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Novověky Herodes.
V jedné vesnici měl jeden menší ralníkpře

zdívku Herodes. Vždycky, kdykoliv př doba
vánoční, měl s ním faráž obtíž“ Byl něfad, když
se v kostele mluvilo o Herodesoví a to tak mnoho,
že si jedenkráte do fary stěžovat přišel a téměř
plačky řekl: To jsem si přeci nemyslel, že ei
mne i náš jemnostpán v kázaní dobírati bude,
Jemnostpánovi ovšem ani nenapadlo dobrého tobo
muže si dobírati.
drobet podoben. On chudáček, malý rolník z hor
ské vesničky chtít „zamordovať“ Krista Pána a
nebo chtít královat! To jeho zbožné duši ani
nenapadlo.

Tak již předem prosíme, aby se někdo ne
urážel hned nápisem našeho článku, a na sebe ne
obracel, co o docela jiném Herodesovi pověděti
chceme. Herodes, o němž píšeme, nepocbází z veg
nice, ačkoliv v poslední době do vesnic se vedral.
Herodes náš má latinské jméno a nazývá se „li
beralismus“.

Je to to učení, ktaré pod rouškou svobody
a pod jménem svobodomyslnosti, stalo se Herode
semevropských národů. Je to bezbožnické,atheistické
učení, které se tak daleko udvážilo, že chce člo
věka osvoboditi až i od zákonů božských. Na místo
Boba postavil liberalismus stát. Costát, — vlastně
většina na ř.radé — ustanoví, to je zákonem bez
obledu na Boha ano i proti zákonu Božímu. Vy
mysleli proto i jisté slovo, které ostatně jen o
Bohu slýcháme, říkají „všemohoucí stát“.

Ale s tímto všemohoucím státem nejsou za
dob nejnovějších nikde spokojeni; anť on sám
způsobil všude jen rozrušení, nepořádek, nespo
kojenosť A ti tmáři, ti klerikálové, jdou tak da
leko, žo hlásají: Na místo Herodesa musí přijíti
Kristus. A když toble Herodes slyší „kormoutí se“
a veškeré svobodářstvo e ním. Ale že je Herodes,
dělá to i dále jako Herodes. — Přetváří se.-—
Vždyť já nejsem proti náboženství, bleďte, já jsem
hotov s vámi „klaněti se tomu ditěti“, to jest,
vždyť jš mám náboženství v uctivosti. — Jenom
proti klerikalismu jsem. Co pak vámbo
řím kostely, a nebo bráním, aby se někdo nemo
dlil jak mu je libo? Ba ještě více. Hleďte, vždyť
já sám chci, aby se děti náboženství učily, a já
sám jsem „túze“ rád, když nám kněží napomína
ji vraby a zloděje v kriminálech. — Zdaž tedy
neklaním se i já „tomu dítěti ?“

A jsou mnozí „madrci“ od východu českého
i od západu i z prostředka kteří to Herodesovi
věří. Ano Herodes zplodil mnoho berodesků, kteří
praví: Já jsem katolík, ale klerikálem nejsem.
Klerikál chce panovat! ale panování ná
leží nám nám svobodomyslným. Musím
se přiznati, že se mi více než tito herodeskové líbí
Herodes sám, ten je aspoň chytrák. Ten dobře
ví, že v hloubce srdce svého stojí vlastně „o bez
životí dítěte“, to jest o zničení náboženství vůbec
a katolického zvlášť, ale tak hned to nejde. Lid
by se ještě zbouřil, kdyby se to s náboženstvím
vzalo od kořene. Dětem se ještě nechá, avšak až
vyrostou mnoho jim z něho v srdci nezůstane. A
ti zloději v kriminále? Inu, když už musíme být
svobodomyslní a nesmíme bolí a šibenicí do toho,
tak ať se ta lůza bojí aspoň pekla, to nám pe
škodí. A těm herodeskům už tu radosť necháme;
ti ať si myslí, že vládnou. To se jim jen zdá.
Vládu nad duchy jejich, má přece jen Herodes, li
beralismus. Co je v jeho vládním věstníku, u nás
jsou to N. L., to mají herodeskové za pravdu, to
je bned jejich „nejsvětějším přesvědčením“. Otro
čiti duchem svým Herodesovi, jest jim tolik, jako
vládnouti.

Ale jsou přece u nás již jiní lepší mudrci.
Vzešla hvězda lepšího poznání. Poznávají, že He
rodes je tyrann a pokrytec. Nevěří mu více. Ať se
zlobí, jak chce, ať zuří a hrozí, ba kdyby i cizí
krev proléval, jako to před steru let dělal ve
Francii, už se mu nevěří, že je svobodomyslným.
Užívá všade násilí proti slabším, božské a přiro
zené právo mu není ničím. Co on chce, to je právo.
A kdekoliv vládne, všude se ukazují následky jeho
pásilnické a pokrytecké vlády. Peněžníkům naplnil
pytle ještě více, z řemeslníků nadělal otroků, rol
níky ožebračil, rodinný život podryl, mravnost

podkopal, vášné rozbouřil, válku všech proti všem,
zvláště pak národnostní boj rosnítil, — obzvláště
pak Rakousko tak rozbil, že všecka naděje na po
koj, blaho a sílu zmizela.

Tohvto poznání hvézda tedy vzeňla, a uka
zuje na Krista, na zákony Boží. A proto ti kle
rikálové chtí, aby nan Herodes ne pokrytecky,
ale upřímně se poklonil „tomu dítěti“. Aby pře
devším náboženství nepodrýval sám, aby dal cír
kvi :evobodu, by mohla působitiaby si řídil
jen časné věci a vedení národů k věčnému cíli
a tím i k mravnému životu vezdejšímu, aby
nechal církvi — zvláště pak, aby se nedělal krá
lem „nad samým Bohem, nýbrž, aby se staral,
by ve vědě, v umění, v čení lidu, v zákonech

Kristus časnou vládu na zemi nevezme. „Non eri
pit mortalia, gui regna dat coelestia. — zpívá v
těchto dnech církev. Nepřišel, by vyrval království
časné ten, který věčné dává. Ano upevňuje se
králování časné tam, kde v duších králuje Kristus.

Ovšem neuzaá to Herodes ani herodeskové
tak brzy, ale neli dříve, tož tenkráte, až se budou
rozrušená „království časná“ káceti, přijde Čae,
kdy se bude zase o pomoc volati k toma, kterýi
všeho pozemského pořádku, štěstí a blaha je po
čátkem a základem. ; :

Povídáme, že se to neuzná tak brzy. —
Vždyť jsou dosud herodeskové, kteří násilí páchají
a páchati chtí na samých neviňátkách, jen aby
nepřišli oni o svou vládu. Děti prý nepatří rodi
čům, jako o sjezdě katolickém v Hradci Králové
povídal biskup, ale „obecnosti“. — A co je to
obecnost? To je zase ten Herodes, liberalismus,
který vidí, kdyby šlo po vůli většiny rodičů, že
by žádali školu náboženskou, katolíci katolickou.

katolicismus, kdyby ta “obecnost“ byla katolickou,
tu by berodesek z toho jistého časopisu, zase měl
„přesvědčení“, že dítě patří tatíkovi, poněvadž by
se několik liberálních pantatípků nalezlo. — Je
vidět, že herodeskům vezáleží na ničem, než na
prospěchujich samých,na vládě ve škole. Je
jich logikou jest: Vláda ve škole patří nám, a
proto děti patří . . . nám. — Jenže drazí pánové
zapomínají, že i přes tu násilnou vraždu neviňá
tek betlemských, zvítězil Kristus, a Herodes za
strašného zápachu jeho těla zahynul. —
bude zase! Mravní zkáza spůsobena liberalismem
páchne již děsně, a tatuv mravní zkáza to bude
ta nemoc, kterou zemře i tento novověký Herodes.

Nový soudní řád.
Zavedení nového soudního řízení bylo osla

veno u zdejšího c. k. krajského soudu spůsobem
významným. Pan dvorní rada a president soudu
Norbert Okenfus proslovil v neděli, dne 2.
ledna 1898 o 10. hodině dopolední promyšlenou řeč
o významu a dosahu nového soudního řádu v jed
nací síni c. k. krajského soudu před veškerými
shromážděnými konceptními soudními úředníky,
obchodními soudními přísedícími a před advokáty.
Pravil:

Velectění pánové!
Vážný obrat nastal v rakouském soudnictví,

Po 116 letech pozbyl platnosti své soudní řád Jo
sefinský a 8 ním veliký počet dvorních dekretů,
zákonů a nařízení.

První leden letošatho roku jest významným
mezníkem v dějinách rakouského práva: nové zá
kony, upravené podle vzorů francouzskoněmeckých,
změnily nejen soudní řízení, nýbrž i celou soustavu
soudů a jejich jednací řád. Vstoupily v život, aby
vyhověly dávným snahám a tužbám po reformě
řírení soudního, aby blahodárně působily v právním
životě lidu, aby vyhověly pokročilým poměrům
zemědělství, průmyslu a obchodu.

Zákony těmi jest řízení sporné způsobem
účelným zbudováno na zásadách rovného slyšení
stran a jednotného projednání arbitrátním pořád
kem, na zásadě projednání a na zásadách ústnosti
a veřejnosti.

Volnost a samostatnost stran co do práva,
o něž ve sporu jde, pak moc soudu ©o do fotem,
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III. Ročník.

podle nichž spor veden býti má, jsou v nich
uvedeny v příhodný poměr.

Soudce rozhodnutím svým má průchod zjed
pati práva — nikoli však pouze formálnímu, nýbrž
skutečnému, hmotnému. .

Za tím účelem jest mu hlavně poskytnuta
volnost při uvažování průvodů.

Vědou pečlivě upravené dílo vstoupilo ze
stadia přípravy do stadia askutečnění; na způsobu
jeho provedení bude záviseti, jak se vyvine, jak
se osvědčí.

Do našich rukou vložen jest osud jeho, my
máme učiniti slovo skutkem.

Proslulé jméno českého právnictví se osvědčí,
my ochotně přistoupíme na nové idey, iy věrným
plněoím povinností horlivostí, svědomitosti a vy
trvalostí provedeme čestný úkol na nás vznešený.

A tu, velectění pánavé, budiž mi dovoleno,
naznačiti, jakou asi cestou se máme bráti, a ja
kými ae při tom říditi máme pravidly. ©

1 Soudnísfň jest útočištěm porušeného průva.
Právní pomoc poskytována budiž vlídně a ochotně,
aby lid s plnou důvěrou vstupoval do sině té.

2. Pěstovaní práva. ač do rukou četných soudců
vložené, budiž přece jednotné — ueboť vědomí.
Že všem stejnou mírou se měří, badí úctu, důvěru
a uspokojení. Věda, vzorná rozhodnutí vyšších in
stancí a společné porady násk cíli tomu povedou,

3. Právo hmotné uskutečněno budiž vždy bez
postrádatelných formalit, cestou nej
kratší, náklady co nejmenšími — zákony
procesní jsou a vždy zůstati mají pouhými pro
středky k dosažení tohoto cíle. Ochrana práva
nesmí, jako až dosud. zatlačena býti neúčelným,
po léta se vleknoucím řízením; v tomto směru
musí nastati úplný obrat, aby nové zákony úkol

Vší mocí potlačen býti masí každý úskok,
kterým by proces využitkován býti měl k neopráv
něným zájmům té které strany — K tomi posky
tují nové zákony soudci dostatečných prostředků.

4. Vším úsilím starati se musíme 0 rychlé
provádění právních záležitostí na soud vznešených.
neboť právní pomoc má býti nejen správná. nýbrž
i včasná,aby vyhověla hospodářským potřebám lidu.

K tomu hlavně směřuje procesní oprava 8
naděje v ní skládané nesmí býti zmařeny. Zlořády
minulého řízeni musí pominouti, přesně vytknuté
meze roků a lhůt musí býti dodržány, odročování
a prodlužování jejich smí povoleno býti pouze za
podmínek věcně a zákonně odůvodněných. Zejmena
v první době nového řízení náleží za
meziti, aby minulá praxe nevnikla do nového
procesu a soudce pevnou rukou mařiti musí po
kusy, zabočiti do starých kolejí.

5. V boji proti neoprávněnému vybočování
disposice stran z mezí zákonních jest zvláště účin
nýmprostředkemrozhodování 0 nákla dech
Toto nesmí nikdy považováno býti za nepodstatné,
vedlejší — nebot nesprávným přisouzením trpí
strana ujmu a dobrá práce nenalezne své odměny.

A tu budou soudcové k tomu přihlížeti, že
přesná a jasná udáví a tvrzení vyžadují pracného
uspořádání a přehlížení látky, jakož I zvláštní píle
a véče, kdežto rozvláčná líčení, neuspořádaná tvr
zení a zmatené právní vývody stav věci neobjas
ňují, nýbrž spíše zatemňují.

6. Nejen líčení pře, nýbrž i provádění důkazů
budiž co možná soustředěno, aby dojem před
nesené látky nebyl seslaben, nýbrž aby soudcům
při rozhodování v živé paměti zůstal.

7. Spojování a oddělování jednání poskytne
soudci vítaný prostředek, aby svůj úkol v ústním
procesu usnadnil, řízení zjednodušil a náklady
značně zmírnil.

Z bohaté látky nových zákonů dovolil jsem
sobě naznačiti jen některé významnější směry,kte
rými se máme bráti a podle příprav, které jsme
avědomité vykonali a podle naší vždy osvědčené
pilnosti v plnění povinností smíme důvěřovati, že
budeme kráčeti cestou pravou.

S ploým právem mohu poukázati k tomu,
že my soudcové jsme radostně uvítali slavné dílo
nových zákonů, vědou vzorně upravené, že jsme
horitvou pílí snažili se voiknouti do jeho ducha,
že slovem i písmem jsme šířili jeho zevrubnou



znalost, a že jsme obětavou, neunavuou prací při
ravili jeho provedení: za vše, co v těchto směrech
ylo vykonáno, budiž Vám, velevážení soudrazi

moji, vysloven vřelý dík.
Při rozsuzování záležitostí obchodních jest

u sborového soudu našeho sondcoveká moc udělena
také soudcům laikům z oboru obchodního. Vám,
velectění pánové, přísluší stejně závažný hlas v zá
ležitostech takových a svou zkušeností máte nám
při konání spravedlnosti věrně státi po boku. Jsem
přesvědčen, že jakožto mužové poctiví a svobodní
věrně plniti budete čestný úkol na Vás vznešený.

Pojednav takto o úkolech soudcovských, do
voluji sobě pronésti několik slov o stranách, čer
paných ze slavného díla našeho slovutného učence
dvorního rady Olty. te

Žalobou se učiní útok na právní posici šalo
vaného a ze zásady rovnosti stran vyplývá, že
žalovanéma přísluší obrana proti takovému útoku.

Timto způsobem jeví se proces jakožto boj
o právo. Avšak ochraua práva státem poskytova
ná přepokládá boj poctivý, neboť spor není pro
středkem obmysleného obobacování se věřitele
aniž letivých úskoků dlužníka, nýbrž právním ústa
vem, jenž slouží k zachování platných oprávnění

před ztrátou i ujmou k obhájení se před nárokemezdůvodným.
Mravné stanovisko stran vrcholí tedy v tom,

Že nejsou oprávněny znesnadňovati volně boj prá
va rušením pravdy, užitím svevolí. Důsledkem to
hoto stanoviska pak se jeví v právu soudcovském
dotazování a v důkazu výslechem stran.

A konečně se obracím k Vám, velectění pá
nové, kteří jste povoláni k zastupování a k héjení
stran před soudem.

Nezávislí od soudu tvoříte přece s námi soudci
jediný celek. .

Vy spolu 8 námi stejnou pílí a péčí, stejnou
analostí zákonů, stejnou svědomitostí a bystrostí
ducha vyhledáváte pravdu a právo, Vy 8 námi
kráčíte za stejným vznešeným cílem.

Buďtež nám vítáni jako soudruzi v boji ©
právo k souladnéma spolupůsobení.

Vy s námi sdílíte vážný úkol, uvésti v ži
vot nové soudní řízení. Jsem přesvědčen, že ve
ebodě vzájemné 8 námi stejnou péči, stejnou hor

Knost a vytrvalost věnovati budete velkému tomutodílu.
A tak končím vroucím a vřelým přáním, aby

vzorné slovo vědy stalo se dobrým skutkem.
Když byl p. dr. Srdínka jménem právních

zástupců apolupůsobení jejich v novém díle v řeči
jadrné slíbil, ukončil pan dvorní rada svou řeč
pásledovné:

Velice potěšen vřelou řečí veleváženého pa
Da dr. Srdínky vzdávám své srdečně díky za tento
vzácný projev přednešený jmenem pánů advokátů,
zástupců a ohbhajců stran.

Vzájemným slavným slibem utvrdili jsme
naši shodu a zavázali jsme se, že všemi aílami
pracovati budeme ke zdárnému výsledku ; ových
zákonů: budiž práci naší žehnáno|

Působnost nových zákonů počala dnem, kdy
národům říše rakousko uherské nastal veliký svá
tek, kdy nadešel jubilejní rok padesátiletého pa
nování našeho nejjasnějšího, vřele milovaného cí
saře a krále.

Zlatým písmem zůstane věk tohoto požehna
ného panování zapsán v dějinách národů Jemu
vérně oddaných. Ve věku tom vzkvetly vědy i
umění, orba, průwoysl i obchod, v zlatém věku
tom vzkvetly města i země, všem národům Jeho
říše a zejmena našemu národu českému počala
nová doba jarého vývinu.

Za zlatého věka toho povstaly nové zákony,
které upravily veřejné i soukromé právo způsobem
pokroku doby přiměřeným.

© pocitem nejoddanější úcty, lásky a vděčno
sti pohlížíme k Jeho nejjasnějšímu trůnu a vele
bíme Jej jakožto nejmilostivějšího strážce práva a
nejvyššího pána, jehož vznešeným jmenem se ko
ná spravedlnost..

A proto z plna a nejoddanějšího ardce spolu
s Vámi volám: budiž sláva, nehynoucí sláva Jebo
Veličenstvu, našemu Nejjasnějšímu císaři a králi
Františku Josefa L.

Podporujme naše řemeslníky.

Řemeslníci a živnostníci naši atěžují ei často
velmi trpce, že „vaše inteligence“ je nepodporuje,
že si jede kupovat nábytek i čalouny, domácí
zařízení, výbavu nevěst, plesové a jiné šaty do
Prahy nebo do Vídně k zuřivým Němcům a stej
ně nám nepřejícím židům. Dělnictvu vytýká se, že
toto nepřihlíží vždy k nynějším trudným poměrům
Šivnostpictva a činí na ně často větší požadavky,
než-li toto splniti může. Řemeslník a živnostník
jest dále ohrožován velkovýrobou tovární, stěžuje
si zkrátka a dobře doohrožování z dola i z hora.

Společnost naše a stát mají do jisté míry
moc a příležitost přispěti řemeslnictvu A živnost
nictvu. Avšak svépomoc, organisace a společný
postup řemeslnictva a živnostnictva zůstane tomuto

ždy nejlepší oporou a záštitou. Řemeslnictvo A

Hirapetnictve bylo od všechmožných živlů a stran
vykořisťováno, takže místo. pro sebe, pracovalo
více pro jiné. .

Jest a musí býti proto zájmem a přáním
všech Čechů, aby naše řemeslnictvostálo nl brých
nohou,aby hospodářský:bylo samostatno, neboť
pak stoupne význam jeho politický, národníi

osvětový.
Pan Josef Jermář členJednotybratrstva

řemeslnictvo-živnostdického v Praze, pojednal jna
femeslnickém sjezdu českobadějovickém o organi
saci řemesinietva. vůbec, o řemeslnických skladech
a tržajcích, o odborném školství a dotklse také
ještě jiných otázek. Zmíniv se o zkušenostech
svých, které nabyl v Praosku, Sasku a Bavorsku,
dovozoval, že všecky zkušenosti dokazují, že šiv
nostnictvo v Německu uúceno jest přistoupiti k
organisaci, by imohlo čeliti velkokapitaliama a
švindléřské výrobě židovaké, jež ničí nejen solidní
výrobu, ale hubí i dorost Ččiníc z něho mrzáky
tělesné a oběti internacionalismu.

U nás není lépe a proto odporučoval p. Jer
mář zřizování obchodních tržnic.

V Plzni zřízena byla taková veřejná tržnice
již r. 1896, v Praze ještě dříve. U nás v Králové
Hradci a v okolních městech se o veřejné tržnici
dosud jen mluví, ačkoli řemeslníci zdejší podali
již k obecníma zastupitelstvu žádost, aby město
v místnostech obecné úkoly neb na lepším místě
opatřilo pro tržnici vhodné místnosti.

Otázka zřízení tržnic nezajímá jen řemeslní
ky, nýbrí také odběratele jejičh výrobků, a proto
se zmíníme obšírněji o plzeňské tržnici.

Její stánovy jkou tohoto podstatného znění:
$ 1. Plzeňská tržnice nábytku a výrobků živno
stenských společenstev v Plzni jest zapsané spo
lečenstvo 8 ručením obmezeným.

$ 2. Účel a doba trvání společenstva. Účelem
společenstva je vzajemné povznešení výdělku a
hospodářství samostatných živnostníků, náležejících
ku živnostenským společenstvům v Plzni, se zře
telem na pokrok a vzdělání odborné, dále zaopa
třování potřebných pomůcek, příprav a prostředků
k výrobě a odbytu vlastních výrobků a sice ze
jména:

1. Založením tržnice vlastních výrobků (po
případě i zařízením fliálek) a příprav zastoupe
ným řemeslům potřebných.

2. Zaopatřováním svých členů výrobou zboží
a usnadňováním této! (zejména opatřování spole

čných strojů, modelů, poučných kursů praktických)atd.
3. Prodejem zboží, ješ je na akladě.
4. Poskytováním příprav, pomůcek a potřeb

ného materiálu k výrobě a záloh na zboží botové,
do tržnice epolkové uložené. Do tržnice musejí se
přijímati výrobky veškerých živnostenských spole
čenstvech plzeňských aMmajíse přijímati především
výrobky příslušníků domácích.

$ 3. O čestných zakladatelích. Kdo spole
čenstvu najednou neb ve více lhůtách daruje nej
méně 100 K. (50 zlatých) stane se Čestným za
kladatelem společenstva a zapíše se jakožto ta
kový do pamětní knihy; čestuí zakladatelé ne
mají ani práv ani povinností členských. Valná
hromada ma pak právo i jiné nečleny, kteří zvlášt
ních zásluh o společenstvo si získali, jmenovati
čestnými zakladateli.

S. 4. Jak členství se nabývá. Členem spolku
státi se může každý zachovalý člen některého živu.
společenstva v Plzni, u něhož dostál veškerým pla
tebním povinnostem za rok před přihláškou uply
nulý, přiblásí li se za člena písemně, zaplatí-li
aspoň jeden podíl po 50 zl. r. č. (100 korun) na
botovosti a 19, z obnosu podílů jako přístupné k
fondu reservníma a když její správní výbor za
člena přijme. Členové přístupující po 31. prosinci
r. 1896. musejí mimo to zaplatiti do fondu reser
vníbo zvláštní příspěvek, jeho vyšší pro každý rok
a pro všechny členou stejnou stanoví správní výbor.

Práva, jež příslušejí členům, jsou:
1. Žádati správní výbor, aby-poskytla8e jim

výroba zboží potřebného do skladu spolkového.
2. Žádati, aby hotové jejich vlastní výrobky

do skladu se přijaly, pokud jich jest potřebí a
místo to připouští.

3. Zádati, aby zboží jejich postupně a správně
ku prodeji se nabízelo a požadovati na své výrob
ky v tržnici spolkové (skladě) uložené dle stavu
pokladny zálohy v hotovosti neb materialiích dle
cen spočítaných.

4. Dávati své výrobky a zboží se svolením
správního výboru do skladu společenského ku pro
deji v komisi za cenu, jakou sami požadují s při
počtením 109, výtěžku k dobru společenstva.

6. Členský podíl obnáší 50 zl. a botovost
složí se najednou. — —

V době, kdy začínají záložny, spořitelny a
jiné úvěrní a bankovní ústavy konat své valné
hromady, v nichž ge usnášejí též o udělování
podpor potřebným spolkům a korporacím, měly by
pamatovati většími příspěvky na zřizování veřej
ných skladů a tržnio na Českém severovýchodě,
neboť tak začneme nejlépe prováděti odporučova
né heslo: Svůj k svému!

Onobnídaň zpřímů adané důcdodenépro
-níky

Do konce ledna t. r. mají rolníci udati ové
příjmy finančním úřadům, aby jim tyto mohly
vyměřiti osobní daň z příjmu a důchodovoa.

Za příjem z pozemků, na nichž hospodářství.
držitel sám provozuje, pokládá se čistý
ský výnos, kterého nabývá se skutečně z celého
provozování polního a lesního bospodářství, jakož
i jiných výrobních odvětví a práv s držbou po
zemků spojených (z rybolovu, z honby atd.) a to
i tenkrát, když tyto vedlejší podniky a požitky
osvobozeny jsou od daně výdělkové nebo daně
rentové.

Za základ má býti položen výnos vlastním
hospodářstvím skutečné dosažený na rok 1898 po
dle průměru s bospodářských roků 1896 a 1897.

Rolník má právo různé vydaje a škody si
od čistého příjmu odpočísti.

Správné vypočítávání ryzího příjmu k účelu
podání přiznávky k osobní dani s příjmu má te
státi tímto způsobem:

Hospodářský rok 1896 a 1897. Příjem Prů
A. Do příjmu budiž zapsáno: 1896 1897 měr
1. Příjem (tržba) za obilí, ře- zl. zl. zl.

pu, dobytek a drůbež, za odpro
dané mléko, máslo a j. výrobky

hosp. pak z povoznicíví Da př.2. Nájemná hodnotabytu vlast
ního (vyjma byt výměnkářskýa

čeledník) po srážce nákladu naudržování bytu « - « « « *
3. Peněžitá hodnota všech vý

robků k výživě 8členné domác
nosti potřebných a sice 4 dospělé
osoby po 100 zl. a 4 děti po
60 zl. úbrnem . . - « « «

4. Zásoby hospodářské na
konci roku pozůstalé, ku prodeji
neb spotřehě v domácnosti urče
né podstatně se neměnívají, pro
čež peněžitá hodnola jejich jak
v příjmu tak ve vydají opome
nuta býti může.

5. Taktéž hodnotu spotřebo
vané píce výroby vlastní netřeba
účtovati ani v příjmu ani ve
vydání.

Souhrn hrubých příjmů . . 1870 1770 1820

Rešie čili náklady:
Od uvedeného příjmu mohou

odečteny býti veškeré náklady
na provozování hospodářství, te
dy: výlohy režijní a ty, kterých
je třeba, abyse příjmu dosáhlo,
aby byl příjem zabezpečen a udr
žen, totiž:

1. Udržování hospodářských
budov a j. stavebních zařízení,
zejména oprava stájů, vodou v
srpnu 1897 podemletých. . .

2. Udržování živého a věcné
ho inventáře hospodářského, na
př. účet podkováře, koláře, ře
menářa a jiné drobnosti . . .

3. Pojištění proti škodám vše
bo drubu. . . - . . * *

4. Vytápění a osvětlování če
ledníku a jiných hospodářských
místností (mimo místnosti k do
mácnosti užívané) . . . .

5. Výdaj za různé semeno,
umělé hnojivo a j. k provozování
běžného hospodářství přikoupené
materislie . < - . - * « *

6. Služné a dárky 2 čeledínům
7. Hodnota stravy těchto 2

čeledínů, pak manželky při ho
spodátetví trvale zaměstnané po
120 zl. ročně (vis p. 1.). 

8. Mzda přibraným různým
děloíkům o žních, při řepě amlácení...<«*++**

9. Účet za mlárení . . . 
10. Daň pozemková z výnosu

400 zl. po 22'79/, — 9080, ja
kož i domovní daň třídní 490,
celkem 95-70, pak 100% při
rážky zemské, silniční a obecní,
dobromady . . - « © + * *

11. Ohledně pachtýřů polností
viz poza. 2.
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30 30

640 640640

20 110 66
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28
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191 191 191

Součet režie . 966 1086 1026

U porovnání s hrubými příj
d

M „ 1870 1770 1820A. uvedenými.
zbývá čistý výnos 904 684 794

Příjem Prů
1896 1897 měr

a. U .
B) Příjem z budov:
C) Ze samostatných podnikův
D) Zplatů. služebních a mzdy
E) Z majetku kapitálového:



podíl s beatribučenského foadu 5 5
F) Z jinského příjmu.

Boočetpříjmů- . 008688 708
B. Pološky sráškové: Břemena Prů

1. Daň poz. a dom. viz režii 1896 1897 měr
odst. 10. sl. al. al.

2. Annuita 5, s dlubu 4000
sj. po odrážce 1“/, splátky na
kapitál, zbytkem pouze úrok ob

M 2 jage pe, 000160 1608. Urokz dluhu r. 1897 přidělanébo<... < 22 — 106
4. Výměna, totiž zakoupené

neb zaopatřené dříví (víz p. 3.)

8obýpkyročně — 2 2 25. Pojistnéna pojištění na život 26 26 26
Součet. . 208 218 218

zbývá tedy příjem,tvořící základ
pro vyměření osobní daně zpříj
muns rok 1898. 700 470 5856
který existenční minimum 600 zl. nepřevyšuje,
pročež rolník tento od osobní daně z příjmu na
rok 1898 zůstane osvobozen, aniž by však ztratil
nárok na slevu 10%, zeměpanské daně pozemkové
a domovní po 95 sl. 70 kr. obnosem 9 zl. 57 kr.

Politický přehled.
Český sněm sejde se v pondělí k novému

zasedání. Zvolení Wolfa za poslance v okresu te

přickém a nodostavení se dr. Schůckra k poradámkoněmeckých poslanců s ministrem Gautschem
ve Vídni zdá ne nasvědčovati tomu, že dajčnacio
nálové chtějí politicky vykořistit události pražské
a vylíčit celému světu české Němce za mučeníky.
Doufáme, že č-ští poslanci jsou na německé útoky
připraveni, a že ei důkladně posvítí na utiskování
českých menšin v tak zvaném uzavřeném území.
Celkem není letos naděje, že by český sném letos
mimo zemského rozpočtu, který vykazuje neuhra
žený schodek přes 18 milionů, něco kloudného
vykonal. Politické debaty zaberou asi všechen čas,
a tak se z pošadavků rolnictva a živnostnictva,
které největší nouzi trpí, asi nic nevyřídí. Platit
b4ti procentové zemské přirážkyk přímýmdaním,
to bude asi hlavní vymožeností pro rolníky a

Konference předsedy ministerstva
s německými důvěrníky Scblesingrem, Lipperten,
Funkem a Pfersechem děly se po novém roce asi
v tom smyslu, jak jsme v posledním situačním
článku naznačili. Vláda bude hledět jazyková na
řízení změnit za souhlasu mírnějších Němců a
Čechů. Místodržitel br. Condenbove byl tyto dny
ve Vídni a jednal patrně s vládou o nastávajících
úkolech českéhe sněmu. Čeští poslanci musí býti
rozvážní a opatrní. Němci liberální budou chtít
kořistit jen pro sebe.

Uherský říšský směm zahájilv pondělí
opět svou činnost, Přípis předsedy ministerstva,
že otázka kvotová i v Uhrách rozhodnuta byla
panovníkem, vzat na vědomí. Na to se pokračo
valo v jednání o prozatímném vyrovpání. Katolická
strana lidová, vedená hr. Ferdinandem Zichym
a Mořicem Mikulášem Esterbarym stojí pevně na
státoprávním vyrovnání s Rakouskem, poněvadž
pouze jím může zabezpečiti vzájemné pospěchy
země a dynastie. Košotova krajní oposice, která
chce míti samostatnou uherskou celní a zahra
niční politiku, nepotkává se u valné většinyoby
vatelsiva se souhlasem.

Ve Franeli adělsli židi a spojení s nimi
protestanti ze záležitostí deportovaného zemězrádce
setníka Dreifasse úplné fiasko, ač podpláceli ži
dovskými penězi kde koho a padělali celou řadu
listin, za jichž původce pak vydávali majora Ester
bazyho. Tento byl uznán od civilního soudu za
nevinna a před vojenský soud přijde major Ester
hazy jen proto, aby česťfrancouzské armády byla
plně uhájena.

Ostrov Kreta dostanetedy samosprávu
u křesťanským guvernérem v čele, jejž bude tu
recký sultan jmenovati vždy na pět let za souhla
su mocností. Zákonodárná moc přísluší národní
mu shromáždění. Turecká posádka se bude povlov

ně zmenšovatí Sultanovi bude platit Kreta jistýPoplatek.
Úkely českých a moravských po

slamců. Politika poslanců národa českého má
býti i doma takovou, aby až dosud věrné spojen
ce naše, katolické Němce ze řad pravice neodpu
zovala, aby zbytečně nevyvolávala jejich nedůvě
ru a pochybnoať v naši věrnosí spojeneckou. Tu

„nestačí jen, aby se dru. Ebenhochovi zasýlaly
svučné telegrafické pozdravy, jak se to stalo z pa
mátné slavnosti krakovské, tu především je potře

- bí, aby domácí politika poslanců národa českého
uvedena byla v souhlas s politikou, kterou oni
provozují ve Vídni, je potřebí, aby myšlénky ma
nifestu pravice vydaného i poslanci českými v cel
ku svém měly platnost pro země naše a by všem
jim dopomáháno bylo i u nás ku platnosti. A to
vylučuje veškeré liberalisování, v němž poslanci
mladočeští dosud sobě tak libojí a jímž novou a
novou nedůvěru katolických Němců vyvolávají. Do
kavade toho poslanci čeští nenechají, dotad oni

sami solidaritu pravice-co nejvážněji budou ohro

žovati, při Čemé vUroda ní velmi nebezpečué podkopy. ůské souv s upuště
ním od namstaáko boucharonství liberalistického
jsou i opatření, jež ve drahém směru učiniti dlužno.
Němečtí konservativci nemohou též dotud naplné
ni býti opravdovou důvěrou ve spojeneckou spo
lehlivosť naši, pokud bude se jednati se strany
kompromisem sloučených utran moravských a je
jich poslanců proti katolické straně národní a její
poslancům na smému zemském. Neboť právem může
Zallinger a Dipauli, ba i sám Ebenhoch vrci mo
ravským poslancům národně-lidovým do obličeje
výtku: „Jak chcete, abychom véřili ve Vaši věr

rodáky potíráte jen proto, že v politickém a ná
boženském sméru jdou s námi jednou cestu?, —
Proto pozor!

Papežské jubilemus bylooslavenov ce
lém vzdělaném světě důstojně. Mocnářové tohoto
světa uctili sv. Otce za příčinou oslavení 60ti le
tého Jeho kněžství vzácnými dary. Celý katolický
svět vysílal vroucí modlitby, aby nám ještě dloubo
zachoval papeže Lva XIII. V Hradci Králové a
v celé diecési uctěno papežeké jubileum slavnými
bohoslužbami. J, B. M. celebroval slavné bobo
služby za přítomnosti duchovních, vojenských a
státuích úřadů.

Pozdrav caruv zaslanýpresidentoviFran
ceovi pečetuje opět přátelské svazky Ruska 8
Francií.

Drobné zprávy.
Ndp. biskup Eduard Jan Nep. Bry

mych ráčil spolku sv. Vincence v Novém Hradci
Králové darovati 20 zl., za kterýžto dar vzdává
konference Jeho Biskupské Milosti nejsrdečnější
díky a „Zaplat Pán Bůhl“

Osobní. Pan Hanuš, novějmenovanýmě
stský vrchní inženýr obce královéhradecké nastou
pil již svůj úřad.

C. K. motář. Ministr spravedlnosti přeložil
notáře Břetislava Matějku v ČeskémDubě do No
vého Města nad Metují.

Úmrtí. SlečnaAninka Morávková z
Plačic, známá v širším kraji následkem spoluúčin
kování svého při slavnostních obžinkách hradecké
ho kraje na výstavách v Hradci Králové a v Praze,
zemřela v pondělí dne 2. ledna po dlouhé atrápné
nemoci, marně vůbec hledajíc úlevu proti krutému
nedubu svému v tirolském Griesu i v útulbé do
mácnosti. Zpráva o úmrtí spanilomyslné dívky
vzbudila všeobecnou soustrať.

Iaspekterem hospodářských škol
v král. českém stal se po dvorním radovi rytíři
Fr. kořistkovi pan professor dr. František Si
tenský, professor při vyšší hosp. škole v T4á
boře, vynikající rodák z Jičínska.

Divadelní řiditel p. Frant. Lacina
uspořádá se svou společností několik her v di
vadle královéhradeckém na jaře. Řiditel p. Lacina
těší se na Moravě a na českém jibu i severový

společnosti té nejlepší pověsti.
Jebo Milost mdp. biskup opětoval

v úterý dne 4, ledna panu dvornímu radovi Oken
fusovi v budově c. k. krajského soudu novoroční
návštěvu.

Těžký úraz. Pan professorJan Sat ran
ský ze Světí navštívil o svátcích své rodiče. O
novém roce šel si pro vodu, upadl na zad a zlo
mil si kosť mezi pánví a kyčelní kostí. Dopraven
byl do zdejší okresní nemocnice. Poranění jest
velmi těžké. Pan professor, který ještě v loní
působil ve zdejší společnosti, byl v Králové
Hradci a zejména v kruzích pánů hostů od Ur
nerů velmi oblíbenou osobností.

Mnohým pánům zpravodajům Mýlíte
se. Zajímavých místních a okresních zpráv
pro Širý kraj zajímavých má „Obnova“ veliký
nedostatek. Redaktor si obětavě opatří, co VÍ a
může. Všecky okresy a místa ovšem nelze mu
objet. Není nato ani časů ani žádných fondů. Dovo
lávati se někdy součinnosti a vzájemné podpory,
znamená házeti hrách na zeď. Kde není ochoty,
lásky, borlivosti, nadšení pro naši věc, je vše
marno. Nebýváme ani o těch nejdůležitějších
událostech zpraveni. Jeden spoléhá na druhého
a třeba se nepíše nic. A pak se diví, že není
zajímavých zpráv. Jedinci nelze vše přemoci, zvě
děti a vše ze svého platiti a proto se podává jen
to, co 8e sebnati dalo. Ultra posse, nemo tenetur.

Vyhrála po smrti. Anna P. 71 let stará
vdova po zámožném rolníkovi ve Skuhrově, která
nyní dosti bídné již živořila, byla horlivou návštěv
nicí tety lottynky; zkoušela, zda snad přec jen jí
Štěstěna na stará kolena nepotká. Konečně také jed
nou vsadile tak, že vyhrála. Ale neštěstí nechodí
po horách — ubohá stařena podlehla pouze kra
tičké nemoci 8 — zemřela. Den na to došla zvěst
o výbře, — Teta P. vyhrála tedy po smrti. Aby
však její přítelkyně patrně jí příliš nezáviděly,
dodáváme, že výhra byla jen — ambo. |.

Její e. a k. Výsost nejjasnější korunní
priocezua vdova arcikněžna Štěpánka ráčila jakožto
protektorka loterie zlatého kříže vedle přípisu ze
dne 8. prosince 1897 čís. 529 avoliti, aby tah

losů odbýval se dne 20. ledna 1898. V době od
10. do 20. ledna 1898 budou výhry v domě uměl
ců ve Vídni vystaveny.

Choremyslný. V noci na 3. t m. přiběhl
k Pražskému mostu dozorce dráby na odpočinka
Jos. T. bytem ve vlastním domku na Pražském
Předměstí a | se odstrojovat chtéje skočiti
s mostu do Labe. Záhy byl však šílenec zpozoro
ván ponocným Krejzou a strážníkem Krajákem
a dopraven domů. Po nějaké chvíli opětně však
přiběhl do Hradce a tropil na náměstí křik, načež
vběhl do průjezdu besedy, kde rozbil skleněné
dveře. Na co musel být dán do obecního vězení
a ponechána u něho blídka.

Vyhrážné dopisy dostal pan Koutníkv
Lochenicích a správa cukrovaru v Předměřicích.
Zákeřník vyhrožoval, že zapálí.

Ce ma srdci to mnajazyku míti me
mí vždy dobrá věe. V obci Miskovicíchu Kut
né Hory radili se v obecním výboru o protestu proti
Němcům. Tu prý — dle samých „Podvysockých,“
helvecko-hajcovských Listů, evangelík Řepa roz
hodně se proti tomu opře', „poněvadž jest evangelík
a Němci jsou taky evapgelíci.“ —-Proti tomu ohra
žuje se „Hua“. Inu, dělá chudák co může, ale tolik
Je pravda, že náklonnost lidu svanjelického k Ně
mecku je tak stará joko „reformace“ sama.

Ovocnický spolek pro království
České byl v roce 1896 velice čilým, podav četné
rady a dobrozdání o českém ovocnictví. Jako své
zástupce do zemědělské rady české vyslal p. JUC.
Josefa Tomáška z Vys.Mýta a do německép.
prof. Demla. Ovocnický spolek účastní se r. 1890
světové výstavy v Paříži, aby tu vzdělanému světu
podal věrný obraz českého ovocnictví. Aby povznesli
české ovocnictví poslal své delegáty do Poličky, do
Nové Paky, Jílemnice, na Turnovako a jinam. Ovoc
nictví české, jemuž teď velikou soutéž překonávati
s ovocemamerickým, italským a tirolským, zasluhuje
teď v hospodářských našich kruzích nerětší pozor
nosti.

O Sylvestru v Praze prý to byloletos velice
fádní. U nás v Hradci Sylvestr nebyl z počátku
lepší, ale pak dle zpráv našich zpravodajů se to
místy zlepšilo a v plzeňských pivnicích byl smavý
a veselý, u zlaté podkovy a v jiných „polouza
vřených“ hostinských okresích byl rvavý a teprve
na Nový rok byl trochu bručavý a plačtivý. Zná
mý jeden mistr, zlobil se, ukrutně, když mu řekli,
že -i ulovil „opici“. Tu prý mívá sice pravidel
ně a když je to pravda, také prý proti tomu re
kurs nepodává, leč tentokrát prý to není pravda.
Opička prý „neměl“, ale byl usvědčen, že měl
celého paviána, neboť zalehl doma ježka, aniž by
o tom byl věděl. Když se probudil, hleděl strnule
na ubohé hovádko, které se v noci vydrápalo do
teplé jeho postele. Krvavé cedítko na košili a bo
dláky zapíchnuté v sádle, vlastně na zádech,
usvědčily „vraha“ z jeho činu. Ostatně drželi 3e
hosté většinou zásady: „Neodkládej přihnout si
na nový rok, když můžeš již o Sylvestru“. Kde
se méně pilo, více se pamatovalo na Matici. Vět
Šinahradečanů slavila Sylvestra v útulné domácnosti.

Harikiri. V poslední době opakují Se
schůze, v nichž mlaví umírnění Mladočeši, radi
kálové a pokrokáři, po případě též některý soči
alista. Výsledek těchto schůzí bývá, že mlado
český poslanec a politika klubovní bývají silně
pochroumání a že se přijme pokrokářská resoluce.
Dne 26. prosince se konala podobná schůze v Ne
chanicích. Pánové Ant. Hajn, Rašín, Hrubý a
Baxa slaví ve schůzích triumfy, ačkoli na př. p.
dr. Baxa má všechnu příčinu nestaviti se v do
bách nynějších příliš do popředí.

Nepoetiví čeledinové Dne 1.t. m.ztra
tilo se řezníkovi p. F. Benonimu v krámě ze zá
sůvky 50 korun a poněvadž nebyl nikdo v krámé
mimo dvou dělníků tam zaměstnaných, padlo po
dezření z krádéže na tyto. Vyšetřováním se zji
stilo, že pomocaík Ferd. Novák z Lašovic u Rych
nova peníze odcizil a zaobalené v šátka schoval
do udírny, kde takébyly nalezeny. Novák a záro
veň i drabý dělník p. Puldrt byli zatčení a dodání
krajs. soudu. ,

Kolkování soudních podání, proto
kolů atd. Císařským nařízením ze dne 20. pro
since 1897 říz. zák čís. 305, jež dnem !. ledna
1898 platnosti nabude, byla některá zákonní usta
novení ohledně soudních poplatků pozměněna.
Nejdůležitějším ustanovení tohoto nařízení jsou,
že podání a protokoly v řízení soudním, jak spor
ním tak i nesporním, pak jednoduché opisy pod
léhají kolku jedné koruny z každého archu místo
dosavedních 36 kr. Ze zjednodušení a zmírnění
nutno 80 jmenovitě zmíniti o zrošení kolku na
rubriky. Při podání, jež bylo poštovní dopravě
svěřeno, je pro výši kolku rozhodným den, kdy
bylo poště odevzdáno, při protokolech a opisech
den, kdy byl kolek dle předpisu zapodáo. Od
přednosty c. k. okresního finančního řiditelství v
Chrudimi, dne 31. prosiace 1897.

Důležito pro duchovenstvo čes10
slevanské. Vysoko zvélají se vlny společen
skébo života a třeba všem lidem dobré vůle býti
na stráži, by nepohltily veškeren řád společnosti
lidské, nezaičily blabo a spokojenost milionů. V
prvé řadě je to povinností duchovenstva státi na
přídě lodi, nedbati protivenství, nebezpečnosti a
útrap, ale mužným srdcem, plnou rukou čeliti ne..
přítolům a svůdcům Dnes není doba klidu a od



inku. Do práce, do boje a do prvých řad volá
jaho lidu křesťanského kněze, jehož povinností je

starati se o blaho lidu svého hájiti jeho duševních
a hmotných statků proti moderním upírům, kteří

šťastně skončily je třeba osbrojiti Be co nejlépe.

Zbraně nepřátel„jso nebespečné, jsou kaleny vjedu pomluvy, lží a raffinovaných léček, kterými
chtějí podratiti nohy vůdců lidu křesťanského.

celou bezednou propast nízkosti a klamu, aby
mohl kněs jistě a vítězně odrážeti útoky. Než
četné povinnosti knčse jsou často překážkou, že
nemůže věnovati dosti času obtížnému úkolu —
prostudovati úplně celou zkaženosť nepřátel lidu
křesťanského — a přec, jako často nucen je po
spíšiti na pomoc, vkročiti mezi lid a přednáškami
poučovati ho a otevfrati oči mnobým zaslepeným
nebo omámeným. Jako vůbec v politice, jest i tu
přirozeno, že někteří buď z osobní záliby nebo
donucení byvše okolnostmi, věnovali a věnuji se
tomuto studiu. Jest ale v zájmu celého stavu, aby
výsledky těchto jednotlivců, jejich řeči, staly se
majetkem obecným, aby každý měl příležitost po
znati jejich postup, jejich zbraně — a tak mohl
i bez dloubého pracného sbírání materiálu veřejně
vystoupiti a různé příležitostní i časové přednášky
veshromážděních lidu nebo spolcích konati. O tomto
v době nejnovější důležitém faktu přemýšlel jsem
dávoo, hlavně však, když převzal jim redakci bo
miletického čtvrtletníko „Kazatele“ vydávaného p.
R. Prombergrem v Olomouci, Přišel jsem k po
znání, že nemůže to dloubo bez pomůcky podob
né pro klerus trvati. Ač „Kazatel“ jest věnován
řečnictví posvátnému, předce přemýšlel jsem jsem
o způsobu, jak na základě již stávajícím dalo by
se aspoň částečně odpomoci nedostatku tak citel
nému. Radil jsem se © předoími našími sociology
a výsledek porad byl, že žádal jsem p. naklada
tele Prombergra, aby přinesl ve prospěch kleru.
českoslovanské oběť a rozmnožil objem „Katate
le“ čtvrtletně o jednoarchovou přílohu, která by
věnována byla pouze řečem socialně apologotickým.
P. Promberger ochotně — a budiž mu tuto vzdán
dík — prosbu mojí splnil. Bude tedy „Kazatel“
ročně o 4 archyrozmnoženbez zvýšení
předplatného. Náš slovatný sociologveledů
stojný p. P. Dr. Rob. Neuxchl. professor boho
sloví v Brně ochotně uvolil se v redigování této
sociálně apologetické části a již prvé čtvrtletí no

vého ročníku, které v polovici měsíce vyjde, přinese velkou řeč, vldp. Dra. Rob. Neuxhla. Dou
fám, že klerus s povděkem uvítá tato literární no
vinku, která stane se zajisté věrným přítelem a
zbraní vydatnou duchovenstvu v boji sociálném. —
Pp. Dr. Jsidor Theodor Zahradaík, redaktor „Ka
zatele“.

Zlepšení platu vojemských šikova
telů. Po dlouhém čekání dostalo se šikovatelům
konečně letos slušného novoročného ve formě upra
vení jich služného. Služební premie obnášeti bude
nadále mimo oblek, byt, otop atd. přes 400 zl.
ročně a sice: Těm, kdo slouží od 3—6 roků zvý
šen jest plat na 410 zl., od 6—9 roků 450 zl. a
od 9 roků výše 480 zl. Mimo to dostane se vy
stoupivším jistého odbytného, takže šikovatel od
byvší si 12 letou službu dostane odbytného 1000
korun, po případě bude tato částka vyplacena
vdově po něm. Dle této sazby čítá se však teprv
od 1. ledna t. r. V šatstvu rovněž nastane změna.
Šikovatelé dostanou podobnou uniformu jako zá
stapci důstojníků se zlatou portou na rukávech a
boty badou bez — ohromných ovoků a podkov.

Přírodní víma. Upozorňujemena dnešní
náš insert p. M. Krištňíka, hoteliera v Adalbertinu,
kde zařízena je nová velká vinárna 8 pravými ne
falšovanými víny výtečné jakosti.

Valná schůze. Tovaryšskájednota odbý
vá v neděli dne 9. t. m. výroční valnou achůz
sa obvyklého pořadu o půl 2. hodině odpoledne
Nesejdeli se v určitou hodinu dostatečný počet
členů, zahájí se sohůze o hodinu později. Zdař Bůh.

Zvěsti s východních Čech.

Z Jesefeva. Chot nedávno zemřeléhodi
visionáře Kostersitze v Josefově, paní Leopoldina
Kostersitsová z Marenhorstu, která na Nový rok
semřela, byla v pondělí o 3. hodině odpolední za
četného účastenství generality, důstojníků a dam
z nejširšího okolí pochována. Obřady církevní vy
konali vojenský farář a čestný kanovník vdp. Cá
ba a josefovské duchovenstvo. Zvěčnělá paní ge
nerálová zanechala po sobě nezaopatřené děti.

Z Chocně. Katolickájednota pro Choceňa
okolí pořádá v neděli 9. ledna veřejnou spolkovou
schůzi. O křesťanském socialismu promluví p. V.
Myslivec. Kdož se chtí schůze účastniti přihlastež se
ve spolkové místnosti jednoty o vstupenky.

Ze Lhoty pod Liběamy. Předněkolika
dny ustavilo se u nás nové obecní zastupitelstvo
se starostou p. Ant. Kubizňákem v čele. Naděje.
me se, že se tomuto podaří uskutečniti všecky
naše přání, mezi nimiž jest též postavení kaple
Dne 9. t. m. sehrají žáci zdejší školy vánoční hru
„Jesličky“. Jak z předběžných zkoušek lze se

znati, bude představení sdařilé a zajisté i bojně
navštiveno.

Z Předměřie. (Vánočnípodělování). Na
štědrý den m. r. konala se ve školní budově naší
po 11. slavnost podílení chudého žacíva šatstvem
a obuví. Účastenství bylo veliké jak okolního uči
telstva, tak domácího občanstva. Věru může míti
£ tobo pan řídící Aug. Mindl velikou radost, že
smaba jeho o obdarování chudobných maličkých
vždy s větší přízní se potkává v celé osadě. Dej
Báb, aby se tak dálo i badoucně! Šlechetnýmdár
cům a příznivcům zaplať Bůh!

Z Liběle. Zdejší ochotníci sehráli dne 6.
ledua v hostinci p. J. Špatenky frašku ze štadent
ského života „Čím dál, tím hůř!“ a pak veselobru
„Svatojanská sluvnost aneb vyloučení študenti“.

Z Rovenskych Šedivim. (Vánočnístro:
mek). O novém. roce pořádán byl v české škole
v Šedivinách, kterouž před rokem založil čilý od
bor Národní Jednoty Severočeské z Náchoda, dít
kám vánoční stromek, při čemž všechny dítky
obdržely látku na celý oděv a ještě mnoho jiných
drobností. Šlechetným dárcům a dobrodincům Ná
chodským budiž za vše vzdán nejerdečnější dík.

Z Boudnmice pod Libčany. Vden sv.
Štěpána byl u nás slavnostně vysvěcen nově zří
zený hřbitov. Téhož dne o půl třetí hod. odpol.
dostavil se vldp. J. Šmidt, farář v Libčanech
s kaplanem dp. Jos. Ditrem do naší obce, kde
je očekával před školní budovou nepřebledný zá
stup věřících. Odtud odebral se průvodza zpěvu
marianských písní na hřbitov. nového roku
byl břbitov svému účeli odevzdán.

Ze Skutečska. Dne 18. prosince byly
v obci Hněvěticích, Zhoří volby obecního výboru.
Zvítězili katolíci. Kdežto dříve měli 4 výbory a
evangelíci 5 (těch je v obci ani ne třetina) mají
nyví katolíci 6 a evangelíci 3 výbory. Zvláštním
způsobem chtěl si k výborství pomoci jeden zá
možný erangelík. Na jednoho katolíka dorážel
slovy: toho přeškrtní a napiš mne, nenapíšeš-li
mne, dám ti pár pohlavků !“ Nevím, zdali jej ohro
žený napsal, ale zvolen nebyl. Taktéž v obci MÍ
řetíně v září svržená při volbách vláda evangelí
ků, jichž je v obci asi o 50 mégě. Ale proto
vypukla strašná bouře mezi evangelíky, kteří zvy
klí jsou nejen v obci ale i v celém okresu vlád
nout. Rolníci dva nechtěli aní katolickému staro
stovi platit daň, chtěli ji platit přímo v berním
úřadě. Ale tam byli odbyti. Snad se tedy nyní
nebadou nového starosty štítit. Hle vyhlášená
snášenlivost evangelíků. Pane Šádku, kde Jste?
V téže obci v pátek 31. prosince o 2. hodině ráno
chytli zloděje. V tuto chvíli slyšela v hostinci u

Kopeckých“ vdova po umřelém majiteli hostince
Nekvindová štěkat psa. Jde na dvůr a vidí dvíř
ka u chlívka otevřená, jde k ním, sáhne do vnitř
a nechmatala chlapa. Čerstvá zavřela dvířka a
přivalila pařez. Ptáček byl chycen. Dostával se
ven, ale pařez nepustil. Zatím přišel zavolaný zeť
p. Svěrák se sv31 manželkou Ptáčka vytáhli. Je
to Frant. Kremina, nádenník z Mífetína. Měl už
uškrceny dvě husy a třetí právě škrtil, tak že i
tato musila být zabita. Při výslechu se přiznal,
že několik dní před tím zaškrtil a ukradl dvě
busy p. Josefu Štružinskémuz Č. Rybné. Četník
sloděje odvedl do Skutče.

Ze Nelaice. Ne každý dovede tak hravě
laštiti otázku sociální, jsko zdejší pí. baronka
Růžena Kónigewarterová se svým chotěm. Prostře
dek jest jednoduchý: Bermezná štědrost po celý
Boží rok. Zvláště v posledních dnech měli jsme
příležitost poznati opět velikou lásku jejich ku
všem, malým i velkým. Jako každého roku, tak i
letos. připravili dne 6. prosince školním dítkám
solnickým i kvasinským slavnost svatomikulášskou.
Bylo při ní poděleno 107 dětí úplným zimním
oděvem, cukrovím, houskami atd. Sotva minalo
několik dní, již tu pozvání vyzývalo opět k slav
nosti vánočního stromku o štědrý večer. Toho dne
obdrželo úplný oblek 325 dítek a 52 dospělých
idí, ktefi všickai byvše vyčastování s veselou
chvátali ke svým krbům. Kéž moozí jiní, kteří
oplývají věemi tohoto světa řídí se tímto skvost

Ze Zbečníku u Hronova.Naden 1. ledna
t r. konala katolicko-politická jednota pro Hronov
a okolí veřejnou schůzi v místnostech hostince p.
Václava Holubce ve Zbečníkn. Schůzi zahájil před
seda spolku Jos. Lelek spolkovým pozdravema
představil četně abromážděným poslochačůn, jichž
mohlo býti na 400, zavítavšího k nám vzácného
řečníka pana Vácelava Špačka, řídícího učitele
v Košátkáeh. Slovutný řečník obral si za thema:
„Otázka školní a návrh Ebenhochův“. Panu řeč
níkovi za jeho výbornou přednášku dostalo se sou
blasu a častého potlesku obecenstva. Mezi přítom
nými pozorovali jame i několik pánů učitelů, coš
p. řečníka, jak se po přednášce vyslovil, velice
těšilo. Úsudek všech o přednášce zněl velice pří
snivě Ku konci vybídl p. řečník všecky, by sna
žili se, až přijde k návrbu Ebenhochovu na radě
říšské, zasíláním petic zasazovati a hlasovati pro
Školu konfessionelní. — Po přednášce provolána
sláva sv Otci Lva XIII. za příčinou jeho šedesáti
letého jubilea kněžského a našemu nejmilostivěj
šímu zeměpánu. Na to zpíváná hymna národní,
rakouská a papežská se živým zápalem a účasten
stvím posluchačatva. Mezi posluchači pozorovali

Z Dolau u Pardubie. Podnět z lidu

mi všedními vlivy nezviklán

třásala se u nás myšlenka, aby dolanské ob
tvo pracovaloku zřízenífilialního koste

matováno bylo poslóze v den av. Sylve
ečer, kdy moozí oddávají Be jen obvyklému

stř.
podnět ke

Od Chradimě. Jest se nám kačžím při

Dje, s vydaným finančním zákonem ze dne 25

způsobem se bodeme přiznávati.

krokáři vydávati nový belvětsko-pokro
ist; duší agitace této jest známý pan

pro jichž nedoststek te

Z Nevého Hrádka. Dne 4. prosince

zejména venku na náměstí. Strana ne
přející posavadnímu starostovi slibovala voličům
bory, doly a pánům voličům rozdávána kořalka a
pivo, aby volili jak páni agitátoři budou chtíti.
Volba byla tek svobodomyslná, že dle doslechu
roztrbali páni volební kortešové na jednom voliči
kožich. Máme tedy i u nás v Čechách čistě ma
ďarské volby. Kořalka, pivo, cerbulát a trbanské
slovo rozhodují o zájmech obce a poplatníků. Ta
kovéto počínání jest nedůstojné a opovržení hodné.
Dále se podotýká, še u volby této vydržel člověk.
kterého vázali zákonné povinnosti jinde a seděl
při volbě od 9 hodiny ranní až do 9. hod. več.
Při volbě té se dávaly hlasovací lístky jakékoliv.
Volba dopadla, jak páni agitátoři si přáli a pře
jeme jim proto všeho zdaru. Pánové se sice v
různých radikálních novinách chlubí, že jsou svo
lení a že posavadní pan starosta padl, ale páni
voličové spláčou asi brzy nad výdělkem « přisnají
si v duchu, že předvolební sliby jsou chyby. —
Dne 26. prosince 1897 konala se schůze obecního
zastupitelstva v Novém Hrádku r nařízení slav
ného okresního výboru ze dne 18. prosince 1897
pod číslem 2044. Mělato býti manifostačníschůze



ve prospěchčeských menšin. Dále se mělo ve
achéní Jednatí o šádosti od 9 členů obecsího za
stapitelstva podepsané A to na vyzvázíal. c. k.
okresního hejtmanství v Novém

na denní pofádek žádost slavného okresního vý
boru ohledně projeva ve prospěch českých men
šlň, jimšse měla také podpora uděliti, poněvadž
celá fada naších krajanů v uzavřeném území ve
Jikou nouzi trpí. Po přečtení tohoto dopisu vy

„jádřilo se 9 členů obecního zastupitelstva a vyzý
vavými posuňky, že o tom odstavci dříve jednati
nebudou, dokud prý nebude jejích žádost vyřízena.
„Ačkolipánové musili býti od pana starosty naj
menutl k pořádku, viděl se tento posléze nucena
na základě $ 47. obecního zřízení prohlásiti
-schůzi za ukončenou. Takové jest blahodárné pů
sobení teď v městečku Novém Hrádku u Nového
Města nad Metují.

"Ze Semenie. Den sr. Štěpánabylprofarní
osadu holoblavskou svátečním a pro naší obec zvláště
radostným. Semonický kostelík byl péčí a obětavostí
nažebo dachovního spávce, vdp. holoblavského děkana
Nývlta, jakož i našich osadníků zevnitř i uvnitř opra
ven, jmenovitě pak hlavví a vedlejší oltář jeho. V ne
děl:, dne 26. prosince měl býti kostel od Vrchního
Pastýře našeho posvěcen. Jeho Milost, ndp. biskup
Edvard Jan Nepomuk Brynych, který k nám jel

„v průvodu vdp. kanovníka Bartáka, svého ceremonáře
vp. J. Novotného a Cbrásteckého kaplana a našeho
rodáka vp. Hvězdy, byl v Čibosí přivítán od patro
nátníbo komiegaře, p. c. k. vrchního K. Prilla, před
„Smiřicemipak na pomezí holohlavaké farnosti oče
kávalo Jej jízdné rolnické banderiam, v jehož prů
vodu jel nejdůstojnější pan biskup do Smiřic. U zá
meckého kostela přivítali pana biskupa vdp. děkan
Holoblavský ae svými kaplany, dále zámocký kaplan
amiřický a dp. farář Čapek z Kolče, rodák semonický.
Jménem města Smiřic uvítal vrchního pastýře pan
starosta za přítoraností přečetných účastníků ze Smiřic,

.z farnosti holoblavské a z nejšíršího okolí. Uvítání
„účastniti se též jiní hodnostáři a učitelé ze Smiřic a
„z okolí. Neméně srdečné uvítání bylo v Semonicich,
kdež ndp. biskupa uvítali pan starvsta, řídící učitel,
družičky, žáci katolické školy a přečetní věřící. Nejd.
Vrehni Pastýř za četné assistence dnchovních a zbo
žných modiiteb a zpěvů vykonal benedikci, načež
v kostele svému účeli opět odevzdaném měl delší ká
zaní, které jak bohatým a vášným obsehom, tak stkvě

„lou výmlavností učinilo na věřící, jichž sotva polovice
se do kostela vešla, bluboký dojem. Zpívanou mši
sv. sloužil na to nejstarší z kněží rodáků semonických
dp. farář Čapek, za přítomnosti J. M. a spolarodáků
vpp.: Hvězdy a Kozy s Holoblav. Pěkný zpěv pp.

-učitelů a lidu dovršil sdar bobulíbé naší slavnosti.
Po krátkém oddechu a občerstvení v katolické škole
rosloučil se nejdůstojnější pan biskup » milými mn
osadojky semonickými a všemi farníky holoblavskými.

. Rolnické banderiaum doprovázelo Jej až k Holohlavům.
Doufáme, že se splní trsy tonžebné přání semonických
katolíků, aby měli v Semonicích samostatoon správa

-dachovní, kterou méně četní jejich spoluobčané
evangelického vyznání již dávno mají.

Z Náchoda. (Cípečekz reje naších samo
zvavých svobodomyslníkův.) Volbami listopadovými
vzdor tomu, že dědicové dynastie Buršovy projevili

-Činnost až vysilající, neupustila národní strana (pans
Tichého) od své povinnosti, nedopustivši, aby osady
obce přešly ve vládu a panství strany ne porrch se
tak dobýv vě deroací. Opposíce urvala i tehdy 10
mandátů a 11. (p. Jos. Bartoně sl.) jen z milosti a
povolnosti některých jeho přátel osobních sa strany
národní. Je tedy úhrnem na těch místech jako před

-3 lety toliko s rozdílem, že skoro to zní na posměch
tak honosivě vynášené svobodomyslnosti. — Tenkráte
opposice se dalu pojistiti. Kašdý totíš výbor při
stoupiti musil na slib, že při programu strany setrvá
a kdyby odchylaě (t. j. dle svého přesvědčení) jed
nati mínil, k tomu avoluje, aby veřejně tiskem za ne

- čestného prohlášen byl. K tomu útočišti byli nuceni
utéci se naší pseudo liberálové po smutné zkušenosti mi
nulého období, jež většinu z oppasice k lepňímu opět
přesvědčení přivedlo. (Oni to zovon (odflankováním“,)

- Jeli ten závazek (vl. úrazek) přání voličstva, pak
pěkný to obraz důvěry ve své zvolence. Viděti na
jaké kulturní úrovní jsme, jak je o nás zvrácený po
jem o statečnosti a svobodě občanské. — Teď zdají
se míti jednotu zabespečenu. Papagenův zámek ma

. jíce na rtech, capkají na zavolání nenáriděného park
mistra i s tím jedenáctým („otcem“ opp.) za náčel
níkem svým kdy, kam a pokud tomu libo. — Uvnítř
to sice tu a tam kvaásí, kypí a vře — vnitřní tichou
zatím opposicí — ale pojlšťovací ventil dobře při
tažen, povoliti nesmí. Cbtějí uplatnit svou energit ve
sužbách pro obec, ale mračnohněvrý náčelník — ne
dovoluje. — Ten jako generál strategicky rozhodl,
že nejprv povalena býti musí dosavadní hlava a proto
negace ve sboru a „dobrá práce“ venku ve spůsobě

- tisku, řečí, kupletů (funůsů) a j. se provádí a purk
mistr se vyličoje jako osoba sobecká, jako autokrat
houževnatě se žezlu držící. To se děje soustavně, aby

- uměle vyvolaná dráždivost nové straoy pod bod mrazu
neklesla a zdůvodnili své počínání nedostatkem nče
nosti tak děsně strádající. Tak stále hramží a lomozí
dobře vědonce, že p. purkmistr po zotavení touží a
že s nemulým sebezapřením k úsilné žádosti většiny
nyní býval. zastapitelsva úřad dosud zastává, těše s0
na okamžik, kdy bado možno ten se sebe složiti. To
známo opposici, ale jí to nestačí; p. Jan Ticbý po

16 let město prospěšně spravující musí býti nejen
odkopnut, ale dokonce 1 za své služby, za své sta
rání — ponížen a pokořen. Způsob zbraně charakte
risuje hojóvníky. — Visme, jak se zachovali ve dvojí
sebůzi k volbě představenstva. — V prvém shromá
Zdění obecního zastupitelstva pathetickým blasem pan
JUDr. J. Číšek problásil, že nedostalo se „závazkům“
důvěrníky s obou stran přijatým a dokud nedostane
se jim záruky. če p. J. Tichý volen za purkmistra
nebude, nepřistoupl opp. k volbě. To se jmenuje sro
bodomyslnost. Že se zdařilo svázati ruce členům oppo
sice svrchu zmíněným závazkem, ibned chystají oprátku
většině, aby ta na svóm mravním přesvědčení harí
kari se dopustila dobrovolně a svého předáka odpra
vila, še si toho slavná opposice přeje, jej zapřela a
pevolila. Při jídle chuť ovšem roste. Pokud se pak
tobo zrušení závazku týče, dlužno rovněž na pravou
míra uvésti tvrzení strany drubé. Nemobloť 6 důvěr
níků kompromis přijmouti jako závazek, dokud plenem
strany schválen nebyl, a to že jinak rozhodlo, nesmí
se pokládati za zrušení slova. Kdo tak blásá, klame
obmyslně veřejnost. Jen tak dále! V posledoí schůzi
(4. t. m.) Be již ohlásilo, že neručí vůdcové „za ná
sledky toho, co se u nás stane“. To rádi věříme a
bobdá nedaleka snad doba, kdyte ukáže, že se huutí
v proud nezdravý svedeué zpanovati nedá svými pů
vodci a že týž své bůšky strbne ve svůj snižující
vliv. Dračí sémě nevraživosti špatné ovoce přináší.
Nedá se také v Náchodě dlouho držeti, co teď všady
jinde český národ potírá. Pan Čížek a Bureš zkusí,
že jako nezvítězila fakciosní oposice v Mladé Bole
slavi, Uhradímí a v Praze, že vkritické nynější době
pro celý český národ budou 1 české stramy v českém
Náchodě nuceny se smířiti. Pak-li se veškerých práv
doktor Čížek ohání frásl, že bojuje za- „svatou“ věc,
možná že se ho někdo brzy otáže, má-li tu svatou
věc v portmonce nebo v kapse. Že by ji nosil vždy
v srdci, a hlavě, tomu ae třeba leckdo a možná i
pan Bareš a náchodeké neviny zasmějí.

BESIDKA.
Ero zálety.

I.

Z mazbausu šenkovního domu »u Mědinků«
zazníval veselý zpěv a křik- šírou ulicí, nesa se
temnotou a plaše lašťovky tiše pod střechou v
hnízdečkách si hovějící a burcuje okolní obyva
telstvo z klidného spánku. Nedivno, že i pocti
vému panu Bartoškovi, rychtáři staroslavné obce
Hor Kuten, hrubě krev bouřila te vřava nezbedná,
tak že již po kolikáté zaměřeno měl k domu Mě
dinkovskému. Zdržel se však vždycky ještě, jen
právo silněji přitiskl m upliv);

Znal dobře, že by dnes marně snažil se ro
zehnati veselé, bujné mládence, kteří dobře truň
kem podnaražení, nic by si z. toho nedďáli,kdyby
snad hanebně kordištěm zranili někoho z čeledě
páně rychtářovy nebo snad i jeho úřední osobu.
Ovšem sobě by zle povinšovali, však by jim páni
tvrdší vězení v kládě nebo na voslu nakladli na
tři neděle nebo na víc. 

Toho všeho pan Bartoška přeblížel a proto
nezvedenou mládež sobě ponechal, a nechtěje há
zeti slova u vítr, odešel do svého domu a vloživ
na skobu řetěz ubíral se vzhůru na komoru, aby
sobě odpočinul po Jopotách celého dne.

Začal se svlékati, když tu hrubě zabouřeno
bylo na vrata. Bartoška oblékl svlečený šata vzav
Jojovici, sestupoval se schodů dolů. Na schodech
zaslechl pobanský křik.

sKý čerchmant to bouří ?« mluvil k sobě
béře už schody přes jeden.

»Kdo jseš? Proč takový rumrejch ?«
»Pro Bůh, rychtáři, pojďte k nám. Jsem

Vašek z Mědinkového domu. Hospodáře perou!“
»At z jásna hrom do ďábelníkůl« zaklel

rychtář otvíraje. »Posečkej na chvílkule a již sc
hnal pro právo. Obi pak rychle měřili na rat.
hous pro biřice.

Po cestě vyprávěl Vašek, jak se sváda sbě.
hla. »Jiřík Šperliog, víš ten mladý úředník mince,
neuvážlivým jazykem dlouho všecky plundroval,
co poctivě kvasili u nás, a když nikdo sího přes
to nevšímal Němělka vyjebaného, počal svádu
s hospodářem. Že prý mnoho píše a málo nosí,
Hospodář toho nedbal, ale on jsko naschvál počal
mu láti. Když tak svým jazykem co pes ohonem
stále mrskal a zatměln ustipoval, hospodář kázal
mu mlčeti nebo že ho ven z domu šenkovního
dá vynésti a pořádně kurabáčem vytrejbovati.

Však on se naň vyřítíl, co nastřelená šelma,
křiče: »Mlč šenkéři buncfute, nestojíš za jebák!“
a uchytiv ho za sukni, kvalt na něm provozoval.

Hospodář mrsk]l ho však pěstí mezi oči a
již se začali do té lotroviny míchati ostatní bosté,
jedni jsouce na té, druzí na oné straně, z čehož
sváda povstala veliká a hříšná,«

A měl vskutku pacholek pravdu. Neboť již
slyšeli z dálky hrozný řev, do néhož nedávky co
kroupy se sypaly. Několik již jich rumrejchovalo
na prahu.

»Ve jmenu Jeho královské Milostil«
Však darmo volal rychtář, ba někdo ho po

padna brubě tisk] ku zdi, že div ducha nepouštěl.
Sprostil se ho, když na vrch blavy právem uhodil,
až zadunělo. Pak sem tam tepaje první dav ro
zebnal a dral se s hiřicí od mazhausu. Tam byla
podívaná! .

- Hospodář s vykasanými rukávy držel tam
v chumáči někoho a prudce mu házel fliňky na
tvář až modrala Však tu Šprling mu dal ránu
nezdařilou mezi oči, až noby zdvihl nadávaje
všem mošen vyjednaných. V koutě kdes to zazní
valo jako když mlátí o několikero. Všichni kři
čeli kramářsky, nezbedností a hadruňky plníce ce
lou světnici až na vrch stropu. Hančivé tituly a
přídavky lítaly co střely, jimiž svádníci se dobí
jeli. Vinní i nevinní byli v jednom chumáči, vši
chni biti.

Rychtář dal se po marném vyzývání do
Prvního, druhého přeměřil hrubě na

břber až hek a ostatní dal měřiti biřici. Konečně
jakž takž zjednal pořádek, U vyšetřování, kdo za
čal svádu, všichni počali zas lomoziti a nepěkných
sobě dávati titulů až stydno. Než shodli se pak
na Šprlingovi. Ihned se ho rychtář chopil a už
ho vedli biřící, ač se vzpouzel a nadával všelijak
nejvíc německy. A měl také asi proč. Dostal no
tně, protože kaftanek měl hrubě potrhaný a no
bavice se mu půl nedostávalo, A za to ještě vě
zení větší a tvrdá prknal

Než rychtář už toho měl dost a přísně mu
kázaj, bude-li stále na poctivost cizí sahsti, žeho
dá do klády. To přivedlo i pana Jiříka k rozumu
Kláda byla výtečným krotidlem nezbedných duchů.

2.

Pan Jiří Sprling vyseděl v kládě přece za
několik dní a sotva vyšel, zle sobě vážil svobody,
které sotva dosáhl, neboť opět a opět počínal
svády, nafukuje se co páv zvláště proti úředníkům
českým. Všeobecná byla proti němu kyselost mezi
muži, leč ženám, jakoby právě tímto zbůjnictvím
byl učaroval.

Nejedna se oblédala po něm, když kráčel
ulicemi horskými, nejedna zapomněla na svého
starého milého ba u mnohé šlo to ještě dále.

Nediv, že lecktery mládenec chuť měl vy.
prati Šprliogovi německá záda lepší než valchář,
nediv, že mnohého z toho chytla se těžká trudno
myslnost, že se mu veselí přátel zprotivilo co
nemoc.

Nejtíže snad nesl to ze všech pan Jiří Lan
dek, probéř horní.

Jaká to bývala kopa veselá, jaký to býval
kumpán výborný. Ale nenynčko jakoby ta vese
lost mu vysechlu co v leté Pách. 

Ani pan Mikuláš Dačický, starý bitec a pi
tec, nemohl ho rozveseliti, ač lhal zrovna nekře
sťansky, vypravuje kousky rozmarné. Pan Jiří ani
se neusmál, ba ani hrubé úcty nevzal.

»Tak nepřestaneš škareditt Což pak ti přes
nos přejelo?

»Eb nechajte mnel
»Co nechajte? Tu pij. Hle výborné, ne le

dajaké rozbříděné.« A pan Mikuláš strkal mu
korbílek až k samým ústům.

»Nevolím píti.«
vAj panečku, což to s tebou? Ah už vím,

tu červ — v srdci snad ne? — Panenkanějaká!“
Zuřivý pohled, kterým pan Jiří změřil pana

Mikuláše dal uhodnouti, že bylo trefeno do černa.
Než to nezmátlo veselého pauketníka, aby nepo
kračoval dále.

»Ha znamenité věru
šeho Jiříčka.“

»Atťžijele a všickni tlačili se k Landekovi.
»sNo ťukoi, fukni! Připij námle
Ten se však ani nepohnul, Mrzutě jen Kor

bílek odstrčil a zadíval se ku stropu začazenému
a oprýskanému.

vZŽe vás to těší.«

sTak pověz srdečko, co tebe těší či spíše
těšilo a teď rmoutí.«

»Co tobě po tem'/«
»Co mně? Tolik, že ti tu holubičku přive“

deme do kurničku. Jeť ona asi poplašena paní

AC žije vyvolená na

»Nel.
»=Tak snad ti jiný lezl do zelí“ Aj tomu

bychom zahnali chuťl«
Pan Landek vida, že ho berou na vochle a

že zapíráním ničeho nepořídí, dal si řícl a počal
vypravovati,

„Znáte Katušku Klabalovu/«
»Mistra Tomáše? Jak ne!

Dívka co kvítek l«

„Inu je děvče kštaltovné. Setkal jsem se s ni
o svatebním veselí pana Pavla, apotekáře, s Man
dalenou, pozůsíalou vdovou po Zachariáši Dittri
chovi. Rozmlouval jsem s ní a zalíbila se mi. A
já už myslil, že dosti na tom, když mne návidí.«

»No a dále?«
"Ona zatím jinak«, Přijímala moje horování

s tváří přívětivou a zatím v duchu si posměšky
dělala z mé řeči.«

Pan Jiřík se odmlčel a jaksi zesmutněl, Ale
špatně si ším posloužil.

*To jsi muž? Hle! co bába by plakal,«
Ať povídá dále.«
„Tok dopověcla
»Konec je krátký,

Růže zrovna

Poznal jsem j v náruč



jiného. A ten nespokojil se horováním ničemným,
nanicovstým ale šel dále«

»Kam tak?«
»Do samé komůrky ctné panny Katuškyl«
»Cože, (na městské dcerka, že by co bare

jakás vlašská .
»Už ano. Viděl jsem sám.«
sA kdo je ten svodník?«
»Šprliog le
"To němčisko troufslé ?«
"A tyscho nechal?«
„Před lecjským floutkem ustoupíš?e
»A s lecjakým floutkem mám sé bít? Apro

co? Pro paběrky ?«
»Pravda, než proč neudals na úřad 7.

»Eh rathouz, rychtář? | Vidělijste, co pro
spěla kláds, nijak než za hřbet ji klade.

"Ob těch němečků mizerných. Nadělejí k
vůli nim ledajakých úřadu postranních, nových,
těm horám neplatných, neužitečných, jen aby se
jim dobře vedlo. A toho ješté málo majíce, pak
i na panny jazyky si brousí. A ty Češky se ne
stydí a s nimi zloději vyloženými zprzňují a za
vozují své jmémo dobré i vlast.“ A pan Mikuláš
postavil Korbílek a usedl vedle Jiříka.

„Což teď snad voba budete smutnou housti ?“
„A jakž by ne? Už na to nářek nemalý.«
»Co prospěje nářek? Zbavme se ho, bude

po nářku.«
„Což jeden, pak ostatní všicci.«
"A jek?
PJak?“ a pan Mikuláš se zamyslil. »Už to

mám. Ob, počkej šelmo zavitál Vzhůru hlavu
Jiříku! Teď se na to napijemel Hej, šenkéři
nalijl“

HI

Asi týden po této úradě kradlo se několik
postav ulicí českou, v níž stál dům mistra Kla
bala. Skrývaly se v temnotě jako stupkové jacís,
zahaleny v pláště a širáky i birity hluboko vtla
čeny ve tváře. :

Když se přiblížily až k samému domu vy
stoupila naproti nim rovněž temná postava muž
ská, jak patrno s radostným chvatem.

»Tam ?“
uJel«
»Dobřel«
„Pst, pozorl«
A nízk plot dělící dva sousední domy byl

přeskočen v okamžikua sice co nejlišeji.
Podle mistra Klabala, který byl poctivého

řemesla klempířského, zůstával mistr soukenník.
K temu především měly namířeno ony postavy.
Ibned uvidíme, proč. Mistři soukenníci měli ve
zvyku stavěti veliké nádoby dřevěné do hospod
a míst šenkovních. K chytání vody nečisté, do
níž smáčeli sukna, aby lépe držela. A na tensud,
na tu nádobu mířili noční návštěvníci.

Na temném dvorku brzy ji našli. S velikou
silou se jí chopili a již ji přenášeli do dvora mi
stra Klabala.

Mezitím, co venku tak se dřeli nádobou ne
foremnou a zhruba nevonnou, v komůrce panny
Katušky bylo sladko. Panna Katuška hlavu sklo
něnu poslouchala unyle sladkým řečem Jiříka
Šprlinga, nic se neohlížejíc, že trochu zakobrtává
řečí českcu, ba ani nepomyslíc, že jest to proti
ctnému mravu a chování chvalitebnému.

»Srdíčko zlatéla a pan Šprling se sklonil
k lícím Katuščiným, aby se odškodnil za dlouhou
úlisnou řeč.

Ale ta ssebou trhla z nenadání: +»Pat,slyš,
co to?“

Pan Jiří naslouchal. +Nic, pojď a sedni.«
»Ne, ne, slyšela jsem hluk kýs,.“
»To větve v okence třeskly. Kdož by tu

chodil ?« '
»Což viděl-li tě někdo «
„Nikoho jsem nepotkal, než pacholka rych

tářova a ten si nevšiml.«
»Mám strach.«
»Nic se neděs. Dovedl bych tě uchránit a

sebevědomě tisk) rukojeť kordiska.
Panns Katuška už mlčela. A zase rozplývali

se oba v sladkém šepotání.
Než náhle vyskočili, jako když blesk uhodí.

Na dvéře domovní slyšeti bylo zabuchání, a už
v celém domě strhl se pokřik,

A než se mohli vzpamatovati z leknutí,
tlouklo se na dvéře komůrky.

eKatuše, otevřla
Byl to hlas otcův.
»Utec, utec,« strkajíc Jiříkovi biret, pobízela

Katuše. Prvé hrdinná mysl byla ta tem. Vrhl sc
k oknu.

»Otevřeš-li, jářku le
»Už jdu, jen roušku hodím na sebe, pře

tvářela se Katuše celá rozespalá, co Šprling dral
se v okno.

"Bude li to/«
Závora klapla a na prahu objevil se Klabal.

Ale než mohl cosi říci, ozvalo se dole, pod ok
nem Katuše, zahromování nekřesťanské a po něm
chechtot a křik nemalý.

Všichni přiskočili k oknu! A hlel tu ze
sudu souseda soukenníka, z vody hospodní ne
čisté drápe se pan Jiří Šprling a kolem něho celá
veselá společnost Mědinkovská s panem Mikulá
šem Ale sotva vytáhl hlavu ven a chtěl utéci,

už oe účho křikl Dačický míře jako batmbitkou <
ostřelím!“ a ostatní kordy obnažené, jskoby chtěli

títi. pPenu Šprlingovi nezbývalo, než vnořiti sev sud.
Provozovali kratochvíli tu za dostí dlouhou

dobu, než přišel rychtář Bartoška a dav mu žílou
dvě nebo tři, kázel ho ven pustití.

Smutné se loučil s Katuškou pan Jiří
smutně se loučile i ona s ním. Véděle, co ji čeká,
Haaba..., nechceme to ani prozraditl, Ostatně
slyšáno to bylo s pláčem a nářkem z komory
spací v celém sousedstvu.

Pan Bprling poseděl si tentokráte déle ve
vězení rathousním a kdyá konečně mu vyrčen
ortel, „sby Hor Kuten prázden byl«, odešel z
milé naší vlasti s nemalou zJostí — preč.

Katuška se polepšilal A tu snad i Jiřík
Landek si dal říci, vždyť ji zahanbil dosti krutě.
A pak staří odpouštěli z té duše rádi — zvláště
pojepšenýmpanenkém.... Fr. Kohoul.

-Z WVikova se nám oznamuje: Vp. Raim.
Alis Veverka, klerik řádu Piaristů a učitel,
složil slavné sliby řeholní dne 6. ledna 1898 o 11
bod. dop. v kapli sv. Jos. Kal. v Prase.

Z Úpice. V hostinci pana Mertlíka sebráli
maši ochotnici 19. prosince ve prospěch chulé
školní mládeže výtečně dvě jednoaktovky. Podrob
nější zprávu příště.

Z Dabemce. Známo,že dubenečtí Čechové
nemají na růžích ustláno. Někteří agitatoři štvou
ve zdejší farnosti proti všemu Českému — i proti
smiřickjéma pivu, ačkoli smiřícká panství a
pivovar jest majetkem Jeho Veličenstva císaře 8
krále Františka Josefa I V Dabenci, v Libotově,
Hřibojedech atd. jest smiřické pivo jako „techo
chisches Bier“ dáno na proskripční listinu. — Mi
nalý týden octnol se kaplan P. Etričh od du
beneckých, hřibojedských a j. nacionálů nanejvýš
nenáviděný před c. k. krajským soudem v Hradci
Králové. Několik Němců jej obvinilo, že se do
pustil zločinu urážky Její Veličenstva. Obžalovaný
i jeho obbájce p. dr. Štěpán Fischer ukázali na
úplnou bezdůvodnosť obžaloby. Pan dr. Fischer,
advokát v Hradci Králové dokázal na neshodující
si a odporující si výpovědi svědků. kteří pak sami
namnoze připustili, že sl slova P. Etricha nesprávně
vyklédala. Soud, jemuž předsedal p. rada zem.
soudu Prokech, uznal obžalovaného P. Etricba
obžaloby. Zda-li bude míti teď pokoj? Sotva. Pan
učitel Veselý na matičné škole těší se rovněž
něžné lásce nacionálů, kteří by jej rádí příleži
tostně přiskřipli.

Z Ledče aa Sázavě. Městonaše poctěno
bylo v minulých dnech vzácnou návštěvou svého
rodáka a čestného měšťana J. Hlaváče, professora
hodby na carské universitě v Petrohradě, který
na své umělecké pouti poměstech českých zavítul
k nám se svojí dcerou, slečnou Zojou Hlaváčovou,
aby tu usvé stařičkómatky ztrávil radostué svátky
Vánoční. A o těch svátcích přispěl slovatný pan
professor nemálo k zvýšení slavnostního lesku slu
žeb Božích tím, že po třikráte, a sice na půlnoční,
a na Boží Hod, a opět o novém roce dostavil se
se slečnou doerou do chrámu Páně, a zasednuv k
tém varhanám, na které již jako malý chlapec
kdysi hrával, doprovázel hudební i pěvecký sbor
chrámový při slavnostních mších, mezi tím co al.
Zoja Hlaváčova ve sboru pěveckém ochotně spo
Inúčinkovala. Zvláště v pastorální mši Horákově
vynikl její krásný, jasný hlas. Mimo to zapěla na
Boží Hod a nový rok několik vložek, z nichž zej
ména „Benediktua“, skladba to p profegsora 8a
mého, bylo překrásné. Budiž jim oběma dík za
vzácnou. ochotu, se kterou přispěli k oslávě svátků
Vánočních. (Dokončení.) :

Výstava moderních plakátů uspořádá

průmyslové museum pro severovýchodní Čechy vradci Králové ještě dne 9. ledna 1898 v
slavnostní síni vyšší školy obchodní. Výstava zná
zorní as ve sta exemplářích vývoj této hledané a
k skutečnému umění vyspělé průmyslové práce,
jsk se jeví u nás i v cizině zejména ve Francii
a Anglii. V naší výstavce jest přední malíř pla
kátů A. Mucha svými nejslavnějšími výtvory zastou
pen úplně Otevřena jest výstava ve čtvrtek a v
neděli od 9—12 hodiny dopoledne a od 2—4 ho
diny odpoledne.

Lže jak tiskne, Slova tato platí po ce
lém rozsabu o pokrokářském tisku. Tak píše dle
Jě. L. pokrokářská „Samostatnost“: „Biskup Bry
nych nařídil všem kněžím své diecése, aby víno,
potřebné k bohoslužbě brali od Nového roku jen
s jeho skladu a účty pak za víno tento rok ode
brané aby si dali vystaviti německy a v jiné řeči
aby účtů nepřijímali. Že prvá část rozkazu Bry
nychova bude asi ve spojení 8 finanční -mizerií ná
jemce Adalbertina v HredciKrálové, lze snadno
domysliti. Druhá část — německé účty — jest
pěkným zjevem, zejména v dnešní době, kdy se
usiloje o Českou vnitřní úřední řeč Vlastenecký
biskup naopak zavádí vnitřní úřední řeč německou
i na prostých fárkách, nejen u svého diecesního
úřadu.“ — Naprosto vymyšlená tato zpráva má
pokrokářům sloužiti k novým štvanicím proti J.
b. Milosti. Tento předně nic nenařídil a pak žád
ný svůj sklad vína nemá a neměl a nemohl proto
také nikomu naříditi, aby za odebraná vína vy

savoval jen účty německé. To by blcku
jako poctivý Čech neudělal za dádnouošau, tato
leš dovedl vymysliti jen nějaký mizerný darebák.

Z éní nr ko lzeovšemv Adalbertinuati lerné p — ritasein
pekřténé víno z osvědčenýchpooání hr kte
ré opatřila nejd. konsistoř. O nějaké nucenosti
odebírání vína není a nemůše býti řeči, účty nů
mecké se vůbec nevydávají protože v Adalbertinu
máp. restaaratérK k výhradněčeské cenolky.

V Adalbertinum schrána byla včera opět.
vánoční zpěvohra „Narotení Páně“. Z and
i solové partie provádenybyly ode účinku

och brilliantně s sa mnohonásobné pochvaly.elká dvorana Adalbertina byla opět do poslední
bo místečka přeplněna. Mezi četnými vzácnými
hostmi viděli jsme Jeho Milost nejdůst. pana bi
skupa Edvarda Juna Nep. Brynycha, jenž se o
výkonech katolických tovaryšů a všech spoluúčin-
kojících vyslovil velice pochvalně.

Pan Ladislav Chmelenský, ředitel.
zdejší divadelní společností slavil včera za úplně
vyprodaného domu dvacetileté jubileum své bere
cké činnosti.

Z Plačle. Již dávno nespůsobilažádná udá
lust tak veliké pohnutí a tak všeobecnou soustrast
v šírém kraji jako úmrtí a pohřeb slečny A. Mo
rávkové, dcery pana Františka Morávka, stat
káře v Plačicích. Slečna Anna Morávkova byla
dívkou ušlechtilého ducha i ardcea pro svéjemné
vzdělání, dobrotu a štědrost těšila se všeobecným
sympatiím. V poadělí dne 3. ledna o půl 5. hod.
ranní podlehla krutému plícaímu neduhuj ačkoli.
do poslední chvíle doufala ve své uzdravení v
teplejších, jižních sluných krajích. Dnes došla.
útěchy v končinách nadhvězdných, bylať tichou
trpitelkou. Dne 6. ledna o půl 3. hod. odp. vzdor
blátivému, deštivému a mlbovitému počasí seálo
se sta lidí pěšky do Plačic a s nejširšího okolí.
dostavili se Smuteční hosté ve více než 100 ko
čárech. Výkrop a obřady církevní vykonal dp..
farář kuklenský Josef Kaeka za assištence obou
kaplanů. Na to pozůstatky zvěčně6 dívky, ulo
žené v postříbřené a pozlacené rakví dány byly.
na nádherný vůz pobřebního ústavu pana Říchtra
a truchlivý průvod ubíral se z domu smutku Pla
čicemi. V čele jeho nesen sv. kříž bílým forem.
zastřený, sa ním ubírala se bodba královéhra
deckého pohřebního ústavu, mládež a velebné du
chovenstvo, družička sl. Anna Kaválkova s mlá
dencem p. Janem Morávkem z Vlčkovic, za nimiž.
zřízenec pohřeb. ústavu nesl velkou palmovou ky
tici s trsem bílých karafiátů a šlutých růží, opa
třenou nápisem: „Přeškoda, že mladý květ, ode
bral se na onen svět.“ Rakev na nádherném skle
něném pohřebním vozu 8 andělíčky vezlo čtyř
spřeží koní. Po obou stranách nesli mládenci pp.
Jan, Josef a Jarosl. Morávek z Plačic, Jos. Mo
rávek z Opatovic, Jaroslav Morávek, František a.
Josef Srdínko, pak Otakar Smetana ze Svobod.
Dvorů a František Komárek z Kuklen, a dále 8
sřízenců pohřebního ústavu skvostné darované
věnce 8 nádhernými dedikačními stuhami. Zarakví
ubírala se smuteční družičkasl. Marie Kaválkova,
rodičové, sourozenci a nejbližší příbuzní zvěčnělé,
pak nepřehledný dav lidu a kočárů. U sochy Bo
horodičky na pokraji Plačio se průvod zastavil a
vykonal krátké modlitby, načež zabnul po silnici
ke Kuklenám, kdež na pokraji městečka tisíce
lidu, hlavně z Kuklen a z Králové Hradce, mezi
nimi přední zdejší rodiny očekávali smuteční prů
vod, k čemuž se pak připojili. Když stanul prů-
vod před kuklenským kostelem, sundali mládenci
rakev a zanesly pozůstatky svěčnělé sl. Anny
Morávkové do kostela a odtud po vykonání ob
řadů církevních za smutečních zpěvůučitelstvana
hřbitov do hrobky rodinné, kamž uloženy k po
sledoímu odpočinutí též kosti dávno zesnulých
členů rodiny p. Františka Morávka. Žalostný pláč.
nešťastné matky a příbuzenstva pohnul všecky
účastníky pohřbu k slzám, takže na hřbitově ne
bylo oka suchého. Zvěčnělé mladistvé trpitelce
přál každý odpočinuti lehké. Zádašní služby Boží.
slouženy byly v pátek dne 7. ledaa o 9. hodině
dop. ve farním chrámu Páně sv. Anny v Kuklenách.

Výstava uměleckých plakátů v bu
dově obchodní akademie téšila se včera Četné
návštěvě; obsabuje v skutku véci velmi pozoru
hodné, nevšední ceny umělecké.

Čeští poslanci, pánové dr. Engel,Herold,
Pacák, Kaizl a Kramář pozváni jsou dnes ke kon
ferencím do Vídně. Předseda ministerstva Gantech,
sdělí s nimi patrně výsledek svého jednání s dů
věrníky Němců. Pan dr. Herold prózradil již ve
schůzi svých žižkovských voličů, že za Badenova
jazyková nařizení má se dostati české řečiúřední
v krajích českých většího rozšíření; v německých
okresích má 80 za to od znalosti české řeči ode
všech úředníků upustit. Jsou to vídeňské punk
tace bez dříve nám slibovaných výhod.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 31. prosince 1897. 1 hl.

pšenice xl. 8:00 až 9.70, žito sl. 6.40 až 6.75, ječmene
sl. 6.36 až 6-20, oves zl. 3:80 až 3.15, proso zi. 400,
600, vikve al. 6'— až 650, brách sl. 800 al 3.—
dečka 21.00.00až 00-0, jáhly zl. 9.00 až — 930, krup
9.0 aš 232-—,bramborů zl. 170 až 190.



Světoznámé lomnické sucha ve ví
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= SPISYE
Jeho Biskupské Milosti

Edvarda Brynycha:
Díle lidí. Obrázky ze emíšené csady a ze světa. Douhé

oprav. vydání. Cena 60 kr.
„Kříže a kalichy. Obrázky ze smíšené osady. Drahé

oprav. vydání. Cena 1 2.
Naše vesmice o roce 1860. Sbírka obrázků a poví

dek, ješ lidu českému napsal. 2. vyd. Cena zl. 1-20
Růženka. Obrázek z města « drahé polovice 19. století.

Ceva 30 kr.
-Slovo kříže. Obrásky z posrcčilé a smíšene osady

Druhé vydání. Cena 90 kr.
-Cesta rorumu a srdce ku spojení s Kristem. Kó

ráví postní. Druhé vyd. Cena JO kr.
Katechése pro první (po případě i drahou) třídu školy

obecné. Cena 36 kr.

Mešní a obřadní kniha pro lid. Cena 5Ukr, váz
70 kr.. véz. v plátně lesklém 80 kr., se zlatou
ořízkou zl. 1, v kůži 1 sl. 20 kr.

První májová pobožnost na Vyšehradě. Cena50kr.
Soustavná katechetická kázání. Třetí vydání. 4

dily 6 zl. 40 kr.
Soustavná liturgická kázání. Druhévydéní3 díly

6 zl. 20 kr.

"Světlo pravé. Stručnější
vanců katolických na osadách
vydání. Cena 56 kr.

Upomínka na duchovní cvičení slavená v Hradci
Králové od 27. -31 orpna 1888. Cena 80 kr.

„Zachraň duši svou. Dvě řady postních řečí. Druhé
vydání. Cona 60 kr. (236)

Cyrillo-Methodějské knihkupectví

Gustav Francl v Praze,
(Melantrichova ul., palác měst. spořitelny.)

O0O0OCX

Ludvík Nejedlý,dekorační malíř
v Novém Bydžově

dříve v Hradci Králové

udporačuje svůj atelier k provedení všech de
korativních

male fiostelů
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckého spracování, restaurují staré maby

nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
luji obrazy nové. (2)

Návrhy va slohu stavby kostela se na
požádání ochotně vypracují a rozpočty předloží.

„Štít viry“ k vycvičení biřmo
emíšených. Druhé

w Hradci Králové
u pana A. Dvořáka

| V domě č. 161 na náměstí, vedle c. k. soudu £

kdež lze dostati řádně a solidně pracovanou
| obuv z nejlepšího materialu, od nejjednoduš

šího až do nejjemnějšího a elegantního
provedení.

Výhodná koupě
P“ pro každého."EN

Veškerá obuv zhotovena jest z kůče vy- |Í
robené ve vlastní parostrojní koželužně a
můžeme tedy za solidní material ručiti. 199
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Mendlové preclíky, Karlov. oplatky,
zákusky, wubičky oplatkové, čokolá

dové, máslové, pišingry, atd.

Tržnice nábytku
společenstva.truhlářův Praze

opo ručaje ct. P. T. obecenstvu, vid. dachovenstvu

své hojně zásobené závody
všeho druhu

Wymoderního nábytku A
při nejlepším a levvém posloužení.

Cenniky tranko a zdarma.
úplaé výbavy pro nevěsty vždyvhojnémvýběru.

Sklady:Praha, 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 4

OOD0OO000000

JAN HORÁK
soukeník

V RYCHNOVÉ n K.
nabízínadobuzimní

čistě vlněné látky
PEB“vlastní výroby.<

Račteš učiniti jen malou objednávku na
zkoušku!

Vzorky na požádání zašlu franko.

Děhuje všem svým milým veledůstojným a
velectěným zákazníkům za vzácnou přízeň, pro
sím, aby mi i dále důvěru svou věnovali a sli

buj vždy vzornou, poctivou obsluhu. 16

OOOO0000000000000K
Oltáře, sochy, obrazy

a veškerý kostelní nábytek
180 v každém slohu

správně, solidně a Čistě provádí
uměl závod řezbářský a sochařský

pro práce kostelní

Petra Buška synové
v Sychrově.

=== (Založeno©1853.)
Proredeno přes 200 oltářů, Nejlepší odporučení.

Množství vlastních nákresů a fotografií
ga> k volnémunahlédnutífranco.<

KO

„V Červeném doměl“

K HERINK,
v Praze,

Malá Karlova ulice
číslo 147-[,

dopornčuje

za ceny tovární:
deky

atlasové,
deky

s vloěného at.aru,

deky
rougové,

deky
peřím p!něné.Račte žádati kobercové vzorky,

udání jakosti žádoucno.

|SANÉ|
nejnovější soustavy, práce solidní, %ceny levné doporočuje

KXxZXTKXXNŮ

Čeněk Buben,
kočárník

v Hradci Králové.
Vyznamenán na výstavách: V Jaromě'i atří
brnou, v Dobrušce zlatou, v Praze státní
bronzovou medalií, v Hradci Králové nejvyšší
vyznamenání čestný diplom s právem ražení

zlaté medailie s korunou. 78

(Zasláno.)

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradei Králové
bude ve středu

SED“dne 12. t. m. vo 2hodinyodpol -UE
v diecásním spolkovém domě „Adalbertinu“, JiHíková tří

da č. 800 I. v Hreici Králové.

V Hradci Králové, dne 5. ledna 1897.

Dr. Alels Frýdek, Dr(Gustav Domaby!,
, předseda. jednatei.

we- Lomnické us

SUCHARY
velejemné,

deserty, karlovarské zákusky, mandlové věneč
máslové trnbičky, vše nedostičné jakosti a při
mírných cenách zasýlám nejméně v dvoukilo
vých balíčlách.

Mimo to odporučuji P. T. obecenstvu rů zné
malé zákusky k vánocům, jakož i k různým slav
nostem. Závod můj těší se nejlepší pověstí.

V úctě veškeré

M. Pekárek,
výroba sucharůaoplatkářstv

w Lomnici n. P.

závod školkářský ===
zm v Pamětníku u Chlumcen. C.

nabízí

pro zimní a jarní vysazování stromy 0
vocné vysoké i krsky, sazenice pro živé
ploty, křovinyozdobné,konifery, divoké stro
my pro stromořadí, pláňata atd. Statisíce
sazenic v zásobě. Levné ceny — Výborné

zboží. — Poučný cenník zdarma.

(»KG DM

Vysnamenán na výstavě v Hradci Král. r. 1894
slatou medďailií a diplomem.

(246)

Nejnižší ceny!

UMĚLÉ podle nejnovějšího americkéhozpůsobu vyrábím a konám ve

ZUBY škeré prácev ohor ten spadající (4" přesn>a solidně na základě dlou
A holetých zkušeností, ru
> če za nejlepší obsluhu a (m

Ja nižší ceny než všude (8

= jinde, á
2 Ctéěnépřízni obecenstva

poroučí se v úctě plné

,

4 J. Čáslavský,
zubní technik 188)

Pražská ul. č. 77. v Hradci Král.

PC Solidnípráce!Pb.,
Od medic. autorit vřele odporučené řecké víno

sílícíprvéhořáduMawrodaphne T1:h zl.150
půl láh. 80 kr., v demijonu 1 litr zl. 1:65 dodává
H. F. SEIDEL v Praze, Vodičkovaul. 30. Hlavní
sklad pro naše země).

éž drabý druh, méně sladký: Achaler sec.
za stejné ceny. K dostání tamtéš a v lékárně A. Spory

ecký člstý koňak v demijonu 1 litr zl. 3. —
Nejvyšší vyznamenání zlatá medaile na „me

zinár.“ lékárnické výstavě 18496.— Zúsylky
drahou i poštou. (180)

= Dražba A
v obecní zastavárně kralovéhradecké

na Malém náměstí č. 123.,v sále tělocvičny

odbývati se bude dne 15, po případě i22. ledna
| 1898 vždy od 9. h. ranní do 12. h. dop. a ud 2.

hod. do 6. hod. odp.

na zástavy
| pozůstávající ze klenotů, hodinek, řotízků zlatých
i a stříbrných atd., rovněž i ze šatstva, prádla a
| rozličných druhů látek, obuvi a pod., které do

| dne 30. listopadu 1897 propadly.| gap 1. Veškeré do dražby propadlé. zá
stavy možnoještě ve čtvrtek před dražbou

| zárokovati, nemusily-li býti vyplacen) <“
92, Až do dražby samé mohou Be propudlé

i

|
i

zástavy vyplatiti.
3. Den před dražbou a v den dražbylze zá

| Stavy jen vyplatiti, ne však zúročiti, rovněž i V

| tento den 8e nové zástavy nepřijímají.
- Zesprávního odboru obce. zastavárny Kralohrad,



SVŮJ K SVÉMU!
V úctě podepsaný dovoluje si P. T. obeeenstvu

osnámiti, že sařídil v hotelu „Adalbertinum“

velkou FLDÁTUL
kde čepují tu- i cis semská

we přírodní vína.-Ba
O dobrou kuchyň jakož i dobré pivo bradecké i plzeň
skó rovněš je postaráno. Obsluha vsorná. Hostinské
pokoje čistě zařízené jsou k zadání.

V úctě veškeré

Max Krištůfek v Hradci Král.

GB“Novinka1 m
Praktické

| rychloprací stroje
se ždímadliem

na nejvýš výbodné vzhledem k úspoře času, mý
dla a k docílení čistého prádla, aniž by tím prá

dlo trpělo, shotovuje strojnická dílna

J. Bucka ve Smidarech,
kde možno též veškeré hospodářské stroje nej
novější soustavy důkladně zhotovené za ceny $

levné. obdržeti. 211

Upozorňuji nadokonalené nejnovější řezaci
stroje excentrické mláticí stroje s kuličkovým z
ložisky, Prací strojemá též na skladě p. Karel
Dušek, na sw. Janském nám. v Hradci Králové
a p. Kolář, hoterelv Bělohradě.OOA

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve svó vlastní dílné na umě'é truhlářské i čelou.

be

BW' pérovky a žíněnky, U8
pony a záslony do oken, hladké i sdrhované dle

franc. způsobu. 151
Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

(000000) 0000009
Nádherné dary!

Obrazy

Madonny a Krista,
krajiny, vůbec všecky druhy nejjem-:
nějších obrazů ve skvostných rámcích,
zrcadla visací i toaletní, rámcevšech
druhů vlastní výroby, lišty, řimey, kříže,
sochy, domácí požehnání, obrázkové
svítilny, nástěnné kapličky s hudbou
atd. doporučuje ve velkém výběru za
ceny mírné umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Král., Jiříkova třida.

Čtyřikrát prvními cenami vyznamenán.
259

s

Brno.
Odborný závod
pro malbu oken

ehrámovych.

Rozpočty, náčrtky
std. jakož iveškeré

rady odborné
+ zdarma.

OOOO000000000
Pravý nezkažený

mčelí mnaed
čistí krev naši, podporuje pravidelné trávení
a sílí naše tělo. Zvláště se hodí dětem chu
dokrevným, bledým, lidem slabého žaladka
a zotavujícím se. Zevrubné poučení přidáno
(174) je ku každé láhvi medu.

Zaručeně čistý med Ize koupiti O

u Antonina Sej nohy, ©
cukrářena velké podsíni v Hradci Král. O

ODOOOOOOO000000000

8

Jan Kalis,
hodinář a zlatník

v Bychnově n. Kn.,
doporučuje

svůj hojně zásobený sklad
zlatého a stříb. zboží,|
hodin kývadlových, ka- 
pesních v,cenách mírných jk:

a sezárokou.
Též na'splátky.

du>

Přiležitostné dárky l
9 Wy

VAC. SOLC,
zlatník a stříbrník,

přísežní soudní znalec a odhadce
v Hradci Králové

(sv. Janské nám. č. 77.)

doporučuje ct. obecenstvu hojne záso

benýnýchčeslnk č:zlatých piřiprnýcha přavýc ch granátovýc rků,
stříbrné stolní náčiní z oěho P čín
ského stříbra, osdobné stolmí nádobí,

veškeréaké a človek hodinky L. i“osti; dálepemdlové hodiny a bu
různých druhů se zárukou a reků 1

| ceny levnější než všude jinde. Zlatí a240) stříbří v obni galvanicky.

i eškerézbožíjeúřednězkoušenoa značeno.,a sa příjlmají a shoto

vel 163věšševí nprátty hodinek se vyřímují. 1
Vše za levné ceny.

Staré skvosty se kupují a vyměňují.FF
"Bohatývýběrvšehodruhu nábytku.

Nábytek. Výbavy pro nověsty.
4 Úplné zařízení do pokojů, salonů a ložnic.

Výroba a sklad nábytku

KYSKUHERSKÝ
(25) ©w Hradoi Králové

Svatojánské náměstí čislo 87.

Sklady tabulového a -dutého skla, porcelá- %f
nových zrcadel, obrazů a petrol. lamy.

Čenníky a nákresy na požádání frko.

8 4 a

Syročky olomoucké
světoznámé, pikantní chuti, kterým se žádné jiné nevy
rovnají, nabízím za mírných cen. Bkilovou asi bedničku
obsahující všecky druhy na zkoušku, odešlu proti předem

zaslaným 1 +i. 80 kr. poštou. — Olomoucké syrečky
prodávají se © cisině jako delikatesa! Adresa: (48)

W. Sindlerová Olomouc,
Ztracená ul. č, 18.

VACKXWAWF AKE
hd

:

tdramámíza: Kotva.

LINIMENT. CAPSIGI COMP.
z Richtrovy lékárny v Praze

uznává se za výborné, bolesti utišující natírání; jest
na skladě ve všech lékárnách za 40 kr., 70 kr.e 1 zl.
Všeobecně oblíbený tento

domácí prostředek
žádej vědy jen v původních láhvích 8 naší ochrannou

známkou„kotvou“ z Richtrevy léky,Buď opatrný a přijmi jen láhve s tou
ochrannou známkou za původní přípravku.

Richtřova lékárna „U zlatého Ira“ Y Praze,

Novinké ne meačikovy
v moderní barvě dra

pové.

Metrzi. 3.40.
Na menčikov neb oblek

stačí 3 metry.

Vzorek této látky, ja
kož i bohatý výběr mo
derních druhů naobleby,
evrchníky, asimníky a
menčikovy jen zaru
čené jakosti a v mír
ných cenách se na po
„žádání k nahlédnutí

franko zašlou.

První Český zasila
41 telský závod

ED, DOSKOČILA,
v Chocni.

ze srsti velbloudí
38—3

WW-župany <9W

Župeny anglické

župany
zvláště lehké, teplé a příjemné dle velikosti sl.

80—, 22—, 24—28.

župan

k.



Číslo 2.|

>Ae Obnovy!
Na „Obnovu“, která vychází y pátek

v polednemožno26 eat počínaje
kterýmkoli číslem.

Předplatné stojí ma čtvrt roku | 1 si.
„ půlrou 2m

. „» „Celý rok 4

Pány starosty z obcí a adressáty žá
dáme, aby čislo, pokud jim bylo zasláno,
vyložili v některém četné navštěvovaném
hostinci a upozornili na úvodní článek
Nový soudní řád, který poukazuje na
různé výhody, jež rolníkům, maloživnost
nikům a obchodníkům z nového soudního
řádu plynou. Podobné poučné články bu
deme 1 příště uveřejňovati a prosímenaše
p. abonenty a čtenáře, aby lidna naše
články upozorňovali.

Dopisy o mistních a obecních záleši
tostech jsou nám vitány.

Redakce a administrace Úbnovy.

Nový řád soudní.
Praktické pokyny pro lid.

Prvním lednem 1898 vešly v platnost nové
processuální zákony, kterými Boustava práva for
málního dosud platícího byla úplně směněna.

Neznalost změn nastavších může stranu Ci
telně poškoditi, kdežto následkem neznalosti vý
hod novými zákony poskytnutých strana opomene,
těchto výhod použíti.

Účelem řádků těchto jest, změny nejdůleši
tější, ovšem jen v obrysech všeobecných se zřete
lem na případy nejobyčejnější, rolníkům, maloob
chodníkům a maloživnostníkům v známost uvésti
a je na výhodynové zákonůtěchupozorniti,atím
k lidumilému účelu nových sákonů přispěti.

I

Změny hlavní co do příslušnosti
soudů I. stolice:

a) Civilní soudnictví vykonávají v první sto
lici soudy okresní a soudy sborové (zemské,kraj
ské). Soudům okresním jsou přikázápy sporné

věci,beer cena předmětu sporu 600 zl. nepřesabuje a dáleněkteré věci sporné, které na venkově
častěji přicházejí, bez obledu na cenu sporného
předmětu, na př. spor o uznání otcovství k ne
manželským dětem, spory o branice a výminek,
rušené držby, spory některé nájemné, spory mezi
čeledí a alužebvými pány ze samlvuvy námezdní,
rozepře pro vady dobytka ($. 49 z. d.).

Soudům krajským přikázány jsou spory 0
předměty v ceně více 600 zl. a některé spory
zvláštní důležitosti (na př. spory manželské, leoní
a svěřenské) bez obledu na cenu ($ 60 z d.).
Budou se muset tudíč nyní želoby na zaplacení
zápůjček, ceny trhové za odebrané zboží, žaloby
na uznání vlastnictví atd., pak-li cena požadovaná
500 zl. převýšuje, všdy jen u krajakého soudu
podati. Výminku z toho pravidla obsahuje řád
exekuční, dle kterého spory při vedení exekuce,
které taktéž zhusta přicházejí, z previdla soudům
exekučním, byť i tyto byly soudy okreaními bas
obledu na cenu předmětu náležejí. ($ 17. e. ř.)

Avšak stranám dává zákon možnost i apory
o předměty přes 60 sl. přenésti na soudy okresní,
kde řízení bude jednodušší a lacinější.

Pak-li ge strany písemně zaváší, že pro
určité spory jistý soud má býti příslušný, mohou
se tyto spory u tohoto soudu započíti a mohou
spory přes 500 zl. na soudy okresní přenešeny
býti, nikoliv ale obráceně spory pod (00 zl. na
oudy krajské ($ 104 j. n.)

Upozorňuji na toto výhodu venkovské pe
něžní ústavy, neboť tím, že do dluhopisu vezmou
ustanovení, že spory z tohoto poměru dlužního u
určitého okresního soudu ge zavésti mohou, stane
se příslušným soud okresní, čímž se dlužníkovi

na útratách uspoří,bytí tapůjčená částka daleko
500 zl. převýšovala. —*'> 7

b) Nové zákony drší se zásady že s ps
vidla má každý býti šalován u toho deudu, "Ye
kterém bydlí, ač obsahují též mnoho výminsk z
tohoto pravidla, které byly ve prospěch rychlej
šího provedení sporu zavedeny. Zejmena spory 0
věci nemovité ($ 81 j. n) spory nájemné ($ 83
j. n.) patří před soud, v jehož obrodu věc nemo
vitá, neb najatá leží.

Obledně příslušnosti místa splnění obsabuje
nová jurisdikční norma zoučnou změnu.

Dle staré normy jarisdikční stačilo pouze v
žalobě uvésti, že se žalovaný zavázal v určitém
místě platiti a mohla se žaloba u soudu, v jehož
obvodu mleto plnění leží, podati.

Jinak dle nových zákonů. Žalobce může u
soudu místa plnění jen tehdy žalovati. bylo li mí
sto plnění písemní samlouvon mezi stranami vý
slovně smluveno a musf-se žalobou tuto smlouvu
soudu předlošiti.

Faktura se zbožím sároveň zaslaná obsahu
jící doložku „splatno w N...“ nestačí, jak to
bylo posud, aby dlužník u soudu byl žalován.

Ano přijetí faktury obsahující doložku „Cenu
trhovou sluší platiti a sažalovati vwN...“ ne
zakládá příslušnost soudu plnění pro dlažníka,
není-li obchodníkem. Z todo následuje, že neob
chodoík, byť i byl takovou faktura dostal, nemůže
býti žalován u soudu pimění, nýbrš u soudu svého
bydliště.

Zároveň buďtež obchodníci na to upozorněni,
že nestačí doložka „splatno v N.“, nýbrž že musí ob
chodník, aby svóho dlašníka, obchodoíka u soudu
plnění mobil žalovati tunuto fakturu s doložkou

| „Cena trhová jest uplaáae 1 žalozatelna v N.“ za.

| slatě a opis faktury k žulobě přiložiti, kdežtoproti dlužníku neobchodníkovi doložka ta obledné
| příslušnosti soudu významu nemá.

c) Zvláštní výhodu ohledaě příslušnosti po
skytuje $ 97 j. p. Řemeslníci, maloobchodníci,
hostinští, povozníci a jiní živnostníci, tovaryši, po
mocníci, osoby služebné a dělníci mohou pro savé
pohledávky za dodané zboží a konané služby ještě
po dobu 90 dnů od poslední dodávky resp. služby
u soudu bydliště žalovaného žalovati,i když tento
do obvodu jiného soudu se přestěhoval.

d) Také příslušnost sondů krajských co ob
chodních senátů doznala značné změny.

Ve směnečných věcech ostala příslušnost ob
chodních senátů nezměněna.

V čistě obchodních věcech podléhají obchod
nímu soudu spory z obchodních jednání jen, je-li
žalovavým obchodní společnost neb obchodník
protokolovaný ($ 51. 1 j. n.) Nebude moci tedy
nyoí obchodník svého dlužoíka žalovati z důvodu,
že odkoupil zboží ku dalšímu zcizení, u soudu
obchodního, pak-li dlužník není profokolovaným
obchodníkem.

Ustanovení toto zajisté uvítají s povděkem
malí živnostníci.

Ještě na jednu věc musím naše obchodníky
upozorniti.

Vyjma věci směnečné a spory v $ 51.3, 45
je n. vytknaté, lze ju obchodního senátu jen žalo
vati pohledávky převýšující 500 zl.

bchodník, který zažaluje obchodníka na
placení pohledávky:méně 500 zl., musí ho žalo
vati u obyčejněto okresního soudu (jen v Praze
n obchodního okresního soudu) a ne u obchod
ního senátu.

e) Ve věcech nesporných nastala změna v pří
slušnosti nejznačnější ve věcech pozůstalostních a
poručenských.

Soudy sborové (krajské, zemské) projednávají nyní jen pozůstalosti, do kterých statky v
zemských deskách zapsané náleží ($ 105 j. n.)
Všecky ostatní pozůstalosti náležejí okresním B0u
dům. Tedypříště budou se pozůstalosti po maji
telích pozemkůa domů v pozemkových knibách
aídel sborových soudů zanešených, které posud
náležely sborovému soudu, projednávati u okres
ních sondů.

Sborovým soudům náleží nyní vedení poru
čenatev a opatrovnictví, Pakli svěřencům patří ma
jetek v panských zemských deskách zapsaný, vše
cka | ostatní poručenetva náležejí před okresní soud
($ 109, 110 j. n.).

Inserty se počítají levné.

Dle zákona (čl. XXIL uv. zák. k j. n.) po
stoupily krajské soudy poručenské věci, ve kte
rých jejich příslušnost přestala, soudům okresním.

Musí se tudíž nyní poručník nezletilých si
rotků, kterým pozemky zanešené v pozemkové
knize některého sborového soudu náleží, obrátiti
na okresní soud bydliště těchto sirotků. © (Pokr.)

Jak jste si je vychovali,tak je máte

Šedivý, již nad hrobem se potácející otec, v
jistém nepatrném městečku českém, přišel jednoho
due k starostovi a s pláčem ho žádal, aby jeho
pití oddaného, rodičům bitím ano i zabitím bro

nouti“ nemůže. Starosta odvětil pak starému otci:
Jak jste si ho vychoval, takho máte.—
A byla to trpká pravda. — Ale co se takto stalo
v malém, děje se dnes ve velkém.

Národové jsou dnes plni neúcty i k nejvyš
ším osobnostem, v srdcích přemnohých doutná jako
jiskra pod popelem nespokojenost hrozící až i 80
ciálním neb státním převratem. Všecky státy jsou
vyzbrojeny až po krk proti nepříteli venkovskému,
proti zlým sousedům, ale — jak jsme se vrávé
nedávno o poměrech v Prusku dočetli — i v kasár
nách mnohých států pěstuje se nespokojenost a
rozbroji připravoje se výbuch. Státníci podkopali
ve své klopotě nábožehství radujíce ae z ponížení
nebo z otročení církve, to že prý dodává státu
síly a vážnosti. A proti tomu, čím klerikálové
brozí, že to totiž nastane, až poklesne náboženství,
mají prý státníci silnou armádu čili kanony. Áno
imáme kanóny, ale nestřílíme z nich. Proč? Pro
tože státníci ke národů — bojí. A nějaká věliká
Šatlava na národy jest nemožné. Zaznívá dnes již
to trpké slovo: Jak jste si je vychovali
tak je máte.

Na kathedry vysokýchškol dosazovali jste bez 
božnické professory, střední školy udělali jste smí
Šeninou liberalismu se slabým přídavkem křesťan
ství, konečně zbezbožnili i školy lidu na způsob
škol středních.

A abyste to mohli, postarali jste se o professory
a učitele náboženství odcizené, často přímo církvi
nepřáteleké. Nyní ovšem v některých státech
tlumí se radikalismus a socialismus učitelů, ale což
to platí, když se ty zásady do srdcí dále vpra
vují? Řekla prý jedna vysoce postavená osobnost:
„Ti učitelové (— totiž ti radikální —) přerostli
nám přes blava“. — Inu — jak jste si je vy
chovali, tak je máte.

Továrníci, mistři, hospodáři, paničky velké i
malé naříkají na dělníky, učně a tovaryše, čele
diny, nádenníky a děvečky i slažky. — Ale kde
pak dříve se spustil Boha, kdo pak sám učil pod
řízené tupiti duchovenstvo, nechoditi do kostela,
posmívali se náboženství? Kdo pak zavedl to dření
v neděli, kdo bránil učeníkům, tovaryšům i čeledi
do kostela choditi? — Kdo pak pobrdnuv evan
geliem, pomocí Národních Listů a jiných novin,
stal se osvíceným? — Čeleď snád dříve? I nikoliv.
— Zdaž neplatí tu opět ta trpká pravda: Jak
jste si je vychovali, tak je máte.

Zle prý nyní působí zkažený tisk, a to v
každém oburu. Studentům se zapovídá čtení ně
kterých spisů a novin, ale to uení prý nic platno.
Nejvíce radikalismu je právě v dorůstajících vzdě
lancích; děloictvo rovněž čte nejraději listy a spisy
nejhorší. V každé obci plno stran a rozbrojů, dě
lají prý to hlavně venkovětí novináři. Ale co pak
se tak narodili?... Jak jste si je vycho
vali, tak je máte.

A v národnostním ohledu to není lépe.
Nám Čechům škodí prý oni nerozvážní, kteř

myslí, že se bouřením vlasti prospěje. S Němci
pak, kteří až fanaticky vystupují proti druhé ná
rodnosti, mají již i ve Vídni kříž, je'kcž ti lidé
bledí za hranice až k Berlínu. — Ale'—-vr uynulo v
srdcích českých bouřlivců náboženství, které spra
vedlností, láskou a zákonem božím řídí cit ná
rodnostní, samo sebou? A neuysleli, že k národ
nosti náboženství nepatří, ba že mu škodí? A
neštvali pak se zvláště oproti víře svatováclavské
po dlouhá desitiletí? A není to u Némců podobně?
Ale a nich padá ještě na vábu to jejich hejčkán



z Vídněl — A nebo naopak. Jepuli nyní socia“
Jisté, dělníci, kteří se smějí národnosti, jejichš
cílem jediným jest rozkoš? Narodili se snad s tě

samých národovců ze zášti proti 'katolicismu? —
Opět a opět zaznívá tu do Prahy i do Vídně to
trpkéslovo:Jak jste si je vychovali tak
je máte. v

Patrno, že jest třeba jiného vychování po
kolení vyrůstajících, vychování národů na základě
náboženském. Ne na zbořeninách katolicismu, —
jak učitelský list jeden píše, — ale na zboření
nách bezbožeckého liberalismu vyroste lepší a spo
řádavější pokolení, šťastoější národ. Jen aby ne
přišly dřív zbořeniny států!

Z českého sněmu.

V pondělí zabájeno na Pětikosteleckém plá
cku dvacáté páté zasedání českého sněmu a téhož
dne zrušeno po více než šestinedělním trvání
stanné právo, jemuž nepropadl ani jediný člo
věk. Toť důkazem, že nejsou to kraje české, kde
panuje státu nebezpečné rozčílení. Jak se dalo oče
kávati, vstoupili němečtí poslanci dle jednohlas
ného usnesení do českého sněmu. Vedloje k tomu

řirozené poznání, že vášnivou oposicí svou vůči
Čechům a říši více etupňovati by nemohli, poně=
vadž choutky jejich by se octly v nesnířitelném
odporu s trváním naší říše.

Některé německé listy radí velmi důtklivě
k smíru mezi Cechy a Němci, kteří dle vlastního
doznání nemají žádné příčiny federalistickému
utváření se Rakouska odporovati.

Zaznamenati dlužno, že „D. Volksblatt“ vy
slovoje se proti rozdělení Čech v území České a
německé, jak praví, ze tří příčin. Předně, že roz
dělení, které lze prý snad v Čechách prakticky
skutečně provésti, jest v sousední Moravě napro
sto nemožné. Za druhé budo-li zříseno v Čechách
uzavřené české území, nemohlo prý by to zůstati
bez vlivu na jednotlivá ústřední místa. A posléze
dlužno prý uvážiti, že Němci v Čechách byli by
pak odděleni od ostatních Němeů v Rakousku ne
proniknutelnou bradbou českou. Z těch příčintřeba
prý nazírati na inyšlenku rozdělení Čech velmi
skepticky.

Vládní „Reichswehr“ mluví dokonce o mož
nosti korunovace v tomto jubilejním roce, pak-li
dojde k českoněmeckému smíru. „Nár. L.“ křečo
vitě zachycují tuto zprávu, která se pustí do světa
obyčejně před volbami a pak při důležitých oka
mžicích, kdy se Vídni jedná o to, abychom my
Čechové byli hodni, povolní a ústupní. Urovnání
otázky české jest ovšem zájmem celé říše a dy
nastie — a víme z kruhů zasvěcených, če teď 88
my vládní kruhy maďarské uznávají, jak by to
bylo důježité, kdyby Jeho Veličenstvo náš císař
a král aspoň několik neděl v roce meškal se svým
dvorem na královských Hradčanech. Takto by
panovník přicházel v bezprostřední styk s českým
lidem venkovským i městským. Na královských
Hradčanech by přicházely také kruhy české a ně
mecké v bližší styk a když by Se vzájemně po
znali a ocenily, zajisté by vzájemný poměr mezi
nimi byl též přátelštější.

Než to jsou prozatím otázky vzdálenější bu
doucnosti. Kruhům výstředním, druhu Wolfa, Ira
a j. bude velice na tom záležeti, aby i na českém
eněmu vyvolaly bouře, aby tak směšné své osobi
čky obestřeli cetky liché slávy. Možná, že se po
dá také mnohý ostrý dotaz a návrh, ale soudní
čtenáři vědí, že dotyčným osobám se jedná oby
čejně jen o agitaci a zřídka kdy o provedení ná
vrhu a dotaza. Haldy nevyřízených peticí, inter
pellací a návrhů posledních 10 let to potvrzují.

Nejvyšší zemský maršálek, kníže Jiří Lob
kovicz jest muž parlamentárně vyškolený a dovede
udržeti dle potřeby i kázeň železnou. Pan Iro,
Wolf a Baxa již to zkusili.

Vážně myslicím a pracujícím kruhům jedná
se v tomto zasedání o vážnou práci. Svědčí o tom
tento návrh hraběte Karla Buguoye, podaný po
předchozím dorozumění s klubem mladočeským:
„Slavný sněme račiž se usnésti: budiž zvolen
výbor 24členný, do něhož zvolila by každá kurie
po 4 členech, celý pak sněm 12 členův, které
mužto výbora uloženo budiž, aby rokovala sněmu
o tom zprávy a návrby podal, jak by jazykové
poměry v království českém za soublasu zástupců
obou národností měly býti upraveny“. — Poslanec
dr. Schlesinger podal návrh na zrušení jazykových
nařízení v Čechách. Posl nec Mdr. Dvořák podal
návrh na urychlení soustavné úpravy hlavních a
pobočných toků vodních a meliorací v Čechách.
Inženýr Kaftan žádal zrušení policejních opatření
v Praze, dr. Černohorský podal dotaz obledně
událostí v Mostu, Němci i Češi interpellovali
stran pražských bouří. Dr. Podlipský podal dotas
v příčině pronásledování Čechů. Dr. Záhoř tázal
se místodržitele na události v Chebu, Žatci atd.,
dr. Ladislav Pinkas obledně pronásledování matič
ných škol, jmenovitě též v Dubenci. Dr. Šamánek

podal dotaz ohledně nešetření rovnoprávnosti viberci a v Čechách.
Posl. Formánek a soudruzi podali místo

držiteli tento dotaz:
Brzké upravení a případné usplavnění střed

A0

jak na sl. eněmě tak i ve veškeré veřejuostí před
mětem tivého rokování a jest vzhledem k ochraně
úrodného, avšak častými ohromnými povodněmi
posledních let těžce stíhaného Polabí nutným a
nezbytným, nemá-li obyv. o kraji oněch upa
dati v hospodářskou záhoby,

Zejména v roce minulém způsobeny nrškody, které se neuhradí ani za celé desetiletí a
a povodněposlední, jimiž prorvány břehy a způ
sobeny spousty, obrožují na dále tívoty i majetek
obyvateletva.

Za účelem tím přehlížela počátkem září m.
r. spousty tyto na místě komise smíšená zo zá
stupců ministerstva vnitra, místodržitelství a zem
ského výboru na Labi a jeho přítocích, aby nutné
a neodkladné opravy a opatření byly provedeny
na ochranu obyvatelstva samého i jeho majetku.

Jelikož pak na Labi se strany veřejných
činitelů se posud ničeho neb velice málo stalo,
činí podepsaní uctivý dotaz;

-. L Jaké návrhy ona dgtyčná omíšená komise
učinila, by podobných škod na Labi a jeho pří
tocich obyvatelstvo bylo uchráněno;

2. zdali návrky ty stanou se skutkema Sice
00nejdříve M

3. a konečně, zdali c. k. vláda pracuje na
upravení a splavnění Labe vůbec a jak daleko
pokročilo toto jednání, jebož rychlé uskutečnění
jest nutností a nezbytností pro veškeré obyva
telstvo“.

Poslanec Karlík žádal okamžité zrušení mle
cího řízení.

V úterní schůzi utržil ei hlučný posměch
„slavný“ poslanec Wolf svým dotazem, je-li mí
stodržitel ochoten odročiti český sněm, protože
prý jsou němečtí poslanci v Praze ohroženi, dále
žádal Wolf, aby český sněm 8e přeložil z Prahy
do Litoměřic, KarlovýchVarů, do Liberce neb do
některého města v uzavřeném území. Panu Wol
fovi, který v Praze patraě má strach, dostává ve
na ulicích projevu soustrasti všech babiček a P.
T. pánů a alečinek z nejmladší generace.

Posl.Formánek a soudr. podali dotaz k mí
stodržiteli v příčině škod podvodněmi, lijáky a
krupobitím spůsobených v. červenci loňského ro
ku. Podepsaní táží se: 1. zda šetření o poměrech
obyvatelstva podpory zasluhujícího jest ukončeno
a pakli ano, proč rozdělení podpor se dosud ne
stalo, 2. pakli šetření to posud ukončeno není, co
tobo jest příčinou, neboť.jen urychlením poskyt
nutí podpory nouzi strádajícímu obyvatelstvu mo
hla by být pomoc poskytnuta.

Ve čtvrteční schůši jedaalo se o vládní před
loze ohledně osvobození daně z příjmů od zem
ských přirážek. Pro předlohu mluvili dr. Schůcker,
Herold a Adámek protj [gp a Prade.

+

Politický: přehled.
Vláda předložila gněmu českému, morav

skému, hornorakouskému, solnobradskému, koru
taaskému, bukovinskému, tyrolskému, vorarlberg
skému a terstskému zákon o osvobození dané
příjmové a daně ze služného od všech přirážek
semekých.

Moravští katoličtí poslamel vstoupil
do společného klubu českých poslanců na Moravě
jenž přijali návrh vdp.farářa Ševčíka na odeslání
blahopřejného telegramu Svatému Otci k Jeno
6Otiletému kněžskému jubileu. Ná návrh dr. Žá
čka zodpoví moravětí poslanci svolávací císařsk
patent adressou k trůnu. Němci se asi pokusí.
aby adressní návrh se zmařil.

Na slezském sněmu navrhl rada dr.
Hrubý, aby vláda zrušila nařízenístran dopravy
uherské mouky paodrahách.

Na hormorakouském sněmu navrhl
dr. Ebenhoch rozšíření- oboru působnosti zem
ského sněmu, státní odškodnění obcím za obsta
rávání agendy v přenesené působnosti, dále v pří
čioě odepsání daně pozemkové při školách neděl
ních a obledně provedení nedělního klidu.

V Srbska se stal bývalý král Milan
vrchním velitelem arm jlan Obrenovič přál
vždy důstojnictvu a armádě, leč byl stejně bit od
Tarků jak od Bulharů. V Srbsku se obávají, že
Milano, který se byl před 9 lety vzdal trůnu ve
prospěch svého syna králé Alexandra, zasáhne
npět neblaze do vnitřního rozvoje Srbska, jehož
finavční poměry jsou nanejvýš rozbárané.

Němel pronajali přístav Kiao-Čang od čín
ské vlády na 99 let. Ovšem že se tam opevní a
kořist více nepustí.

Vojenský soud paříšský uznalmajora
Esterhazyho za nevinna, vzdor tomu, že židé vy
dali miliony franků na uplacení francouzských
novinářů, politiků a svědků, jenom aby vinu z od
souzeného a na pustý ostrov odvezeného židov
ského zrádce setníka Dreyfussa, německého
špeha, svalili na majora Esterhazyho, jehož raku
na četnýcch dopisech padělali.

Hospodářský stav ve Franeli. Fran
cie těšila se v loni poměrnému klidu, neboť před
sedovi ministerstva Mélinovi se za dvouleté jeho
vlády podařilo rudikální a nesmiřitelné strany při

vésti do malomocné menšiny. Radikélaí oposico
nalézáseteď v úplnémrozkladu,neboťnejechop
nější její hlava Leon Bourgeoistám zmařil sver
ný postup radikálů a začíná se veřejných záleží
tostí vzdalovat. Poslanec Dow mer, který na pol
finančního zákonodárství býval nebezpečným ne
přítelem konservativeů, al úřad guvernéra vo
východní Asii, proto radikálové nemají při na
stávajících parlamentárních volbách mnoho naděje.
Radikélní socialisté, vedeni stárnoucím již Go
bletem mohou voliče lákati ma nejvýš sliby.
Na Gobletovy aliby vwáakFraacouzi moc nedají,
protože tento sám se přiznal, že ministr nemůže
splnit to, co. byl dříve sliboval jako vůdce oposice.
Prací oposice bývá vše hanět, snižovat a kritiso
vat, co koná vládní strana, mimo to obyčejně
oposice také muooho voličům slibuje, ale kone
konoů je, že, kdyš se dostane k vládé, pokračuje
v dřívější vládní politice. Méline, který se nyní.
opírá o raillované republikány (t. j. zakuklené
monarohisty) a katolíky a mírné republikány, mu
sil z bývalého programu také moohbo slevit. Pro
toáe rolnictvu slevil celou čtvrtinu pozemkové daně
(26 mil. franků) a protože rolníky chrání, tedy
má jejich hlasy zabezpečeny. Vláda se velice 36
vděčila rolnictvu také tím, že při obnovení privi
legia francouzské banky si vyžádala od této 40
milionů franků, aby jich mobla použíti k nové
organisaci rolnického úvěru. Obilní cla, při 1 m.
ctu pšenice na př. 7 franků, chrání francouzského
rolníka také před cisí konkurencí. Nová odhalení
v panamských skandálech poučila také voličstvo, 
jak jednotlivé vlády používaly panamských úplatků
ve prospěch své strany. Bývalý ministr Rouvier
na př. doznal, že panamských úplatků poušil v
boji proti katolickým kněžím, klášterům a monar
chistům, pomáhal tedy vědomě okrádat řemeslníky,
obchodníky a dělaíky, kteří v panamských akciloh
své pracně nastřádavé úspory uložily. Dnes frag=
couzský Jid již ví, jak se svobodomyslnosti a re
publikánské volnosti a rovnosti použilo k jeho
vykořistění a ožebračení.

Ostrov Kaba má od nového roku své
vlastní ministerstvo. Jeho předsedou jest Jose
Maria Galvez, rodilý Kubánec, vynikající ad
vokát, řečník a žurnalista. Antonio Govin,
sekretář strany bývalých kubánských autonomistů
je ministrem spravedlnosti. Rafael Montoro,
dlouholetý člen španělské poslanecké sněmovny,
stal se ministrem finaací. Lékař Francisco de
Zavas jest ministrem vyučování. Eduardo
Dalo, dlouholetý obhájce politických oprav na
Kubě, jest ministrem veřej ých prací. Laurea
no Rodriguez jest ministrem orby, obchodua
průmyslu. Tento bojoval 8 císařem Maxrmilianem
též v Mexiku. Nové ministerstvo skládá 80 vesměs
z přívrženců samosprávy ostrova Kuby. Jest ovšem
dosud nejisto, zda-li povatajci nozou vládu.s gmír
se Španělskem vesměs uznají. 

Válečná mec Japonéka. Zprávyospo
jení se Japonska s Anglií se sice nepotvrzují, na
opak Japonsko prý v čípské otázce zachová po
stavení vyčkávací, aby se jmenovitě s Ruskem.
neznepřátelilo, proto však je dobře, všimneme-li
si jeho válečné moci. Válečné loďstvo této říše
čítá 45 lodí, celkem o 107.000 tunách nosnosti,
o 155.000 koňských silách, 645 dělech a 10.000
mužích posádky. Mezi nimi jsou dva válečné ko
ráby prvé třídy, dvě panceřové lodě, 10 křižáků,
3 korvetty, 14 dělových člunů a 4 lodě pobřežní;
ostatní jsou menší lodě. K tomu dlužno připočísti
16 starších dřevěných lodí, 27 torpedových člonů
prvé třídy, dva torpedové čluny pro šíré moře,
15 lodí vlečných a 107 lodí obchodních na váleč
né proměněných. Staví se 4 válečné lodě první
třídy, 7 křižáků, torpedový křižák, 8 torpedových.
člnnů a 4 bořiči torpéd. V roce 1896 byla stavba
ještě více lodí povolena, není však dosud úplně
zadána. Jsou asi Japonci událostmi v Číně poně
kud překvapeni. Armáda pozemské měla na sklon
ku roku 1897 285.000 mužů v míru s 4100 dů

stojníky a 660 generály a vyššími důstojníky.V Persii prý jest vláda nynějšího šacha
otřesena a vypuknutí povstání pravdě podobno,

Drobné zprávy.
Zprávy diecésní. Ustanoven jest

p. Josef Kopecký, far. v Zalmanově (Sollmuss)

pražské arcidiecese, za faraře do Lánov,Na oslavu prackonisace J.B. E.
Edvarda Jana Nep. uspořádajíbohoslovci
bisk. kněžsk. semináře Královéhradeckého ake
demii dne 19. ledna o 5. hod. večerní za laska
vého účinkování koncertního mistra na flétnu vdp.
pana Antonína Bobáče, faráře ve Chvalči. —
Klavír zapůjčí firma Hugo Lhota.

Ředitelství c. k. ústavu ku vzdělá
mí učitelů v Hradci Králové přijímáná
ležitě doložené žádosti za připuštění ke zkoušce
dospělosti učitelské do 1. břozaa a ke zkouškám
z ženských ručních prací do 1. května 1898.

C. k. zkušební kemisse proškolyobec
né a měšťanské v Hradci Králové příjímá opo
vědí ke zkouškám způsobilosti něitelské pro období
květnové opatřené náležitými doklady do dne 1.
dobna t. r. Žádosti za dispens podány buďtož neje
déle do 1. března 1898.



Almanach bohoslovců. P. T. pánům
přispívatelům do téhož se oznamuje, že práce za
alatí nutno do 1. května t r. — Ed. Kasal,
behoslovec.

Domnělá uráška jeji Veličenstva.
V minulém čísle ve zprávě o přelíčení s vp. ka
techetou Jos. Etrichem z Dubence povstala ná
sledkem vypadoutí jedné tiskové řádky chyba.
Jak ze správy ostatně vysvítalo, byl vp. Etrich
uzsán úplné za nevinoa. „Trautezauer Wochen
blatt“ má na tohoto vlasteneckého kněze nabrou
šeno a jedině štvanicím jeho dopisovatele z Du
bence měl P. Etrich také co děkovati, že zasedl
na lavici obžalovaných. P. Etrich mluvil v září

m. r. v hostincí Patzakově v Hřibojedech o svých
cestách. Rozhovora se 6 ním účastnil hlavně jistý
Heide, načeš P. Etrich se se všemi hosty v nej
lepší shodě rozloučil: asi za měsíc byl předvolán
k soadu, protože někteří z Patzakových hostů
udali jej četnictvu. Zejména manšelá Josef a Ma
rie Heideovi a hostinský Eduard Patzák to byli,
kteří jej chtěli usvědčovati s urážky Její Veli
čenstva císařovny, o jejíž cestách se byl P. Etrich
zmínil. Svědci Josef Getschner a Fr. Wagner
líčili však věc zcela jinak a konečně i manželé
Hoideovi a Ed. Patsák připustili možnost omylu

a ejdA ešinějí výrok obvípěnému do úst kladenýúplně odvolali. Po přesvědčivé řeči P. Etricha a
jeho obhájce pana dr. Štěpána Fischera uznal
soud P. Etricha úplně za nevinna. Tento jest o
skušenost bobatší, že se nemá s odpůrci našeho
národa pouštět do důvěrnějších hovorů.

Uzsání. Obecní zastupitelstvo a místní
školní rada ve Velinách u Holic vyslovily ve své
řádné schůzi dne 2. ledna 1898 své úplné uznání
a povinné díky za horlivé hlásání slova Božího a
konání služeb Božích v tamnějším filiálním chrámn
Páně sv. Mikulášep. t. dr. J. Jindrovi a V. Vo
sáblovi, katechetům v Holicíeh.

Věmeček podpůrného spolku členů [V. živ
nostenského společenstva v Hradci Králová konati
se bude 23. ledna o půl 8. hodiné več. v dvoraně
Živnost.-čtenářaké Jednoty. Vstupné 1 zl. Ve pro

ten spolkové pokladny. Dobročinnosti se mezenekladou.
Ústřední spolek českoslov. kože

luhů pre král. České sídlemv Prazekonal
sebůri dne 9. ledna 1898 v Hradci Královéu
příležitosti zdejšího kursu koželožského. Na den
ním pořádku byla dopoledne návštěva kurgu v nové
budově obchodní školy. Na to návštěva mást. mu
sea a odbor. škol. O třetí hod. odpol. zahá
Jení schůze v hotelu „Merkur“, kdež se roko
valo: 1. ( založení české odbor. školy koželužské
v Hradci Králové, jejíž řízení svěřeno p. řiditeli
Jettmarovi. 2. Utvoření spolku koželubů pro vše
cky země koruny České. 3. Rozhovor o poměrech
živnosti koželužské a zvlášťo otvoření, nákupního,

úprarního é prodejního družetva. 4. Zpráva účetnía pokladní.
Práve veřejnosti udělil ministr vyučo

vání prvé třídě obecné reslky v Náchodě, která
ve dvou pobočkách čítá 60 žáků.

Reiffeisenovy záložny si založili « po
slední době katolíci ve farností velimské a ne
vidské u Kolína a v novoveské u Lomnice n. P.
V naší fdiecési jest již tolik farních spolků,
které utěšeně vzkvétají a proto dáváme na uvá
ženou, zda-li by ve farnostech, kde rolnické zá
ložny není, neměla se zaříditi Raiffeisenova zá
ležna, která by malorolniotvu a maloživnostnictvu
stejně prospěšnou byla. Zároveň upozorňujeme, že
„Ustřední jednota hosp. českých společenstev pro
království České v Praze“ s ton největší oobotou
vychází vstříc a udílí zdarma radu všem, kdož
o zřízení podobné záložny půjčují.

Na almanach zdejších bohoslovců
přispěli vdp. T. Střebský 2 zl. 50 kr, dp. Vaněk I sl, 50 kr., J. Kaplan, vikář 1 zl. Fr. Kle

prlík 1 sl, jednota bohoslovců 10 2l. Virant se
guentes! Václav Lankaš, bohoslovecII. roč.

Sbor dobrovolných hasičů v Hradci
Králové nalézá stále více příznivců, kteří bu
manní jebo myšlénku pochopivše za členy se hlá
sí. V přední řadě jmenovati sluší J. B. M. Ed. J N.

Brynycha, biskupa královéhradeckého, p. c. k.
místodržitelského radu V. Šoltu a p. c. k. okres.

komisaře „v Lanškrouně Jana Caivasa, kteří při

Eprajíchoí členy sboru se stali, pak p. JUDraellera, advokáta a p. Antonína Sluku, měšťana,
kteří za zakládající členy se přihlásili. Též i prvý
ples, jejž sbor dne 16. t. m. v Živoostensko-čte
nářké jednotě ve prospěch podpůrné pokladny
sboru pořádá, Stanese dostaveníčkem všech tříd
obyvatelstva a slibuje již nyní zařaditi se mezi
první plesy letošního masopustu.

Z Jedaety katolických tovaryšů
v Hradel Králové. V řečaickémkroužku po
dával p. Mládek „Přebled o noučasných událo
stech“. -- Spolkový ples bude odbýván teprv až
V polovině měsíce února. Zpráva o valné schůzi

bude pa říště.ZdařBůh!náška J. M. mojd. p. biskupa.
V jednotě katolických tovaryšů v Hradci Králové
přednášeti bude ndp. biskup Edvard Jan v neděli
dne 15. t. m. Začátek o půl 3. hodině. Po před
nášce pobožnost v kapli sv. Vojtěcha. Uvedeným
hostům přístup volný.

Místní edber „Národní Jednoty Se
verečeské“ v novém správním roce (. j.od 16.

září 1897. tedy za dobu čtyř měsíců odeslal do
Praby výboru ústřednímu 275 zl. a počet členstva
vzrostl na 200. Další příspěvky přijímá starosta
odboru pan Janeček, majitel realit v Hradci Krá
lové. Pomos, kdo můžeš!

Věmeoček výboru nstavujícího se spolku
pro podpora chud. studujících vyšší obch. školy
v Hradci Králové pod protektorátem si. kuratorla
vyšší obch. školy konati se bude 22. ledna o půl
8. hod. večerní ve velké dvoraně „Besedy.“ Vatup
né: pán 2 K, rodina 3 K. Výhradně pro zvané.
Hudba Sokola královéhradeckého.

Ohlašování živmesti. Počínajíc1. led
nem 1898 jest povinnen ve smyslu $ 64. zák. ze
dne 26. října 1897 č. 220 f. z. každý, kdo za
počne podnik nebo zaměstnání, jež dani jsou po
drobeny, nebo kdo otevře novou provozovárnu,

ohlásiti to nejdéle 8počátkem provozování okresnímu bejtmanství jakožto úřadu daně vyměřvjí
címu. Nepostačí tedy ohlášení žívnosti okresnímu
hejtmanství jakožto úřadu živnostenskému, nýbrž
jest také nutno podati vedle toho ještě oznámen
zvláštní; stačí však, podá-li se v čas kolku pro
stý opis ohlášení podaného živnostenskému úřadu.

Slavná česká tragédka, paní Otille
Sklenářová Malá, vystoupila v pátek ve
„Fedoře“. Hra její jest všdy promyšlená,hluboce
procítěná, úchvatná. Vášeň, chlad i bol, radoať i
žal, lásku, něho, oddanost a zoufalost milující ženy

počala nevystihlým spůsobem. Zvláště úchvatnouyla v posledním jednání, kdy manželi svému (p.
Vávrovi z Prahy) nepřímo doznává, že nechtíc byla
příčinou smrtí jeho milovaného bratra a matky, a
marně ždá umírajíc jeho odpuštění. Pan Vávra,

v Brně i v Praze a při pohostinských svých brách
v různých českých městech jako herec dovedný a
ušlechtilý. Skvostné byly výkony paní Malé v Bo
zděchově „Státníkově zkoušce jako císařovny Marie
Terezie. Pan Vávra sehrál státníka Kounice v
každém oblelu zdařile. Po oba dva večery bylo
divadlo až na Jože a tribuny sloěně naplněno.
Umělkyně významu paní Sklenářové Malé zaslu
huje však větší pozornost, zejména kruhů dam
ských. Což nemohl na př. spolek Eliška věno
vati velké umělkyni Národního divadla trochu po
zornosti ?

Živnostenko-čtenářská jednota v
Hradci Králové konala v pondělí dne 10.
ledna 1898 večer valnou hromadu. Za sta
rustu zvolen byl továrník p. Stanislav Červený,
Falta Rudolf místopřed., Lad. Knypl jednatelem.

Krásný vánoční dárek obdrželo po
sledních vánocích poštmistr ve Suftleheimu ve Slez

sku v obyčejnéobálce čtyřistomarkovébakyNeobyčejný tento vánoční dar vykládá se v Suff
leheimu takto: Před osmi lety kdy mezi Suffle
beimem a osadou Bischweiler jezdívala pouze
pošta i nkradl kdosi časné zrána před stanici Schirr
heimem poštovní pytel, v němž mimo jiné bylo
peněžní psaní v ceně 500 M. Ježto to psaní dáno
bylo na poštu v Saftleheimu, musil ztrátu zároveň
8 průvodčím poštovního vozu hraditi Sufflebeim
ský poštmistr. Nyní obdržel svou polovici zpět.
Byly totiž několik dní před tím v Schirrheimu
konány sv. missie. Tato restitace jest požehnaným
jejich výsledkem.

Zvláštní cestu kolem světa podnikl
americký Francous Jindřich Dhatmont. Ve) dvou
letech má objeti svět ale bez peněz. Výživu a
cestné musí si vydělati sám cestou ale „slušně“.
Ukazoje tři pramalinké, cvičené myši s ostrova
Sumatry a se vybraného vstupného hradí všechny
své potřeby. Výhra, která mu kyne obnáší 20.000
dolarů, však za každou ztracenou myš taplatí
1000 dolarů. V Antverpách již o jednu přišel,
stala se obětí úhlavního svého nepřítele, kočky.
Jindřich Dhamout jest nyní v Německu, odtad
přes Moskvu, Petrohrad, Tiflis, Teheran, Afgani
stan, Kalkutu, Honkong, Shanghai, Peking, Vla
divostok, Jokobamu, San Francisco míní se vrátiti
do Chicaga, odkud 6. září m."r. vyšel. Do 6. září
1899 v poledne musí býti opět v Chicagu.

Raský slavný lékař Sacharym, pro
fessor při universitě moskevské, který vychoval
nynější ruský lékařský svět, jenž byl osobním lé
kařem cara Alexandra III. a předních ruských
knížecích rodin, byl podobně jako neméně slavný
francouzský lékař a chemik Pasteur zbožným kře
stanem V loni daroval ministru kultu a vyučování
500.000 rublů na zřízení konfessionálních škol.

Účinky pekelné osvěty — Kořalíy:V obci Bělé tyto dny vypukl ve stavení č.p.1
oheň, kterýž na štěstí omezen byl místním sborem
hasičským na stavení jedno, jehož majitel Jan
Janda, jelikož nebyl pojištěn, utrpěl tím citelnou
škodu. Neštěstí ono povstalo založením ohně vlast
uím nájemníkem Fiedlerem, jehož zaměstnání jest
zedničina. Vypravuje se, že obyvatelkyně měly
mezi sebou spor o peníze, kteréž dlahoval majitei
chalapy svému nájemníkovi Jelikož dle všeho
„ústní“ řízení nevedlo k cíli, hlava rodiny ucho
pila se prostředku radikálního — kořalky. Neboť
ne založení ohně musí kuráž být a kořalka za
jisté povzbudí ke všemu a povzbudila i onoho
nešťastníka. Po spácbaném činu Fiedler zmizel a
dosud se pohřešuje.

Masopustní žert prasátka. Do oss
mělé chalupy mezi Bobousovou a Sopotnicí „za
borky“ přišel řezník a plá se panímámy, mají-li

Co ua prodej. „I anol“ odpovídá ochotně žena,
„prasátko bychom měli!“ „Co za něj chcete?“ ptá
se ze zvyku už tak řezník. 30 prý a jináč ne?
Vepřík dle úsudku znalců byl tuze předražen,
tmuž železa a krve tomu „taky dobře rozuměl“ ale
ze žertu podal 25 rýnakých“, „ale“ doložil bned
výmluvný muž „víte co, prodejte ho na vypaře
nou vábu!“ Ujednáno, hotovo. Rozsavítilse konečně
neblahý den pro vepře, kdy měla se dotočit ko
lečka jeho osudu — přišel dotýčný řezník p. H.
z Potštýna, vepříka píchl, ale patrně ranou neji
stou; prasátko však z legrace lehlo, tak že 60
zdálo, jakoby skutečně bylo mrtvo! Ale když za
čali bo kneippovat horkou vodou — prásk a op
z necek e strojilo se do šíleného běhu; řezník
uchopil sekeru, bác po praseti, ale kdepak to už
pašák bylo. Smrticí rána řezníkova však nešla na
prázdno: v řeznickém nadšení mrskl do necek až
zasténaly a se poručily. Žena bědovala nad nec
kami, které ostatně nebyly ani její a nad nebo
hým vepříkem — řezník ze zoufalství nad nezda
řeným pokusem násilné vraždy utekl od své ko
Mi-ti. Nad vepřem konečně se kdosi smiloval, milé
zvíře přemluvil, že dalo ze sebe udělat mrtvolu—
dalo se prodat celé jsk bylo za 16 rýnských. To
mrzí pana řeznického mistra nejvíce.

Smrt divadelního mápovědy. Před
„Třemi králi“ zemřel u Holic na silnici ku Král.
Hradci ve škarpě náble bývalý divadelní napověda
Frtiberger ze Schwarzenthalu (okr. Vrchlab.) ve
stáří 64 roků. Ubožák v podnapilém stavu a ša
tech úplně rozedraných vydal se na cestu ve stře
du odpoledne z Holic ku Hradci. Nedošel však
daleko. Sotva přišel za Holice, přišly naň asi
mdloby. Proto posadil se v mrazu do škarpy, po
ložil si svou knížka pod blavu a v malém oka
mžiku byl nebožtíkem. Pohřben byl, jsa vzdálen
od domova a úploě opuštěn na hřbitově v Holicích.

Přímé právo volební máse dle návrhu
zems. výbora zavésti též ve venkovských obcí v
Čechách. Obce čítající 500 obyvatelů maji býti
místy volebními.

Z Brama. Dr. Žáček navrhl. 1. opravu
mor. volebního řádu; 2. zřízení oktes. zastupitel
stev; 3. provedení jazykové rovnopravnosti záko
nem; 4. zřízení české techoiky a university; 3.
rozmnožení čes. středoích a odborných škol; 6.
vydání zákona o školách pro národní menšiny a
7. zákona, aby české děti musily chodit do če
ských, německé do něm. škol. — Němci navrhli
zřísení národní kurie s právem veta, zřízení něm.

uninersity, zavedení přímých a tajaých (proč ?)voleb.

Belnický ples koná se 26. ledna v Ko
pidlně na radnici ve prospěch libáňského hospod.
spolku.

Drobná obrana.
Ještě jednou blskupův vinný sklad.

Buď nějaký bezvousý radikál a nebo vůbec fana
tik napsal darebácké pomluvy o biskupové vinném
skladě v Samostatnosti, a Osvěta lidu to 8 po
choutkou vytiskla. — Ač jeme se již o tom zmí
pili, přece píšeme o té věci ještě jedenkráte.
Zloba radikálů poslintává tu totiž nejsvětější nauka
katolickou, dle které ke mši sv. zapotřebí jest
vína z vinného kmene. Z té příčinykonaly
se před dvěma léty pastorální porady veškerého
duchovenstva o otázce: Jek možno si zabezpe
čiti víno pravé? A kněžstvo si žádalo věděti spo
lehlivé firmy. V tom obledu nejspolehlivější jsou
domy duchovní-vinice mající. — Nemohou se však
všude zabývati se zásylkami v malém ku př. ně
kolik žejdlíků ročně pro jeden kostel. Z té pří
činy beře se víno ve větší dávce v Adalbertinu,
které je domem diecésním a ne bisku
povým, aby se v menších objednávkách pod
dozorem kněze dodávalofarářům,kteří si to
přejí. — To jest pravda, a ta škrábanina v jme
novaných listech, je darebáttví, a to tím více,
anot o účtech vůbec nic nařízeno. Páoi, jak je
vidět, jsou učelivými žáky bezbožného Voltéra,
kterýradil: Lžete bratří, lžete a pomlou
vejte, něcopřece všdycky uvázne...
Opravy od listů toho drohu . . . nečekáme.

Učme se od nepřátel. — Časopis
„Hus“, orgán pp. pastorů helv. na Čáslavsku za
vedi si stálou rubriku pvd názvem „drobna obrana“.
Nic bychom proti tomu nenamítali, kdyby to vždy
byla jen obrana, ale ja to často svévolné napa
dání katolíků, takže my hned 8 nápisem soahla
siti nemůžeme. Mělo by se spíše čísti: Drobné
rejpání. Ale něco dobrého při tom jest přece, a
to je to, še nás to učí, jsk i iy máme pěstovati
drobnou obrana a to tím více, anoft se podobné
přání s kruhů našeho čtenářstva ozývá.

“Augšpuráček“ pouští se do Obnovy
— Uvedli jsme nedávno citát ze slovutného děje
pisce, že šílen óučení Lutherovo zničilo v srdcíeh
milosrdenství a lásku k bližnímu. To nám má
„sugšpuráček“ — jinak Ev. církevník — za zlé.
— Jací už jeme, tsk už jinak nedáme, a třeba
augšpuráček sobe více Němce Luthera vymlouval.
Musel by ze světa zprovoditi psaní Lutberovo k
Melanchtbonovi, v němž „drahý muž Boží praví:
Hřeš statečně, statečněji véř. Musel by ze avěta
zprovoditi i jiné jeho spisy a nebo aspoň nejkrás
nější místa z nich vyskrabati ku př.: My musíme



deset příkáraní z očí a zesrůee odstraniti (De
Wette IV., 168) A nebo: Dříte, když se v pě

ví dloužilo dáblu, byl kašdý milosrdný ..aši ovangeličtí jsou nyní sedmkráte horší. Neboť,
když jame se nánčili „evangeliu“, krademe, žeme,
podvádíme, řezeme a chlastáme . . .“ (Evera 880
—898). — K tomu ovšem, pravíme my: Štěstí

po evangelíky, že nejsou již pravými luterány, ase jim Latherovy zásady listě nehlázají. Neboť
to co nám augšpuráček povídá o víře a skuteích
není učením Lutherovým. Jest to v podstatě —
katolicismus. Nač pak potom ta roztržka?
Nač potom ku př. v Černilově tři fary? Není pak
divu, že již u samého Hradce jsou rogvážnější rol
nici evangelíci, kteří a těmi štvanicemí svých
„pánů“ proti kr.-hradeckému biskupovi uesoublasí!

Snášenlivosť mekatolíků. Panu pisa
teli stati: že byla svatá máťCírkev nesnášenlivá“
k jeho posměšnému náramně křesťanskému vtip
kování o řeči p. biskupakr -hradeckého v Chrasti,
předkládáme na odveta otázku: 1.) Který „refor
mator“ dával katolíkům vyřezávati za živa srdce
z těla, ba i veřejné nřed lidem uřezávati údy, jež
i divoch přikrývá? 2.) Který reformator se aui
tolik nesmiloval nad jinověrcem, aby k jeho prosbě
aspoň kratší smrtí nechal odpraviti; než byla smrt
volného pálení? Přejeme sv. „drobnému obranci“,
aby při této práci zůstal při tak dobrém humoru,

jako při u biskupa.Z Časlavska. (Na adressu „Husa“.
Lednové číslo „Husa“ jako po všecka leta minulá za
sedlo letos zase na kritickou stolici nad „Mečem“ a
ne prvém místě přináší, rozumí se „ostron“ kritika

povidky Vlastimila Pravdy: Dvojí milost. Nechcemeontrolovati kritika z Husa, v čem má, nemá pravdu,
nechceme obhajovati ani Vlastimila Pravdu, doved!
by se a dovede se, bude li míti k zbytečné polemice
chuti a času—sám, jen na to výtékriticechcemeupo
zorniti, co praví baď sám neb skrze redakci p. kritik
pod čárou na str. 11.: „Ku podivu! Mnohým lidem
ee zdá naopak, že kněží katoličtí nemají mnoho práce.
Mše — čte se. Školy — jsou po pravidle v jedné
obci, jen v sídle farářově. Pohřby — není třeba se na
ně připravovati. Kázaní nedělní — vedlejší věc. Po
rovnej naproti tomu činnost naší. Nedělní kázaní vy
žaduje 2 aš 3 dni práce; pohřební 1 den. Školy jsou
rozptýleny po celém okresu a cestami se do nich
ztráví mnoho drahocenného času. Nemocní nebývají
v jedné osadě ale často v odlehlých obcích. (Cestou
k jednomu nemocnému se ztratí najednou celý den.
Každý pohřeb znamená jeden den obětovati. A nyní
ostatní práce kancelářská, pastýřeká, evanjelisační;
nedělní školy, biblické hodiny, mládenecké spolky atd.
Proč jen my evanjeličtí faráři netloustneme? Platy
naše jsou přece příslovečně skvělé a nemáme při tom
téměř nic co dělat. A není tomu tak?“ Milý p. kri
tiku, kdybych nečetl, že ten Hus už jest desetiletým
chlapíkem, řekl bych, že je na tento tak skvěle pro
jevený rozum žlufoučkým, hloupoučkým housátkem.
Ti šťastni kněží katoličtí! Nic nedělají, jen tloustnou!
Ale žert stranou. P. redaktore, kritiku či pane spo
lapracovníka, nemáte žádný daleko do katolické fary,
(dvojctihodný pan farář Kozák bydlí prý zrovna v té
ulici, co je čáslavské děkanství — přes několik domů)
zajděte si nebo pošlete si pro tak zvaný direktář a
tam po dobré prohlídce najdete, jak to s těmi ško
lami, a jak farář neb kaplan nic nedělají. A nemáte-li
chuti, tu jen, p. redaktore, podívejte se hezky dolů
do čáslavského kraje a počítejte co je škol a jsk da
leko od farních osad, a pak neřeknete jistě, že kněží
kat. nic nedělají. Co se týče pohřbu, ovšem že se na
ně nepřipravují, jako vy, aby sháněli kde jaký mo
ment k chvalořeči, ale že by ze vzdálené osady bylo
Jenošením jíti s pohřbem v blátě a dešti na hřbitov
to terdit také nebudete. U nemocných je to nejinak,
jak ani ve velké osadě býti nemůže. S kázáním jste
se teprvé řízli. Buď myslíte, ža kněží katoličtí jsou
tací geniové, že ex abrupto káží, a pak — díky za
uznání, nebo, že kázání jen tak odbývají a pak —
pozor! Připravují-li se dvojetihodní pánové důkladně,

káží vícekráte než vy! Už tím, že kat. slávností a
svátků více než vašich! A kancelářské práce nejsou
pranic menší než vaše, ba daleko větší. Co se týče

prací spolkových, až nás kat. mrzí, podobně i evičení
vocem mše av.: katolický kněz, milý pane redaktore,
nejde sloužit měi sv. jen tak mir nix tir nix. Na tu
se také připravuje poctivě a řádně a sice tnodlifbou.
A pak mše svatá se u nás v Čechách nečte.— Ani
tu tloušku nepřejete! To snad proto, že katolický
kněz u vás jest tlustý,a vy chudáčku hubený. Lituji
Vás opravdu, vězte ale, že tlouška nebývá vždycky
od lenošení a hubenost od veliké práce — ale od ně
čeho zcela jiného. Ostatně to by musilo býti iu dvoj
ctihodných pánů — pohodlných, vždyť snáme. jich

keř ik hesky přitloustlých| Nemámepravdu? Takvi

Hospodářská hlídka.

Hnojémí ke lém. Len daří ce nejlépepo
předchozí plodině, která silně bnujenu byla, tedy nejlíp
po řepce a zelí, též po jeteli, lošiduitiách a po bno
jených okopaninách. Kdo dobře nehnojil chlévskou
imrvou, učiní dobře, dá-li na 1 hektar 3—6 metráků
kiinitu. Z jara, když se připravuje půda k setí, bývá
dobře pohnojiti ji asi 1—2 a půl metr. centu stper
tosfáta na 1 ha. Nejlépe jest kainit směšovati s ra
želinnou drtí nebo s obilními plevami.

Nápej dobytku. Nenídobřerechatidobytek
bned po žrádle píti a ještě méně píci, zvláště šrot,
mu vodou políti; lépe je dáti dobytku trochu pítí
krátče před krmením a pák asi půl 2. hodiny po
krmení. Kůfi napojený před krinením využitkuje mno

himdokonalejioves,nešlikůňněpojémýažpokraséní.
Tu se ores obtižnějí £ méně dokonale stráví.

Ukonšetí vajec světlém. Čerstvěsne
séná vejčejsou uprostřed nejčistší, starší na špičatém
konci. Čímstarší jsou vejce, tím tmevější jsou tálávé
dkvroy dolů. Zůstánou-li vějce delší čás nedotknaté,
klesne šloúdék dolů a usadí so pevně na skořápce.
Možno «e o tom přesvědčiti, jestli že vejcem zatře
peme. Častým obracením vajec lze ovšem šlosdek
udržeti uprostřed.

Hospodyňský kurs v Chrudimi oterřen
bade 21. února a trvati bude pět měsíců. Žačky se
zapisují jiá nyni, Vyučovati budou učitelé hosp. školy:
zahradník Fr. Vobralík, zvěrolékař Fr. Štěpánek a
některé jiné síly.

Všeobecná zahradnická výstava ze
mí koruny svatováclavské ospořádánabude
letos na oslavu padesátiletého jubilea Jeho Veličenstva
císaře a krále Františka Josefa I.

Slinotok u komě léčíse,paklikonídvakrát
denně vystříká se tlama smíšenínou z 1 litru stud
níčné vody, '/„ litra octa a 1 lice kuchyňské soli.
Kůň se ovšem uesmí krmiti pící stuchlou nebo ples
uivou, poněvadž právě taková píce slinotok u koně
způsoboje,

K zlepšení půdy bahnité hodíse vápo
nitá opuka, ale musi býti dotyčný pozemek dříve od
vodněn, jinak byl by účinek nepatrný a spíše by 8e
odporučoval hlinitý písek, ač i tu by bez odvodňo
vání nejevil se výsledek veliký. Odvodnění může so
provésti levně. V zimě vykopají se příkopy odvod
ňovací, donich se naházejí kamení, na to se příkopy
vykopanou hlínou opět přikryjí a pak 8e teprve Da
veze opuky a půda sa pěkně urovná.

Jak často nmímesetí jetel po sobě?
Pak-li se pole bnojí hojně kyselinou fosforečnou, v pří
padě potřeby i draslem, může jetel po sobě následo
vati již za 3 léta, kdežto dříve ne vyčerpaných pů
dách se musilo čekat s opětným zasetím jetele 6—15let.

tacebarim či cukeri stal se zvláštěu chud
ších tříd obyvatelstva hledaným sladidlem. Saceharin
úplně čistý jest 60Okrát sladší než cukr a 1kg. stojí
pouze 2421., méně čistý jen 16 zl. Třeba však uvá
žiti, že 1 g saocharinu vytlačí ze spotřeby 600 g
cokru. Užíváním saccharinu je pěstování řepy cukrovky
a trvání a prospívání cukrovarů v Čechách ohroženo.
Protože saccharin není potravinou, nemůže nikdy na
hraditi cukr a mimo to je zdravía zažívacímorgánům
velmi nebezpečný | Užíváním saccharinu zkrácen byl
také stát asi o 3 miliony zlatých v Čechách na da
ních. Belgie, aby vi chránila poškozování svých financí,
zavedla na dovoz 1 g saccharimu clo 140 franků.
Cukrovarníci ze severovýchodních Čech konali minulý
týden v Králové Hradci schůzi, v níž se usnesli, aby
vláda prodej saccharinu kopcům zakázala a aby ve
smyslu čl. 14. st. zákl. zákonů zavedla na přívoz
saecharinu přiměřená Cla.

Vojtěška se daři' dobřepo dvojímaž trojím
předchozím pobnojení superfosfátem, Nemá-li všsk
nastati úbytek xrna třeba na polovic, nutno bnojiti
kyselinou fosforečnou. Hnojení Tbomasovou mončkou,
po případě 4—6 g kainitu na podzim ueb v zimě,
zabezpečuje rovněž hojnou sklizeň.

Zvěsti s východních Čech.
Ze Nemenie. V době naši, kdy na všech

stranách jeví se snaha, co nejlépe vyzdobiti chrám
Páně, přikročeno přičiněním veld. p. A Nývlta,
b. vikáře a děkana v Holohlavech k velenutné
oprávě našeho starobylého chrámu Páně, který se
připomíná již r. 1360 jakožto farní. Potřebný ná
klad v obnosu 3000 zk. poskytnut z jmění kostel
níbo.. Zásluhou slavného c. k. patřonátního úřadu
ve Smiřicích zástkvěl se melý kostelík náš v plné
krásd. Loď chrámová, strop i presbytář krásnými
ozdobeny malbami, presbytář opatřen mosaikovou
dlažbou, jeden oltář nový pořizen a druhé dva
vkusně opraveny, co pak nejdůležitějšího, odpo
moženo stálé vlhkosti snížením hřbitova. O uví
tání Jeho Milosti se strany pana patronátního
komisaře, banderia. semonického a rožnovského,
katolických zástupců obou obcí, starosty smiři
ckčho p. Hojného a díle p. řídícího učitele Cer
mánu, školní mládeže i občanstva, jakož i o slav
nosti vysvěcení kostela: jsem se již minule zmínil.
Po vykonaných obřadech vystoupil J. B. Milost
na kazatelnu a za napjsté pozornosti posluchačů,
kteří nejen prostory chrámové ale 1 hřbitov vy
plňovali, promluvři porovnávaje dobu sv. Štěpária
se dny nynéjšími, že jen zákon Kristův může
obroditi společnost lidskou a zjednati pravý po
koj ve světě. Ku konci vyžaduje pomoci p. c. k.
okresního hejtmana Jaška z Králové Dvora, pa
tronátního komisaře pana c. k. vrchního správce
Pritla ze Smiřic, povzbuzo al občeny Semonicke
i Rožnovské, by se přičinili a brzy zřizení samo
stetné duchovní správy se dočekali. Jeho Milost
ndp. biskup tlumočil těmito slovy nejvřelejší přání
katolíků semonických a rožnovských. V Semoni
cích bydlí 329 katolíků vedle 145 evangelíků,
kteří pěkný kostel i foru zde mají, v Rožnově
pakbydlí 230 katolíkůa 140 evangelíků.Do Se
monického katolického kostela měli by také blíže
katoličtí obyvatelé z Čáslaveka Jezbin, v kteréžto
osadě bydlí 271 katolíků vedle 112 evangelíků.
Pan okresní hejtman Jašek i pan c. k. vrchní

„k
ele

správec Prill ze Sesiřic obilí mahy ketóliků se
monických a rošnovských, kteří do kostelů Katév"
lických v Holoblavech, Jaroměři a Josetově po
měrně daleko mejí, dle možnosti radou iskuťkem

podporovát. Katolte: obou jmenovaných obcí"se"bralí mezi sebbu již -1200zl. na zřízení samróstat“.
né katolické ducbovní správy v Semorficích. Jest
veškerá naděje, že ze zádušníhu jmění povdléty:
budou dostatečné fondy k témuž účeli a Ize proto
doufati, že přání ketolíků rožnovských a semori:
ckých brzy uskutečněno bude. Čím budou 'vyštus
povati svorněji a horlivěji, tím dřívearciťt vyte
knutého cíle se domohou. A proto ku předu ve
jménuPáně! 2.

Z Váp. Podela. Smutným,ano politování
hodným úkazem v Čechách východních jest, žé
rok co rok dodává se odtud stále lidské české

maso do Vídně. Učednící na řemeštb, služky dslužeb, šičky a dělníci na práci. Číní to dojem
skoro takový, jakoby již ne Praha, ale Vídbů býla
střediskem Čech a největší dobroditelkou pracov
ního lidu. Mnohý prostý dělník zdejší byl ve Vídni
již několikráte, Prahu však zná sotva podle jmé
na. A následky tobo? Šíření červené judokracie
a 8 ní duševní travičství náboženského smýšlehí
lehkověrných venkovanů. Kde uchytí se na domátí
naší půdě svěřepec social. demokracie, tak výbují
tam také vlčí mák pro rady na vlastním národu.
Možno směle říci, kdyby pracující a dělnické třídy
nemusely a nehledaly ve Vídni své Eldorádo,
neměli bychom doma ani snad polovici socislnfeh
demokratů. Bolně je české duši, když poznává,jak
nezkažený poctivý ten venkovský hoch do Vídně
odjížděl a z pátky se vrací — social. demokrat.
Co načichne Vídní, zapáchá potom Marksovým če
snekem, ne-li horšími ještě věcmi. Pod socialísti
ckým širákem ze sídelního města říše přineseným
pašuje se i do těch doškových chaloupek omámu
jící tabák o dělení majetku, malé době pracovní.
a velké mzdě. V oboru tom nejvíce pracují, jak
zkušenost tomu učí, jebly a šidia t. j. krejčovětí
a Ševcovští mudrcové od Dunaje přišlí. V době
nedávné přinesl do obce zdejší, širákem cejcho
vaný krejčovský dělník, pobuřající spis proti ma
jetným třídám a k němu jako výklad či pomůcku
učebnou, návod k dělání třaskavin. Jeho paů mistr
takové „štichy praskavé“ neschvaloval a dal je
těm, kteří mají pro takový „štof větší gusto“.
Odporučil tuto krásnou literatura četnictva, kteréž
pak velice rádo bylo by učinilo si s panem Fran
cem“ bližší známost! Leč ten nejspíš ze uatné
skromnosti, aby se příliš pánům a cbocholí nezá
libil a je čestným jich průvodem nenamahal, a
nemusil obtěžovati i jiné pány svými výklady 0.
„vzdělanosti“ světoobčanů, pojednou zmizel jako
rtuť, aniš by byl četníkům zanechal svou visitku.
„Soudruh“ „jeho od verpánku, který měl u nás
herberk sociálně demokratický a polykal „Červán
ky“. Lid a všelijaké jiné „kraty“ provedl tu zna
menitým spůsobem rozdělení majetku, za ktěréž
budou iu „žehnati“ podílníci „na zuby“. Vypůj
čiv se tento bodrý občan 20 dvou záložen peníze
na směnky dal Podolu vale a placení .dlubů pone
chal svým račitelům. Takóvý cvik přinesli ši „naší
hoši“ oba z Vídně.

Z Nové Vsí u Lomnice o. Popelkou. Pů
sobením vel. pána Václava Kouby založena sde
záložna Raiffeinsenova. Ustavujjcí echůze odbyla
se 5. doe měsice prosince 1897 v předvečer av.
Mikuláše, a započne v nejbližší době působiti.
Kéžby toto dílo pod ochranou av. Prokopa celé
faráí osadě jako zrnéčko horčičné hojného užitku
přineslo, aby lid náš český těžce zkoušenýve
Svorné své pomoci dovedl se vymaniti z područí
všelijakých Herodesů a jim podobných Herodýsků,
kte vybarvení fariseové za
zastancekněžetvačadémse vydávají,tuatam třeba
ua adrešse oddanosti a úcty některému p. bisku
povi podepsati se umí, ale nicméně také pro lži

liberálníplachtyhorojí, Ekteré A jednéstraně národnost, hlásají, na leriká: a ná

Řav ží ink iDset údaj „Svoji k-svémua vědy dlepravdy| Nedejmesel“ -©
Z Předměřle. Jom! Cejbar v Předměřicích

podal žádost sa povolení k zřízení hostince. O šádo
sti jednalo obecní sasfapitelstro ve achůzi dne 3.

rosince a usneslo se o šádorti p. Cejnarově záporně.
tento dal nyní dádost svoji politickéma úřadu %

Králové Hraddi Nksledkem toho učinilo sl. c. k. okr
hejtmanství dotéz nu obecní úřad přediněřický. Pít
starósta obce místo, aby póslal hojtmattatví dpis ptb
tokolu poslední sčhůze obecního zavtupitéletvo, svolil
snova schůsi, kde přivrženci p. Cej (dra mlytáži,
dodavatel cihel 'atd.) rozhodli v hlasů v jeho

pros a hostinec povolen. Následkem toho resigno
valo šest členů obecního zastupitelstva. J í toto

neni rozhodněsprávnýmneboťhrabým spůaěka po
ašuje hlavní "šsády damósprávy, kterou zvláště mysóhové imífime hájití neméně skátkémh než slovem.
Potřeby obte k 'občanstva mají býti vůdy rozhodují

mi a nikolí osobní ohledy. a vysoké přotekce. Před
jistým časem žádají tři jiní občané sa hostinskou

oncesi a nedostali i s odůvodněním, že jí nedí vobci potřeba. Od té dob esměnily, má

ou

y se potřeby n
tedy stejný loket platiti i pro čtvrtého uchazeče.

Z Bohustavie. Doe 9. ledna 1898 o 3.
hodině odbývala jednota „Václav“ svou čtvrtou
valnou schůzi. Z činmosti spolkově v krátkosti vy
jimáme. Za rok uplynalý konalo se 9 schůzí a 1
výborová. Jedna byla v chrámu Páně — nábo
ženská, jedna v hostinci a 7 ve škole. Přednášeli



P. T. vé: OtokarHruška, tebdá I.kaplsa
obrišký je . Se | NácbodSk dooAvPhone
Uh veda jednoty čestkrát. V oté člen

BO Ko AAJad calol kalendáře.stádbvýlas
86 86 v 15 exempl, „Kříž a Mario“ vé 141

ko „ek list“ v 8 exempl.,„Křest.demokrit“ v 15 exémpl,„Slova Pravdy“ ve 4exem.,
„Osové úvahy“ v Ó exenpl, „Obnova“ ve 2
exeňipi., „Obrana“, „Náš donov“, „Milotický bo
spodář“, „Hospod. listy ústř. jedo. hosp.“, „Zába
vy večerní“, „ktihov. katol. tisk. spolku“, „vlast“,

„Anděln č KEBOTvypůjB jednomexblnpi. Z knihovny půjčeno výp po více
knihách. Bratří V. Poláček, J. Slavík, J. Svědik,
J. Macek, Fr. Macek, J. Sychrovský častěji při
schůzích pobavili nás různými žertovnými výstu
py. Všem pp. přednášejícím za jich přízeň i uběť
spolku přinesenou, též i našemu p.místopředsedovi
B. Novákovi vzdává jednota veřejné a srdečné

„díky. Jaré působnosti spolkové v novém roce:
„Zdat Bůh l“

Z Nového Bydžova. Dne 6. t. m ko
nala se členská schůze národní katolické jednoty
v místnostech spolkových za hojného účastenství

-členů. Na programu byla přednáška: „Úloha kře
sťanství v sociální otázce“, o čemž promluvil jed
natel P. Fr. Matouš. Na to zajímavým způsobem
a vzletnými slovy líčil p. prof. Kašpar večer tří
králový v Římě, jak jej za pobytu svého tam byl
seznal. Přednáška tato na mnohých místech vese
lými episodami propletená nejen poučila ale ipo
bavila všecky výbordě. Milým hostem při této
scbůzi byl nám p. Frýba, říd. učitel z Volanic,
který již dříve za člena jednoty naší se byl při
hlásil. Členů přibývá stále, tak že doufáme, že
jednota naše pro své šlechetné tendence křesťan
ské a národní získá si přátel i tam, kde snad ne
bylo pro ci porozumění. Zdař Ráb!

Z Náchoda. Tyránkové našeho „maléhočlo
věka“ zabředli ve své omamné troufalosti tak daleko,
že nemohou ani dále pokročiti ani couvnouti — a z té
fatální sitaace má je voličstvo samo vyprostiti. Proto
náš „politický spolek“ v neděli 9. t. m, schůzi zbub
noval s rozhovory o obecních záležitostech, aby do
kázali slaměného svého rozmachu všestrannou — de
kadenci a mravní fiasko. — Pravda: lidí dost, ale
„voličů“ mnohem méně, kdyby se na př. odpočítali
p. Kašparovský, Domek, Bocký a mnozi jiní a jiní.
ochopujeme, proč opomenul pan předseda nevoliče

k vyjití vyzvati, bylof jich třeba na dělání klaky.
emeslnictvo a židovstvo alaběji zastoupeno než mi

nule, za to lid ze vsí a továren. Těžiště důvěry kolísá
a to je pěfliš— brzo! — Předseda zahájiv schůzi,
polichotil voličstvu a poděkoval za to, že „dobře“
volili, klatbu vychrliv na 5 „zrádců“ třídy II. Pouka

zuje na způsobagitace strany národní, zapomněloršemopětně na to,jak se u nich pracovalo. Proč si oddechli
tak z hluboka, dověděvše se, že rekurs podán nebyl?
— Vrátil se v řeči své ke dni 4. prosince, do kteréž

soboty velké naděje si činil, snadpod tísnivým dojmemudálostí pražských a litoval, že (dík prozíravosti park
mistrově|) volba představenstva byla odložena. Pro
hlásil to za příznak zvlhlosti samosprávy, že „páni“
se báli (?) lidu a proto prý důsledkem nezbytným a
žádoucím, aby vděk tomu lidu ustoupili těm, kdo se
bo nebojí (měl snad říci, kdo je pro své zájmy líp
zpracovat dovedel) — Dále vytýká nedostatek pro
gramu,i přívlastek „národní“ straně dosavadní odpírá
— Odkazajeme ta na mladoč. nymburský sjezd, od
jehož ujednání daleko jsou jeho účastníci sami a má
jasný příklad, še programem nestojí strany, ale prací
a konáním. Utokempak na občany, německé listy od
bírající, útočí p. doktor vlastně sám proti sobě. Ne
doznal v předešlé schůzi sám, že pohořel u židů a že
snepomohle aní veřejné jeho prohlášení: „Jevte se
ve veřejnosti česky, soukromě jak chcete?“
Prali jste kdys tiskem do židů jen coš, a když jste
„z tóho větřili nemilý účinek, honem jaťe dali „k noze
zbráň.“ „Náchod. noviny“ odmlčely se po čas voleb,

jakoby zlatým klíčkem čaroděj ústa redaktorovi zamkl,
ale po volbách opět ponštěly se — strachy na Lachy.
— Dostidlouho mluvil pan doktor a poměrně — nej
lépe. Rozbouřil svůj táboritský blas až do fortissima,
domnívaje se, še co se silným hlasem tvrdí, též dů
káznóu moc dosebe ihá a spíš se suggeruje. Roze
hřáti redovedl, byl to enthuaidsmem na stůdeno, který
od zádu potleškem občas se prójeviti osmělil. Pahi dr.
-čekalúrad ohlošující bouři sa své palcátování, ale
musil čskati všdy, až kaprál klsky ml. Bš. svým
„Heiló, Šambaráci, výborně“ a p.povel dal, aby řečník

„odměněnbyl. — Jestliže promluva páně Číškova vy
znšla jako nenové opus obyčejného řečnilství, b lo
vystoupení ostatních přaobyčejné domácké povidačko
vání. Pámine všíli v sítnaci, fe jsou v nějáké amad

„lém. Lhotě“ s-proto uznali sa vhodné snížiti se koshromášděným, aby jim aspoň bylo — porozamněno.
Každý podkodřil chválou volicům a nabáďali k vytr
valosti. Pan MUDr.J. Nyklíček bušil do starého
zastupiteletva, které chce — 6 hrůza! — i domý ku
povati. Aby morbus lhostejnosti voličetvo nezachvátil,
vybral antiseptický proštředek na amrtvéní jeho. Lid
musí být udršen v odpora, a vědomost dobrou maje,
že placení není věcí svlášť příjemnou, vhodil da lidu
obava ze 60 proo. chystaných prýobecních přirážek.
-Což si sedí páni na uších, nóvědí jaké podniky v pro
gramu svém měli? Bude asi p. doktorovi stémo, že
někdy preventivní prostředky sefoo, byť i v rukou
sebe obratnějších byly. Nfské pudy sobetkosti bez

jisté naděje na jich ukojení živiti, je na pováženou
pro obě strany. PanJan Martínek na to ulehčil si
tím, co v „Nách. nov.“ až k nechutenství zopskováno:

-o ton zračení (?) slova pp.radních a inil se,
aby snad rozptýlil zbytek cbladnosti, kterouk němu
(jakož i k p. Johnovi) mě] generální štáb oposice před
navrhováním svých kandidátů. Bude-li jim vědy tak

nesklamou se! Jeho p. bratr Jos. M. sa spasné pro

hlásil „nějaké“ $$ 101. a dle půtej h sdělil, jakp. okresní starosta vKostelri je úevrlý z toho, co se
v Náchoděděje, jak nej samosprévný
v hk mu l, jak se stydí sám jinam přijíta
doporačil oposičním zvolencům, aby se nekrčili jako
úkropečkové všdy v sada, ale by okapovali naradnici
místa na před (spad še o dva dni dříve svolení byli?),
aby k jich uchám (I) tak všeliká perla mou
s přítomného obecenstva dostat se mohla. — Oposice
prohlásilakdys, še ona svláštěnárodním rázem líší
se od strany dosavadní. Tu pěkný doklad, jak důvěr
ník — tedy zelity strany! — neostýchá se veřejně
tak vulgarně še vyjadřovati, tak veřejně beze studu
praniti svoji črahou mateřština. Dělá „heslu“ strany

ou čest! — Pan jednatel K. Krouský navásal
k našema předchozímu dopisu. Vyličoval napadené

O osoby jako nezištné, zdarma proobec pracující.y o voze, on o koze! Pan JUDr.J. Čížek pak
dopověděl —o sobě. Dáváme za pravdu jeho sebechvále,
žespolkůmvždyzdarma (i zálošně?) posloužil(jiní
ne?), ale še zakončení našeho článka nepochopil, se
divíme. Není v Náchodě tajemstvím, jak p. doktor po
„šivoucím žebříku“, jehož prvními stupni jsou pánové
Beneš a Bartoň jsou, k purkmistrovství usiluje, a co
by s tím proň příjemného souviselo. My psali tedy
pro — faturol — Pochválil si dále, že se dostal do
„Obnovy“. Rádi věříme, list ten na literární nízkost
nároku si č.nit aspoň nemůže. — Pan J. Bartoň
ml. má sebe moc rád a proto o sobě začal: jaký totiž
první vstap do radnice naň deprimující dojem učinil.
„Hledí jako draci na nás, jako na kluky, a vás (t.j.
lid) nazval kdos lůzou. Tose musí změnit.“ Proto
navrhl, aby 20 důvěrníků šlo na purkmistra za ně —
za zvolence — kaštany vytahovat a zadní dvířka ke
srovnání věcí vyhledati... Trpělivost posluchačstva
docházela. „Páni, neodcházejte!“ napomínal předseda,
ale nezpomohlo, a schůze záhy ukončena po přijetí
resoluce p. Malinou přečtené. Občasdo hluka pronikl
matný hlas: „Jsou to špiclová“... Ejhle svobodomy
slné — denuncianství. Daleko u nás k toleranci ná
zorů jiných! Proč „svaté“ věci světla se štítiti? Proč
ta obava před kritikou? Jeden z důvěrníků poděkoval
se již ve achůzi, a drahého dne (10. ledna) 6 se jich
nedostavilo, a po půl hodinné audienci svadil se pan
Musil v hotelu „u Beránka“ s p. Josefem Martínkem,
generálním řečníkem, že věc nešťastně zastupoval a že
tudíž delegace s nepořízenou odešla. .

Z Velké Jesenice. Dne9. lednat. r. konal
náš spolek „Mír“ evou měsíční schůzi, ve které dp.
předseda Fr. Pospíšil způsobem velice poutavým po
učil nás o tom, jak naši předkové včelařili, jak oblí
beným pokrmem byl med i věci medové, jak lahodným
nápojem medovina. Na to podal historický vývoj to
hoto důležitého odvětví hospodářského od dob nejstar
ších až do času přítomného, i dokázal, že včelaření
u nás pokleslo, což se přihodilo i jiným odvětvím
hospodářským jako ku př. českému ovocnictví. Stati
tistickými daty nás přesvědčil, že i v tomto odvětví
jeme slabšími Němců, a vybídl. přítomné, by kašdý

leděl založiti si malý třeba včelín a zasadil každý
rok několik štěpů. Po té vdp sekretář a farář místní
p. V. Uhlíř dle v,borného článku v „Obnově“ uvede
ného, vysvětlil přítomným, jak sobě rolník má počí
nati při vyměřování nové daně z příjmů Obě před
nášky byly napjatě až do konce sledovány, a pánům

řednášejícím vzdán dík hlučným potleskem. Musíme
[onstatovati,“ že účastenství bylo velice značné, a že
život spolkový počíná zkrétati, čemně voláme upřímné:
„Zdař Bůhl“ -=

Z Rychmburku. Sv. Josefská Jednota
katol. jinochů a mužů pro farnost rychmburskou
r. 1897 tiše a zdárně ku předu postupovala.. Členů
měla celkem 103. Vykonalo se běbem roku 16
schůzi, v nichž konány přednášky o vědomostech
členům potřebných. Na svátek Nanebevzetí P. Ma
rie učinili jsme vycházku do Kronny na pouť. Na
ajezdu katolíků v Hradci Králové bylo 7 členů.
Tisk katolický podporovali jsme dle možnosti.
Jeden člen dal do základu Kotol. Listům 10021;
jiný člen 10 1). Odbírali a zaplatili jsme 2výt.
Katol. Listů, 9 v. Týdeníka Kat., 2..v. Obnovy,
1 v. Česk. Východu, 1 v. Časových Úvuh, 14 Slova
pravdy, 5 v. Děln. Novin, 3 v. Vlasti, 56 Křížů,
40 Lidov. Listů, 1 Růže domin. 1. Cyrilla, 1 Me
thoda, 2 Vychovatele, 2 Andél Stráž., 7 -Rejská
Zahrádka, a teď od nového roku také 24 Ženských
Listů. Rozebraloae 156 katol. kalendářů.Tak

jsme zamezovali přístup tisku beznáboženskémua nerlasteneckému do farní-osady., Na Adalber

kteréž si odnášeli z knihovny p. předsedy.a p.
místopředsedy. Tal jeme šířili autyrzovali uvě
domění a osvětu katolickou a národní majíce to

pevné čení, še -katolieká uvědomělost:věde

jest zdrojem vší rožbárenosti, nepokoje, „mravní
nezvedenosti, nešvědomitsti. Výřelhi výlitelé osa
dy farní rychmbaráké při volbách do řížáké-rad
dali hlasy svoje katolickému kandidáta. Bývalí
tu někteří obecní starostové vyznění heřvetského.
Letos dán poslední z nich na odpočinek a nifsto
jeho ujal katolík, člen Jeďnoty. Mimo to pelesli
jame mlsto radního v jedné osadě, kteréž míval
vždy reformovaný. .

Z Čásláví. (Kronička.)Až na trochu ms
loměstských obligátních klípků, které se ták pěkně u
hrníčků kávy neb u plné skleničkyposlouchají, není
ničeho, co by pohnulo mrtvou hladinou zde,šího ži
vota. Myslíme, že to dá. syvifofskou práci redakci
zdejšího ctěného lista sehnatí plné strany Čáslavských
novinek. Trochu přece rozčeřila mrtvý klid akce řek
něme contra-žebrota. Jako všecka města má i Oáslav
v pátek obligátní processí všemožných šebráků od
krámu ku krámu, od domu k domu jako bystřina se
valících. P. Dr. Tesař navrhl veřejně a psk i v obec
ním zastupitelstvu, aby obec zamezila tento zlozvyk

tím, že sama počovati bude o ramdílení almužny pá
teční i tak zvané t se sňatků,
atd. Aby pak nebyli v.ton jední a titáš vání,

al, aťvšeobecnoupřiráškou, kníž by mnosíjed

notlivci přispěli, věc ta se provedla. Návrhjeho sice
s maché strany praktický má i své stinné © kraproto bude asi čekati dlouho na své provedení,
obec čáslavská tolik různých podniků k dokonání, že
bude třeba úsilovné práce, aby byla se všeho. Tak
kandlisace, zavedení zdravé pitné vody a jiné jsou
věci tak důležité a spolu tak namabavé, že vyžadají
vší energie čienů obce. Tak na př. otázka spořitelny
městské. Byla sice v posledním sasedání rozhodnuta
přísnivě, ale to stalo se již tolikráte, še bude vypl
nění její trvati zase uherský rok. Pravda mají sice
oni, kteří nalehají na zřízení její, še jest to jeden z
hlavních příjmů obcí, ale zdaliž bude moci skutečně
tu obci přispívati, když bude míti konkurenta tek
silného, starého a poctivého, jako jest záložna, která
přece pro obec činí, co může. Ukázala to zřejmě při
starostech o gymnasium.:Co se týče tohoto, již za
půldrahého roku bude po starostech. Stát bude se
starati o ně sám. Jen kdyby do té doby splnily se
touhy Čáslavanů, aby povýšeno bylo na c. k. vyšší

ymnasium. Má to zdejší obec pravou českou smůlu.
Tolikrát byla již u samého cíle a vždy nabrala
prázdnou. Posledněnešťastný politický převrat. Ale i
tu, zdá se, bude nám letos na podzim štěstí pří
znivol Ovšem mohla by se stará správa, nemyslíme
tím snad staročeskou správu obce, ale tu staroused
lickou, bíti v prsas nářkem: má vína, má vina, má
největší vina. Jsouněkteré ty vzpomínky dost trudné.
Ale přejděme k vesnlým. Jsme ve znamení masopustu
— tedy produkcí, koncertů, bálů, věnečků a jak se
všecky ty pastě na peníze jmenují. Zpěvácké spolky
zdejší začaly, uspořádavše 9. t. m. v Dasfkové di
vadle produkci s věnečkem. Zpěvná čísla byla celkem
zdařilá, dík přičinlivosti slečen i pánů. Korana jako
vždy náleží velect. pí. Sazymové. Žese pak horlivě
tančilo, rozamí se samo sebou. Jinak to ti mladí ani
neumějí, ostatně užijí toho letos ažaš! Politické nebe
je sice zamračené, zřizuje se sice na Úáslavsku nebo

tického klubu, ale prosím vás na Cáslavsku a mluvit
o Němcích a snad dokonce 8e 8 nimi o starostech po
týkat! Nač bysme měli poslance a zvláště jako tady
dra. Herolda a Pacáka? Tady byla očista provedena
přes noc! „Princ“ zíněnil se v „králeviče“, „krone“ v
„korano“, nějaký „Ludwig“v „Ludvíka“. Aby pak
nebyl citČáslaváků uražen, nosí „našinci“ od té doby
„Tagblatty“ atd. v holínkách místo v race a švan
drčí tišeji nebo méně na venek po německu. Můžeme
cbtíti více? Není to dost velká oběť? Snad dokonce
němčinu opustit. Rány pilařovy! To tak. Nevidíte
vojsko? Proto divme se, že se najdou lidé, kteří do
volí si bračeti i proti sl. čtenářské besedě, že při po
slední evé valnéhromadě dne 6. ledna vyhodila vše
cky německé a německy psané časopisy a listy až na
„Politik“, a že za ně předplatila -listy slovenské a
polské. My mezi ty škarohlídy nenáležíme, a přejeme
si pokračování i jinde. Na konec ještě novinku! Bu
deme pomalu jako velkoměsto. Jak? Inu budeme míti
svítící hodiny. Pozor, páni manželé, teď už vám bude
honbec platno zapírati, kolik je hodin, nebo strkati
ručičky do zadu. Vytáhne se záslona, podíváse na
svítící hodiny a pak vale světe, to bude kázaní! O
katolickém životě zase kapitolku příště.

Z Potěh u Čáslavi. Žijemena „Kriegs
fase“ (prosím odpnaťte, jako starý voják, jinek to ne
umím). Jakže, cože, vzbouření, fevoluce? I toto! Po
těhy a Drobovice vypověděly si znova staré uvé ne

řátelství — pro zajíce. Byl v Drobovicích bon a na
branicích odpalovali Potěžští milé ušáky pelášící z
leče jen se jim z kožichů prášilo, Ztoho hněvy,
aváry a snad i soudy. Leckomu přijde prý laciná pe
čínka bodně draho. Teď ta silnice z Čáslavi do Potěb
přes Drobovice jistě svláště se stavěti nebude. A pak
prý národ svorný atd. Staré stesky|

Z Hromova. Kdo čte kralovébradeckou

opravdu dobrém vel. p. Václavu Šitinovi „hro
zných“ věcí. Nedivíme se pranic zaslaným zprá
vám,neb je. zasílá člověk,jenž slyší na jméno Hynek
o němž by se dalo mnoho „zase krásných“ věci
vypravovati: divíme 8e časopisu „Usvěta Lidu“

v Hrooově víme, co je pravda nebo ne, a nemu
sejí nám to teprvé z Hradce tištěné posílati. U
každého slušného, pořádného člověka, dochází
jednání takové, jaké provádí „Osvěta Lida“ do

A chceli list onen zván býti
„Osvětou Lida“, musí docela jinak psáti, než jak
si vzal do zvyku. Jinak jej nazveme listem bezeL + 2.

74 Velichovek. Čtenářskohospodářskábe
seda „Havlíček“ ve Velichovkách pořádala Sylve

réžto -přílešitosti bylo vybráno pro Dubeneckou
českou matiční skolu 4 sl., jež byly pokladníkem
besedy, paném Fr. Sehejbalem pokladně Ustřední
Matice školské v Jaroměři odevzdány.

Z Dubenece. Školním dítkám zdejší české
školy Ústřední Maticí školskou dostalo se dvojího
bojoého vánočního podarování. Y neděli dne 12.
prosioce právě minulého roku p: dělil Jaroměřský
nistní odbor severočeské jednoty ve spojení s míst
ním odborem Ústřední Matici školské dítky naší
matičné školy koledoua jednotlivými částmi oděvu.
Na svátek av. tří králů byly dítky ty opětně po
darovány dary sestávajícími z ovoce, Z jednotli
vých částí oděvu, jakož i hotovými penězi. Kto
uuto podarování přiepěl slavný střední výbor
severočeské jednoty v Praze ovocem, ořechy 4
látkou oa obleky; místní odbor Ustřední Matice

školské ve Dvoře Králové několika kusyÚřednístře



Matice školské 15 zl., slavné důchod v
Hořicích Ď zl., p. Bičiště, knihař z Hořic školními
potřebami, místní dámský odbor Ústř. Matice šk.
v Miletíně 10 zl. Slavná beseda „Barák“ v Žiš
kově 3 zl. s balík krásných kněh, čtenářská be
seda v České Skalici 5 zl., redaktor Obnovy pan
Štábl v Hradci Králové poslal jménem hostí z pl
seňské pivnice u Macáků b zl. na opatfení škol
ních potřeb. Sbírkami sešlo se z Dubence 16 sl.
65 kr., z Vilantic 5 zl 5 kr. (v čemž započtena
jest částka 1 zl. 36 kr. za vydražený Václavem
Pácaltem párek uzenek, z Lanžova 5 zl. 10 kr. a
z Chotěborek 1 £l. 70 kr. Všem dárcům budiž
vřelý dík a zaplať Bůh! Jménem místního odboru
Ústř. Matice šk.: J. Rezek, starosta odboru. Jos.
Bouz, jednatel.

BESIDKA.
Kuchářská výstava a císařská kuchyně

ve Vídní
Jídlo a pití dává nám živobytí« — praví

dobré české přísloví. Sousední páni Prušáci, kteří
se od jakživa vyznamenávají velikým apetitem,
měli také Velkého Bedřicha, který pronesl okří.
dlené slovo, vže všechna vzdělanost pochází od
žaludku“. Člověk prý můžej býti sebe větším
filosofem, básníkem a učencem, nebude-li však
podávati žaludku dostatečnou potravu, přestává
všechno filosofání, básnění a zkoumání. Zeludek
jest mocí, která žádného odporu netrpí a jestliže
se někdo pozapomněl a jemu odporoval, tu vzbouří
spojence — údy těla lidského, a se vší mocí udeří
na odpůrce. To věděl nejen Říman Mennenius
Agrippa, sale tvrdí též moderní sociologové, že
otázka žaludková bybá celým světem.

Od minulé středy do neděle pobouřeny byly
žaludky všech labužníků ve Vídni, neboť se tem
ve velkých sálech Zofiiných pořádala velkolepá
kuchařka jubilejní výstava. Zahájil ji za přítom
nosti arciknížat a předních osobností v říši sám
císař a také ji několikrát navštívil. Příklad tento
táhl a tak navštívilo vídeňskou kuchařskou výstavu
přes 30.000 lidí z celého mocnářství. Vynikajícím
hotelierům, kuchařům, cukrářům a uzenářům do
stalo se také pochvalného uznání z úst samého
císaře. Také uzenářským výrobkům pana K. Hutly
z Hradce Králové dostalo se lichotivé pochvaly.

Vídeňská kuchařská výstava byla obrovských
rozměrů. Ve foyeru, kdež se nalezal přijímací stan
Jejich Veličenstev, bylo vystaveno ovoce,a zele
niny ve všech úpravách. Hlavní sál, upraven v sta
robylou pompejskou zahradu s báječným, skoro
pohádkovým přepychem, obsahoval výrobky vyš
šího kuchařského umění, přerozmanitá jídla a pří
pravky v úplné nebo poloupraveném stavu. Ve
vedlejších sálech se nalezaly výstavy průmyslových
výrobků, nápojů, zelenin, cukrovinek, masa, ryb,
konserv, uzenářských výrobků, sýrů; pečiva, cu
krovinek a kuchařské literatury. Na galeriích se
nalezalo 65 ochutnáváren, v nichž bylo lze do
stati vedle sobích byfsteků, medvědích *lap, humrů,
jiker, ústřic — čerstvé ananasy, banány a jahody.
Ve zvláštních nádržkách nalezaly se neoblíbenější
sladkovodní a mořské ryby (megi nimi exempláře
až přes 2 metry dlouhé). Člověk mohl jen volit,
a zachvíli měl připraveno, co hrdlo ráčí. Obecen
stvo poutal velice grill-rom s americkou úpravou
masitých jídel.

Hned u vchodu na galeriích byly výtečné
výrobky dvorní kuchyně, cukrárny a sklepů, obsa
hující pravou všehochuť, které přední vídeňské
damy ve prospěch dobročinných účelů prodávaly.
V souterrainu nalezaly se kuchyně a manevrové
příbory císaře.

Toť se rozumí, že jídla a nápoje z dvorní
kuchyně zajímaly nejvíce labužníky měšťanské,
protože vyjímaje pány poslance jen zřídka kdo
mívá z nich příležitost dostati se k výrobkům
dvorní kuchyně.

Laskavé čtenáře a ještě více čtenářky buďe
snad zajímati, povíme-li tuto něco o přípravách k
veliké dvorní tabuli.

Již několik dní napřed, když byli dříve úřad
níci dvorní kuchyně v určené k podobným po
radám síni jídelní lístek ujednali, počíná ve všech
kuchyňských místnostech čili život. Na sta kuřat,
pak množství hus, kachen, bažantů a krocanů při.

náší se do sklepů. Kuchaři i kuchařky, všicci od
hlavě až k patě bíle odění, pracují v hlavní ku
chyni, že na to milo se podívati. Majíť po ruce
nejvzácnější druhy ryb,-ovoce a zeleninv, velké
velké kupy mandly, hrozinek i utlučeného cukru
Hotové baterie krabic všelikých konserv jsou tu,
jichž se k rozličným druhům tortů a jídel mouč
ných upotřebí.

V den dvorní hostiny již od rána všude v
kuchyni hoří a všecky rožně, pod nimiž boří velké
štipy dřeva, konají svou povinnost. Ve velké ku
chyňské síni jsou dva ohromné kuchyňské
stroje, v nichž se na každém pro dvě stě
osobn vařili a péci může. Hotová jídla postaví.
se do čtyřmi až pěti patry opatřených skříní, v
nichž se potřebná teplota ventilatory udržuje a
řídí. Mimo tyto dva ohromné kuchyňské stroje,
které má šest kuchařů na starosti, užívá se ještě
šesti menších, v kterých se za tři hodiny patero
neb šestero jídel pro 50 osob připraviti může

Jsou tam pekáče tak velké, že se v nich 3—4leté
dítko pobodlné vykoupati může, a brnce na po

by je viděti bylo, Veškeré nádobí jest měděné, vně
vycínované jak stříbro lesklé. Čistěním nádobí to
hoto obírá se ustavičně 10 osob.

Zajímavo dívati se-na pečení na rožni. Asi
400 kusů druběte může se na jednom ohništi na
pěti asi 1 a půl metru dlouhých železných pru
tech za hodinu upéci. Dva kuchaři ustavičně za
chycují z drůbeže na rožni kapající tuk a usta
vičné jím pak drůbež onu polévají. Pod rožném
nalezá se obrovská pánév, v níž se mastná šťáva
shromažďuje, z které pakzvlášť k tomu ustano
vený kuchař omáčku připravuje.

Hotová jídla položí se na dlouhé stoly, kde
je vrchní kuchař zkoumá. Která před očima jeho
nalezla milosť, postaví se do trojím patrem opa
třených ohřívacích kamínek, která se líhem vytá
pějí. V těchto kamínkách psk, jichž při slavné ta
buli na sta potřebí, odnášejí se do veliké zvláštní
síně. Potřebí k tomu více než 20 osob, 5 pak
sluhů musí se starati o to, by líh hořeti nepřestal.
Když se zde upečená jídla rozkrájela, předloží se
kuchařům, kteří je na mísách ozdobně rozloží a
upraví. Pak se dají opět do oněch kamínek a za
deset minut odnášejí se na císařskou tabuli. V cí
sařské kuchyni jsou hodiny velikým pánem, vše
na minutu vypočíinotb: zařízeno. Pečeně, které
nejsou stejně úhledné pečené snebo jež se troshu
připálily, rozdají se dvornímu služebnictvu nebo
chudině.

Zvláštní péče věnuje se při slavných tabulích
pečivu. Pochoutky tyto jsou proslaveny. Pozvaným
dovoluje se něco z nich vzíti si do kapes, by
svým milým něco z císařské tabule přinésti mohli.

Při slavných dvorských hostinách upotřebí
se asi 560 kusů velkého měděného nádobí, které
se ukládá podle velikosti ve velké síni podle ku
kuchyně, které má trojí polici; skoro týž počet
menších nádob jest v hlavní kuchyni, kde se na
lézá u prostřed 6 dlouhých stolů z nebarveného
dříví.

Podle síné, kteráž určená k poradám ku
chyňských úředníků, nalézá se místnost, kde jsou
potraviny uloženy. O, jak by mnohé kuchyňské
dušince srdce radostí poskočilo, kdyby uzřela zá
soby, které zde vhodně a vkusné umístěny jsou.
Sklenice vedle sklenice, krabice vedle krabice,
koždá s uměleckým nápisem. U velkém počtu zde
umístény Liebigovy úpravky, zvlášť jeho mas'tá
trest, které se denně ku připravování omáček i po
lívek užívá, Při rodinných tabulích určuje oby
čejně císařovna sama jídelní lístek; sama jí rada
zvěřinu, bažanty a krocany; císaři zvlášt chutnají
nadívení holubi, roštěné pečeně, masité paštiky,
ryby a raci; arciknéžna Valerie ráda jí nadívané
závitky, zavařené ovoce a smažené ryby. Arci
kněžna Gisela, provdaná za prince Leopolda,
jest milovnice českých knedlíků a koláčů, podobně
jako královna španělská, rodila Moravanka.

Císařovna jí malounko. Za to císař dědil
výtečný petit Habsburgů, jest vždy dobré chuti
a nemálo se tím honpsí, že mohl ze véech jídel
okusiti. Když jí císař $císařovnou sám, předkládá
se polévka z trojího drubu drůbeže a z hovězího
mesa), ryba, drůbež s'mladoučkou zeleninou, ho
vězí pečeně a něco moučného. Kuchař moučných
jídel jest umělec svého druhu; honosí se tím, že
po celý rok ani jednou moučné jídlo neopakuje.
Na tisíc moučných jídel nalézá se v jeho receptech.

Zvláštní oddělení*tvoří stolní nádobí a prádlo.
Císařská síň s tímto nádobím jest největší v Evropě.
Nalézá se v ní nejdražší porculánové nádobí mí
šeňské a čínské, nejvzácnějšího pak jiného nádobí
do sta tuctů. Zlaté nádoby, jehož jednotlivé kusy
pocházejí ze všech dob středověku a které jsou
výrobky v pravdě umělecké s bohatou ornamen
tikou, jest nejproslulejší v Evropě a užívá se ho
jen při zvláště slavných příležitostech, jak při ko
runovacích, sňatcích v císařské rodině a při ná
vštěvách mocnářů. Stolní prádlo nelze pak tak
lehce popsati.

Vždy den před dvorní tabulí a den po ní
prohlíží se důkladně celý inventář prádla, nádobí
stříbrného, zlatého, stolního a kuchyňského, rovněž
i jídelní zásoby a podá se o tom zpráva císařovně.
Tato sama častěji prohlíží nádobí a zásoby 3 jako
paní domu nařizuje, co třeba činiti.

Vyhláška; Dle výnosu c. k. ministerstvafinancí ze dne 9.Hjna 1897 říšským zákoníkem
(část XCV. čís. 344 r. 1897) vyhlášeného, dány
budou do prodeje prvním lednem 1898 počínaje
nové známky kolkové v korunové měně.— Tytéž
vydají se v 35 druzích a sice 20 haléřovýcha 16
korahových drusích a vyhotuví se na jemném, prů
hledsém papíře ve dvojí velikosti. Známky drahů
korunových jsou 41 mm. vysoké a 31 mm. široké,
snámky druhů baléřových 36 mm. vysoké a 27 mm.
široké. Zaámky jsou hněděfialovýmzákladním tis
kem a oznbeným, různým hodnotním druhům od
povídajícím barevným okrajem opstřeny a obsahují
uprostřed horního dílu okrouhlý obrazec (medai
lonek) s podobiznou Jeho c. a k. Apoštolského
Veličenstva na levo obrácenoo, která nadpisem
„K. K. OSTERREICHISCHE STEMPELMARKE“
v hnědě fialové barvě na bílém podkladě ohrani
čena jest. Obrazec (medailonek) jest letorostí ob

hodnostní v cifrách, pod obrazcem (medailonkem
označení „KRONE“, po případě „KRONEN“ neb
„HELLER“ udáno. Obrazec, letorost a ozmačení
Ceny jsou v jedné barvě provedeny. Na spodaím 
k přepsání určeném dílci, jest na vyhraženém pod
kladě kartuš v olivově hnědé barvě provedena,
která uprostřed číslo roku emise „1898“ v malých
na obou stranách bodem od téže oddělený, obnos
hodnostní ve větších, bíle provedených cifráchob
sahuje. U kolků hodnost korunových jsou z obou
stran letorosti malé obrazce (medailonky) připojeny, 
ve kterých obnos hodnostní v cifrách a barvě le
torosti na bílém podkladě spatřiti lze. Tyto líší
Se mimo to od známek druhů haléřových jak ozna
čením ceny tak i výkresem provedeným ve větším:
rozměru popsaných částí. Jednotlivé druby samy
liší se označením ceny a kombinací barev okraje
a obrazu kolkového, a sice jest následujících kom
binací barev použito:

barva okraje: obrazu:

u známek kolkových po 1 K. modré
. » » 2 „ červ. fial.
» " „» 3 „ zelené modré
n . „» 4 „ bnědé
» . „» 5 „ zelenošedé

. n » 9 „ modré l. červ. fial.

, . , 8 . zelené dk
. . + 10 „ huédé ov
, . „ 12 „ zelenošedé

p , n 15 „ modré
» » » 20 » červ. fial.
„ . „ 30 „ zelené zelené
p . „ 4 „ hnědé
. . + 50„ zelenožluté j

. . + lb. modré |
. n „= 2 „ červ. fal.
» » » 4, zelené modré
. » » 6 „ bnědé
» n „» 8 „ zelenošedé

» " +10, modré. „ M Tv. fial.

. . „20 >zelené nn
» „ 24 „ hnědé ové
„ n n 26 „ zelenošedé

u známek kolkových po 26 K. modré
. . . „ Červ. fial.
. . n 38 „ zelené zelené
. . » 40 „ bnědé
» . o » zeleněšedé

n . "64 „ modré» červ. fial.

» . , 72 , zelené eloně
. » „+20 „ baědé
. p + 88 „ zeleněšedé

Kolkové známky nyní v obéhu ee nacházející —
vydání 1893 — vzaty budou 28. únorem 1899
úplně z prodeje. Kdyby někdo po uvede.é době“
známek kolkových, z užívání vyloučených, použil,
pokládáno badeza to, že neučinivše zadost povin
nosti kolkové zákonem stanovené a vzejde mu
z toho škoda dle poplatkovéhozábenaa tím spo
jená. Kolkové známky z užívání vzaté, kterých
nebylo užito, badou ae vedle zákonních ustanov ení
a předpisů o tom vydaných od I. února včetně
do 31. března 1898 v úřadech,jímž sklada prodej
kolků svěřen jest. za nové známky kolkové zdarma
vyměňovati. Žádosti za tato výměna písemně po
dané, nepodléhají poplatku kolkovéma. Prodávači :
známek kolkových nechť si před 1. březnem 1898 
vymění za nové známky zásvby známek z užívání
vzatých, které převyšují epotřebu v měsících lednu
a únoru 1898. Po 31. březnu 1898 nebudou kol-
kové známky z prodeje vzaté ani za jicé vymě
ňovány, aniž jich cena majitelům nahražena. Knih:
živnostenských a obchodních, pak směnečných blan
ketů, účtů a podobných listin, na nichž použito
bylo starších známek kolkových předepsaným úřed
ním překolkováním před 1. březnem 1898, lze též:
po této době bez závady užívati. Zaámky kolkové
novinářské, 7. kalendářů a pro daň prodeje cen
nými papíry, pak ostatní cenné známky kolkové,
sůstávají prozutím nezměněny. — Od c. k. zem=
ského finančního řiditeletví v Praze, dne 6. pro
since 1897 čís. 109.511. Danzer m. p

Listárna redakční.
Do Náchoda. Některým zbytečně starostlivým 

dosvědčujeme, že od p. V. F. redakce neobdržela dosud.
žádného dopisu.

Přiznání k osobní daní z příjmů má stejné
úřední formuláře pro všecky stavy; jsou tedy formu

láře stejné pro kučze, učitele, profesory, úředníkystátní i soukromé, pro rolníky i živnostníky.

V. VACEK,
Závod školkářský mmm
am v Pamětníku u Chlumeen. C.

nabízí

pro zimní a jarní vysazování stromy 0
vocné vysoké i krsky, sazenice pro živé
ploty, křovinyozdobné,konifery, divoké tro
my pro stromořadí, pláňata atd. Statisíce
sazenic v zásobě. Levné ceny — Výboraé ai

zboží. — Poučný cenník zdarna.



Světoznámé lomnické suchary ve ví
cero různých jakostech za přiměřené

ceny.
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Lomnice nad Popelkou.
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Mandlové preclíky, Karlov. oplatky,
zákusky, trubičky oplatkové, čokolé

dové, máslové, pišingry, atd.o očonodáh
KOAX

Ludvik Nejedlý
dekorační malíř

v Novém Bydžově
dříve v Hradci Králové

udporučuje 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.

Návrhy va slohu stavby kostela se na
požádání ochotně vypracují a rozpočty předloží.

3KOOGOGAOGE

K
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Tovární sklad obuvi
firmy Al. J. Nejedlý v Kuklenáéchnachárí se

v Hradci Králové
u pana A. Dvořáka

v dolně č. 164 na náměstí, vedle c. k. soudu
kdež lze dostati řádně a solidně pracovanou
obuv z nejlepšího materialu, od nejjednoduš

šího až do nejjemnějšího a elegantního
provedení.

Výhodná koupě
OR“ pro každého. "EN

Veškerá obuv zhotovena jest z kůže vy- 8
robené ve vlastní parostrojní koželužně a £
můžeme tedy za solidní material ručiti. 199

svatého. Dle latinského
žina. Cena5 kr., 100 kusů za zl. 4—

„ Pobožnost křížové cesty, nesoucísepo
nejvíce duchem sv. Alfonse z Liguori. Cena 5 kr,
100 kusů zl. 4 —.

Pobožnost křížové cesty. SestavilP.Ka
rel Vondruška. Cenas kr., 100 kusů za 2l. 4—.

Řehák Dr. Karel,Křížová cesta. Zevrubné
poučení o ní dle pramenů církevně schválených, se
stavil a všem milorníkům Božím vůbec, svým ale
zbožným osadníkům zvláště věnuje spisovatel, Cena
36 kr., v pevné vazbě -42 kr.

, Zpovědní cedulky v české, německéaneb
latinské řeči. Tyto obsahují výroky z písma svatého
a prodává se kniha 24 archů za 70 kr.

Zpovědní cedulky k velikonoční
vědi s černými obrázky,
kr., 1000 kusů za zl. 1.60,

Poučení o svátosti pokání. Sepa| J
Doležal. 50 kusů z. 75 «úr., 100 kusů za zl. 1.40.Poučení © nejev. svátosti oltářní. Sc
psal J. Doležal. 50 kusů za 73 kr., 100 kusů zl. 1 40.

Zrcadlo zpovědní pro školní dítky. Cena
1 kr., 50 kusů 45 kr. Macek V., Připrava k
prvnímu sv. přijímání, S povolenímnejd.bisk.
Ord naristu v Budějovicích. Cena 60 kr.

Připrava dítek ku sv. zpovědí, zvlá
ště ku zpovědi první. S povolením nejd. bisk.
Ord. y Budějovicích. Cena zl. 1.80.

či při prvním sv. přijímání. S povo
lením nejd. bisk.Ordinariatu v Budějovicích. Cena 80 kr.

Eucharistická pobožnost křížové ce
sty ku 40 hod. pobožnosti na usmířenou před vy
stavenou velebnou Svátostí. Cena 8 kr.,50výtisků321.

KůnsleJan, Ježiš Kristus, šán náš a
Zykupitel přítomen v nejsvětější Svátostí oltářní.ena 4 kr.

Ježiš v Nejevětější Svátosti oltářní.
(yšlénsy ctih. faráře z Arsu.) Cena 3 kr. 100 kusůza zl. 3'50.

textu uprevil P, Florian Bře

svaté zpo
Prodáváme 509 kusů za 76
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SJAN HORÁK
soukeník

V RYCHNOVĚ n E.
nabízína dobu zímní

čistě vlněné látky
OB“ vlastnívýroby."i

Račleš učiniti jen malou objednávku na
skoušku

Vzorky na požádání zašlu franko

Děkuje všem svým milým veledůstojným a
velectěným zákazníkům za.vzácnou přízeň,pro
sím, aby mi i dále důvěru svou věnovali a sli

buj vždy vzornou, poctivou obsluhu. 18

Oltáře, sochy, Obrazy
a veškerý kostelnínábytek

180 v každém slohu
správně, solidně a čistě provádí

uměl závod řezbářský a sochařský
pro práce kostelní

Petra Buška synové
v Sychrově.

(Založeno . 1858.)

Provedeno přes 200 oltářů. Nejlepší odporučaní.

Množství vlastních nákresů a fotografií
gap> k volnémunahlédnutífranco.jj

VOS S

VČ ém doměl“ .

. erveném dom K. HERINK,
(v Praze,

" | Malá Karlova lice
1 číslo 147-1,

dopornčuje

-88 ceny tovární:„deky
EE© atlasové,

deky
MĚ z vlněného atlaeu,

deky
rougové,

a deky
Račte žádati kobercové vzorky, peřím plněné.

udání jakosti žádoucno.

Na zemké jubilejní výstavě v Praze 1891.: Zlatá medalie
Na zemské hosp. prům. výstavě bulharské v Plovdivu 1893
nejvyšší vyznamenání: Čestnýdiplom státní. Na hospodář
sko=průmyslové a národopisné výstavě v Hradci Králové
1894. Nejvyšší vyznamenání: Zlatá medalie s korunou. Na
Národopisné výstavě Českoslovanskév Praze 1893. r. cena.

2.24 Čestný diplomN. V. Č.
Česká, na četných výstavách prvními cenami poctěna

továrnanapiana, pianinaharmonii a varhany

AL. BOGO LHOTA
V Hradel Králová *

Filialní sklady : ve Vídni, LI.
Salesianergasse 31. v Brně,
Orelská ulice č. 7., + Praze: .. 

Král. Vinohrady, Karlova *tř„Č U
odporoučí českému hudeb
nímu obecenstvu své nejlépe

osvědčená

čejnou vídeňskou mechanikou
noveho snačně sdokonalsného

provedení
a harmonia 2,

evropskéa americkésoustávy *“
všech rozměrů v cenách, při
ladné zevní úpravě, zaručené
trvanlivostí a vyrovnané uhlazené £ vydatné vaučnost

neobyčejně levných.

É Též ma mplálky za vÝhOdÝCH podminek

Obrázkové cenníky na požádání zdarma a franko.
Záruka pětiletá.

-URB> Vývozdo všech zemi! SBGDL

(Zasláno.)Oznámení.
P. T. pp. spolubratrům za čest si pokládám,

tímto oznámiti, že spis můj „Fasse beneficiátů a
nové daná“ zcela jest rozebrán.

Zanášel jsem se úmyslem hledě k četným
objednávkám uapořádati druhé vydání. Než « ne
překonatelných příčin jak z ohledu času, tak i
jiných závažných důvodů úmysl uskutečniti nelze
do konce tohoto měsíce, spíše se k tomu kroku
odhodlám po nastoupení nového zákona kongruo
vého, jenž z ohledu fassí dosti závažné změny
vykáže.

Chtěje vyhověti z přemnobých stran vyslo
venému přácí, vydány budou v nejbližších dnech
zevrubné, spolehlivé přiznávací vzorce — pro ru
ralisty 3 — přesně sestavené z ohledu jak na zá
konné předpisy, tak i na všecky fassovní příjmy
a vydání, takže dle nich i v poslednich dnech po
vinného přiznání každý beneficiat toto snadno pro
vésti muže. Jak z mnohých stran mi sděleno, do
sud stávající formuláře beneficiaty co majitele
církevních obróčí nenapokojují. O nejryc hlejší vy
řízení objednávek na vícero místech bude posta
ráno. Těmi vzorci dojde spis svého doplnění!Jan E uhn,

far. a b. +, a.

se- Lomnické ws

SUCHARY
velejemné,

deserty, karlovarské zákusky, mandlové věnečky
máslovétrnbičky, vše nedostišné jakosti a př
mírných cenách zasýlám nejméně v dvoukilo
vých balíčkách.

Mimo to odporučuji P. T. obecenstvu různé
malé zákusky k vánocům, jakož i k různým slav
nostem. Závod můj těší se nejlepší pověstí.

V úcté veškeré

M. Pekárek,
výroba sucharů a oplatkářatv

w Lomnici n. P.

DEC Nejnižšíceny! DMC.

Vyznamrnán na výstavě v Hradci Král. r. 1894
slatou medailií a diplomem.

(246)

A UMĚLÉ podle nejnovějšího amerického ***způsobu vyrábím a konám ve
keré prácev ohor ten spadající

“ ZU BY řaenéa solidně na základědlou- sp =
A boletých zkušeností, ru- |x
a če za nejlepší obelubu a (2
“ nižší ceny než všude |a

= jinde, =
č Ctěné přízní obecenstva 1

. poroučí se v úctě plné

0

by J. Čáslavský, by
zobní teotn'k (88)

Pražská ul. č. 77.fv Hradci Král

E DK KX
Od medic. autorit vřele odporačené řecké víno

sílící prvéhořáduMawrodaphne Tláb. zl. 1:50
Půl láh. 80 kr., v demijona 1 litr zl. 1:66 dodává
H. F. SEIDEL v Praze, Vodičkovaul. 30. Hlavní
sklad pro naše země.

éž druhý drah, méně sladký: Achaler sec.
za stejné ceny. R dostání tamtéž a v lékárně A. Spory

ecký čistý koňak v demijonu 1 litr zl. 3. —
Nejvyšší vyznamenání zlatá medaile na „me=

zinár.“ lékárnické výstavě 1896. — Zásylky
drahou i poštou. (189)

= Dražba %A
v obecní zastavárně kralovéhradecké

na Malém náměstí č. 123.,v sále tělocvičny

odbývati se bude dne 15., po případě i22. ledna
1898 vždy od 9. h. ranní do 12. h. dop. a od 2.

hod. do 6. hod. odp.

na zástavy

Solidní práce!

stříbrných atd., rovněž i ze šatstva, prádla a
Arozličných druhů látek, obuvi a pod., které do
dne 30. listopadu 1897 propadly.

1. Veškeré do dražby propadlé zá
stavy možnoještě ve čtvrtek před dražbou
sárokovati,nemusily-libýti vyplaceny.

2. Až do dražby samé mobou se propadlé
zástavy vyplatiti.

3. Den před dražbou a v den dražby lze zá
stavy jen vyplatiti, ne však zůročiti, rovněž i v
tento den ee nové zástavy nepříjímají.

Zesprávního odboru obec. zastavárny Kralohrad,
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SVUJ K SVÉMU!
V úctě podepsaný dovoluie si P. T. obecenstvu

osnámiti, že zařídil v hotelu „Adalbertinum“

velkou FLNÁTUUL
kde čepují ta- i chu semeká

we-přírodní vína.“©4
O dobrou kuchyň jakož i dobré pivo bredeské i plseň
ské rovněž je postaráno. O beluba vzo rn. Hestinaké
pokoje čistě zařízené jsou k zadání.

V úctě veškeré

Maz Krištůlok v Eradol Král.

WŘRARARÁRARAAAAT AR Z LmE- Novinka|a
Praktické

pychloprací stroje
ra nejvýš výhodné vzhledem k úspoře času, mý
dla a k docílení čistého prádle, aniž by tím prá

dlo trpělo, shotovuje strojnická dílna

J. Bucka ve Smidarech,
kde možno též veškeré hospodářské stroje nej
no čjší soustavy důkladně zhotovené sa ceny

levné obdržeti. 211

AZAZZebděníblaAlanlolodAllláníLovnlpěndok

PoAA|
Sklad avýroba pkbytka

FRANTISEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nebízí

ve své vlestní dílně ne omělé truhlářské i čalou
nické zboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
ze dřeva ořechového, dubového, černého 4 vyklá

daného

BE- pórovky a žíněnky, V8
pony a záslony do oken, hladké i zdrhorané dle

franc. způsobu. . 161

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

Obrazy

Madonny a Krista,

nějších obrazů ve skvostných rámcích,
zrcadla visací itoaletní rámce všech
druhů vlastní výroby, lišty, řimsy, kříže,
sochy, domácí požehnání, obrázkové
svítilny, nástěnné kapličky s hudbou
atd. doporučuje ve velkém výběru za
ceny mírné umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Král., Jiříkova třida.

Čtyřikrát prvními cenami vyznamenán.
259

Nádherné dary!

krajiny, vůbec všecky drahy nejjem
©

Brno.
Odborný závad
pro malbu oken

ehrámovych.

Rospošty, náčrtky
std. jakcži veškeré

rady odborné
zdarma.

OOOO0000000000000

© Pravý nezkaženýo
==šelí noed
čistí krev naši, podporuje pravidelné trávení
a sílí naše tělo. Zvláště se hodí dětem chu
dokrevným, bledým, lidem slabého žaladka
a sotevujícím se. Zevrubné poučení přidáno
174) je ku každé láhvi medu.

Zaručeně čistý med ize koupitiu Antonína ŠSejnohy,
eukráře na velké podsínl v Hradci Král.

OD

Založeno 1843.

Jan Kalis,
hodinář a zlatník

v Bychnově n. Ky,
doporgčuje

svůj hojně zásobený sklad
zlatého a astříb. zboší,
hodin kývadlových, ka
pesních v cenách mírných

a se zárukou.
Též na splátky.

BVV at
.

Přiležitostné | !
VÁC. ŠOLG,|i

zlatník a stříbrník, | j
přísežní soadní znalec a odhadce ř

w Hradci Králové
fav. Janské ném. č. 77.:

doporučuje ct. obecenstvu hojme Káso
ý sklad klenotů, zlatých stříbrných

s pravýchčeských granátových šperků,
, brné stolní náčiní r nového a čín

M skábo stříbra, ozdobné stolní nádobí, (>ZAPROY osad
osti; dále pendlove hodiny a budíky [M

různých drahů se zárukounf roků za
i ceny lavnější naž všude jinde. Zlatí

(240, atříbří v ohni galvanicky.
dš| Veškerésbožíjeúřednězkoušenoa značeno.

a oprávby + ashoto
, táš veškeré oprávby hodsnek s0-Vyřímyjí.

Vše za levé ceny.
Staré skvosty se kupují a vyměňují.

FFTFFFFAÁ
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úbytek. Výbavy pro nevěsty.
Úplné zařížení do pokojů, salonů a ložnic.

Výroba a sklad nábytku

KV. SKUHERSKÝi
(05) w Hradoi Králové

Svatojánské náměstí čislo 37.
Sklady tabulového a dutého skla, porcelá- *
nových zrcadel, obrazů a petrol. lamp. 

Čenníky a nákresy na požádání frko.

+<

(Zasláno.)

Komité pro zbudování kostelika v Dolanech
u Pardubic vzdává tímto vřelédíky panu Čeňka
Bubnovi, kočároíku v Hradci Králové, za zna
čný dárek, kterým, jako rodák dolanský, přispěl.
ku sbírce ve h postavení kostelika „Za
plať Bůb!“ Za komité:

Josef Jičínský.
t. č. předseda.

DDODCTICŮADD
p tánanírzánla:Kotva.

LINIMENT. CAPSÍGÍ COMP.
z Richtrovy lékárny v Praze

uznává se za výborné,bolesti utičujínípatirání; jenna skladě ve všechlékárnách za40 kr. 70 kr. 6 i
Všeobecně oblíbený tento

domácí prostředek
žádej vědy jen v původních láhvích s naší ochrannou
známkou „ketvaeu“ z Richirevy lékárny.
Buď opatrný a přšjmi jen láhve s tou
ochrannou známkou za původní přípravku.

| Richirova lékárga „U zlatého lva“ YPraze,
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Vmoderníbarvěcd. JM VĚ Václavské náměstí, 89, p
pové. ] doporučuje P

Meir.21.78.40.: zd k
Na meočikoyneboblek v | >

vaší 3 metry. E 3 W E

Vsorek této látky,ja- JE VE 9 “
koš i bohatý výběrmo. JM:(JÍ | velmi pěkně provedené z lgtak dnojitjohy s okragan čerzenim, set- | nů.
derních druhů na obleky NÍ nou, bordesux modrou neb žadou, kus po zi. 7-—, 880, 10—, P
srrohoíky,simníky«JM ZÁ župany © E
menčikovy jen zaru- ; v jakosti velmidobré, kus po sl. 11—, 18, 14 — B
dené jakosti a v mír- (ol žu

„Jjných cenách se na po- | . pany ů
žádání k nahlédnatí ČAR s dublu nejlepšího, úplné vlněného, kus po al. 16.—, 18-—, 20—, | Šk

frankosallou. l župany anglické i
První český zasila | s látek velicejemnýchpo sl. 18-—,80:—, 38—, 24—, i4—, iy
4 telský závod ll župany '

PR no arati velbloudí zvláště lehké, teplé a příjemné dle velikosti al.

ED, DOSKOGLA, dd| 38—8 80—, 32—, 24—28. je
v Chooni. gp- Vždy 200 županůna výběr. “B |

ye-M amiMm TÁ k
o: GnA C “ z



My jsme silnější.
Zdaliž pak aspoň nyní ve Vídni otevrouoči ?!

Tak řekli mnozí Čechové po sněmovní schůzi dne
19. ledna 1898. Tak s citem opravdu bolným, ře
kli jeme i my. Zdaliž pak konečně uznají, že s
Němel,jejichž nationalismus (národnostní
zásady)plynou z liberalismu, není žádné
dohodnutí možné? Zdaliž pak konečně počne se
vládnoutiopravdurakousky na základě kře
sťanství? Bohužel —-opakovali jeme to více
kráte a pravíme to dnes opět — liberalismus má
dle našeho zdání právě ve Vídni dosud mnoho
ochranců a zastanců. Ale tolik by tam mobli už
přece viděti, že na základě liberalismu Rakousko

neurovnají.
+" Liberalismus jakožto nauka, která i od zá

konů Božích osvoboditi usiluje, nezná práva, ne
»ná milosrdenství, nezná lásky. My jsme sil
nější — to jest jako nějaký výtah zákonníka
jeho. Slovy těmi proslavil se pan Katzwendel
oproti Březnovskému. — My jame silnější, nás je
60- millionů vás sotva pět, my máme za uwebou
Německo, vy nikoho; my máme v samé Vídni
mnoho přátel, nás se tam bojí. Co je nám do va
šeho práva; naším právem jest síla. Vás potla
číme, národ váš vyhubíme.

Na této výši vzdělanosti stojí tedy dnes vý
středníci němečtí. Nám to ovšem není vzdělaností,
nýbrž návratem do stavu divokosti, barbarstvím.
Ale barbarství toho vinu nese bezbožecký libe
ralismue.

Tak oproti tomu zrovna v nebeském světle
stojí křesťanství, které i slabšímu přiznává právo,
a slabého milovati učí.

V Římě žil ještě ne tak příliš dávno kardi
nál Mezzofanti, -prostutý tím, že mluvil přemno
hými jazyky. Když přišli do Říma Čechové, vy
hledali si vždycky toho kardinála „co uměl če
sky.“ A on se k nim vždy aklonil, vždy jim mno
bou dobrou službu prokázal. Ano ještě více. Při
šel do Říma na studie černoch Afrikán, missionáři
poněkud již vzdělaný; chtělť býti knězem svých
ubohých černých soukmenovců. Uměl sice trochu
latinsky, ale zpovídati se latinsky nebylo mu tak
lehko možno. Pověděli mu o Mezzofantim. Ten se
tázal, má-li jeho mateřská řeč již písmo a mluv
nici. Černošský student mu pravil: Missionáři nám
nám již písmo a mluvnici sestavili. I přinesl mluv
nici. Kardinál dal si písmeny vysloviti a něc»
přečísti a vyslovoval po černochovi. Za čtrnácte
dní vskázal pro studenta a byl jebo zpovědníkem.

Hle! Tak jednati učí křesťanství. Takovým
avětlem lásky a pokory září to vznešené učení
křesťanské. Jak zahanben by měl tu oproti této
výši zásad křesťanské lásky a lidumilnosti státi
barbarský liberál se svou zásadou: My jsme sil
nější. Řečí onoho černého studenta mluví sotva
několik tisíc lidí, ale křesťan naučil se i tomuto
nepatrnému nářeči, z ohledu vyšších, z lásky.
„Ne — „my jsme silnější“ —, ale my musíme se
ujímati i nejslabších, — to jest zásada čistého
křesťanství. Řvaní Wolfovo oproti česky mluvícímu
knížeti a nadutosť oproti nenáviděnýmČechůmto
jest liberalismus. — Sblížení se k Čecbům bra
běte Buguoye, který jen nedokonale česky mluví,
to jest křesťanství.

A proto chtí-li ve Vídni opravdu mír, a chtí-li
vůbec Rakousko zachovati, musí ee odříci libera
Jismu. S návratem křesťanství do duší a srdcí
zmizí též barbarské heslo: My jsme silnější. —
Síly se smí dle křesťanství užívati jen proti těm,
kteří bezpráví pácbají. Bylo by velice smutným
zjevem, kdyby Rakousko nemělo míti ani tolik
síly, aby skrotilo několik lidí, kteří vlastizrádně —
tedy bezprávně — se spolebajína Prusko.

Ale i čeští poslanci nechť se rozbodně od
řeknou toho novověkého násilníka pod jmenem li
beraliemu. Zrovna slepotou, zdá se nám, že pora
ženi jsou ti pánové, kteří na sněmě chtí právo,
jinde však všude proti křesťanství vystupují a za
liberály slavně se prohlašují. Pánové! Je-li libe
realismus pravdou. pak má pravdu pan Katzwendel,
pak ale tóž odejděte ze sněmu a vydejte slabý
národ silnému. Obzvláště ať si to pamatuje onen
pán, který ve sněmu mluvil řeč opravdu „anděl
skou,“ ale kdesi jinde „hejbrejskou.“ Na sněmě

j © pro právo slabšího, tam na jisté schůzi přihla

nímu, které, protože je falešné, dalo pod rouškog
rovného práva, silnějšímu příležitost k vykořittor
vání slaĎého. Křesťanské lidumilství má ovšem
zásadu rovnoprávnosti, ba je ta zásada vzata z
křesťanství — ale křesťanství chráví při tom i
slabóho, aby neplatilo Katzwandlovské „My jsme
silnější.“ A v tom 8 námi zajisté souhlasí každý
aspoň rozvážný člověk. To kéž by ale též na
hlédli právě ti slabší, totiš dělníci, řemeslníci a
malí rolníci.

Nový soudní řád.".
Změny hlavní cozlo řízení.

Dle nového civižkího řáda rozhoduje soud,
vyslechnuv strany, o předmětu sporu v Sezení ve

řejném, a proveda právády, které za rozhodné
uzná, bezprostředně na základě dojmu přelíčení
rozaudkem, který ústně prohlásí. Průvody stran
uvažuje volně, on není průvodními pravidly vázán.

Tím se řízení zjednoduší, nekonečné proto
kolóvání, které nyní obstarává soud a ne právní
zástupcové, zamezí. «

Soud dohlíží k toma, aby se zbytečné odro
čování stání zamezilo, ano i když obě strany sou
blasí, nemá soud, není-li ta zákonitých podmínek,
stání odročiti.

Průvody, z kterých soud své přesvědčení
čerpá, jsou důkaz listinami, svědky, znalci, soudním
ohledáním místa a výslecbem (třeba i přísežným)

stran. p
Odpadi tedy důjíkz rozhodovací a doplňovací

přísahou, důkaz to © adpůrcebez mravných a ná
boženských zásad neWásbačný. Dle různosti soudů
sborových a okresních rozeznáváme i dva blavní
způsoby řízení:

a)Řízenítpřed soudysborovými (kraj.)
V řízení tomto, které pro věci důležitější jest

vybraženo (viz[.a z hora), platí předpis, že každá
strana vždy —- až na výminku dole uvedenou —
zastoupena musí býti advokátem. Každý spis ku
soudu podaný, musí býti podepsán od advokáta.

Stranu, která by se k ústnímu přelíčení bez
advokáta dostavila, stihnou následky obmeškání
stání. —

Nebudu se tedy o tomto řízení déle šířiti,
upozorňuje čtenáře jen na výminku, že ku prv
nímu roku, který 8e o žaloběustanoví, se strana
bez advokáta dostaviti může, ač vzbledem ku slo
žitějšímu řízení straně, pakli se do sporu pustiti
míní, odporučiti můžeme, by se i při tomto stání
dala advokátem zastupovati.

Ustanovením, že jest zastupování advokátem
před soudy sborovými nutné, učinilo by se straně
nemajetné nemožným, bv se práva svého dovolávala.

A proto se zákon postaral o nemajetné strany
ustanovenímo právu chudých proti právu dosud
platnému mnohemliberálnějším. Strana, která není
s to útraty spuru zapraviti, aniž by výživě své a
své rodiny újmy učinila, má nárok na právo chu
dých, s kterým spojeno jest osvobození od kolků,
soudních poplatků, od složení žalobní jistoty, a
v rozepřích před soudy sborovými bezplatné za
stupování advokátem a rozepřích před soudy okres
ními mimo bydliště chudé strany bezplatné zastu
pování úředníkem soudním neb státním zástupcem
($ 63, 64 s. ř.) Žádost za udělení práva chudých
podána buď písemně neb protokolárně u sondu a
přiloženo musí býti vysvědčení obecního úřadu,
potvrzené okresním hejtmanstvím ($ 66. s. ř.) Ve

po ědčení tom musí býti příjem úbrnný stranychudé uveden, osoby, o jejichž výživa chudá strana
se starati musí, výslovně nuznačeny a musí býti
potvrzeno, že strana není 8 to náklady sporu za
praviti.

b) Řízení před soudy okresními.
V Hzení před soudy okresními má soudce

stranám práva neznalým dáti potřebné ponaučení,
aby neznalostí práva újmy nentrpěly. Není potřebí,
aby se strana dala advokátem zastupovati ($432 s.ř.)

Ještě před podáníi žaloby může žalobce u
soudu žádati, aby odpůrce v obvodu téhož soudu
bydlící, byl předvolán za příčinou uzavření amíru
($ 433 s. ř.), ovšem jen tehdy, nemá li předmět
sporu ceny 500 zl. převyšující.

počítají levné. | IV. Ročník.

Žalobu může strana podati písemně ve dvou
stejnopisech s jednou rubrikou.

Kdyby žaloba tato byla neúplná neb nejasná,
mý soudce žalobce předvolati a jemu vysvětlení po
třehná, jak by svou žalobu oprávil, dáti. ($ 436 a.ř.)

aloba, jakož i veškeré ostatní žádosti, může
strana advokátem nezastonpená podati též u soudu
protokolárně ($ 434 s. +.).

K tomu cíli má okresní soud určiti jisté ho
diny úřední, ve které v soudní kanceláři se žaloby
a jiné žádosti do protokolu beřou ($ 42 j. £.) a
to v známost uvésti.

V určité dny soudem určené mohou žalobce
se žalovaným se k soudu bez předvolání dostaviti,
a tam svou při projednati ($ 439 s. ř.). O žalobě
nařídí soudce stání k ústnímu přelíčení, při kterém
strany se o předmětu sporu vyjádří své důkazy na
bídnou a soudce dle možnosti důkazy provede a
a bned po skončeném líčení ústně rozsudek vynese,
který se ovšem později stranám v písemném vy
hotovení doručí. .

Kdyby některá strana se nemobla k líčení
pře dostaviti, může 8e ve sporech, jejichž předmět
500 zl. nepřevyšuje, každého svéprávného muže,
i neadvokáta, co svého zmocněnce ku stání poslati
($ 29. s. ř.).

Ve věcech sporných, jejichž předmět 50 zl
nepřevyšuje, platí řízení bagatelní, které jest zje
dnodušené řízení před okr.soudy a celkem odpo
vídá řízení bagatelnímu, jak'do 31. pros, platilo.

IIL
IN. Opravné prostředky.
Dle starého soudního řádu rozhodoval vrchní

soud zemeký ve druhé atolici o odvoláních všech
proti rozsudkům soudů okresních a sborových,
jakož i o rekursech proti výměrům sondů okres
ních a sborových.

Nejvyšší soudní dvůr pak rozbodoval o do
volacíchstížnostech proti rozsudkům vrchních soudů
a o dovolacích rekarsech proti výměrům vrchních
soudů.

Rozhodování u vrchního soudu i u nejvyššího
soudu dálo se na základě spisů v sezení neveřejném.

Jinak dle civilního řádu nového.
1. Proti rozsudkům soudů okresních má strana

právo podati ve 14 dnech po doručení rozsudku
I stolice, v řízení bagatelním pak, byly-li obě
strany při prohlášení rozsudku přítomny, od doby
prohlášení ústního rozsudku počítaje ($ 464. odst.
2. 8. ř.) odvolání ($$ 461. a 464. u. ř.) Odvolání
sluší podati u soudu okresního; v okresních mě
stech, kde není žádného advokáta neb jest pouze
jediný advokát, lze odvolání podati buď protoko
lárně u soudu, při čemž soudce má stranu ku přes
nému podání důvodů odvolacích vésti a k udání
nových okoloostí a průvodů vyzvati (S 465. s. ř.)
aneb písemně, ve kterém případě musí býti spis
odvolací podepsán advokátem.

V místech, kde jsou nejméně dva advokáti,
musí býti spis odvolací podepsán advokátem a nelze
odvolání u soudu protokolárně podati; avšak chce-li
strana chudá, k jejímuž zastoupení advokát nebyl
ustanoven, se odvolati, má v místech takových
soud ustanoviti úředníka soudního neb úředníka
stát. zastupitelství k tomu, aby za chudou stranu
spis odvolací podal a podpis úředníka toho nabra
žuje podpis advokátův ($ 90. org. z.).

Spis odvolací, respve odvolací protokol sdělí
soud protistraně, aby ve 14 dnech podala odvolací
odpověď.

Odpověď tu může etrana v místě, kde nejsou
dva advokáti, podati protokolárně ($ 468. s. ř.).

Po podání odpovědi aneb uplynutí lhůtyk ní,
předloží okresní soud spisy soudu sborovému
(krajskému, zemskému), který pro soudy okresní
jest soudem druhé stolice.

Sborový soud prozkoumav spisy, může jednání
zrušiti, též opakování přelíčení v první stolici Da
Hditi; z pravidla ustanoví soud odvolací stání ku
odvolacímu řízení.

Při stání tomto musí se strany dáti zastupo
vati advokátem; strana chudá, která byla odvolání
podala, jak výše uvedeno, soudním úředníkem neb
úředníkem státního zastupitelství, může žádati, aby
ji pro řízení odvolací byl zřízen advokát co zástapce.

Není však nevyhnutelně potřebí, aby se strana
stání odvolacího zůčastnila.

I když strava se stání toho ani osobně ne
zúčastní, ani svého advokáta tam nevyšle, nestihnou



ji následky obmeškání. Při stání tom přednese
he soudu tříčlenného (zpravodaj) děj ma základě
spisů první stolice ($ 486. o. ft.) dálo spis a od
pověď vdrolací a sond na zák toho rozhodne
a rozsudek problásí.

Tedy i kdyby strana jedna odvolacím
stání nebyla zastoupena a drahá byla, nemůže jí
to býti na ujmu, neboť strana se dostavivší, ne
může návrhy své v první stolici a ve spisech od
volacích učiněné na úkor odpůrce změniti ($ 483)
a soui odvolací rozboduje jen v mezích návrhů
udvolacích ($ 462. s. ř.). Vyhotovení rozsudku
odvolacího musí býti stranám vždy dodáno, byť
i byly při odvolacím líčení bývalypřítomny ($ 150.
s. ř.). K cíli uspoření útrat poskytuje zákon ($ 492.
s. Ť.) stranám zvláštní výbodu. Vzdaly-li se totiž
obě strany ve gpisech odvolacích stání odvolacího,
uspoří sobě útraty tohoto stání, u soud odvolací
rozhodne hned bea stáoí odvolacího o odvolání,
čímž strany rozbodnutí soudu odvolacího urychlí.
Ve věcech bagatelních připouští se odvolání obme

zevně,jen z důvodů zmatečnosti 6 501. a. ř.), asitak, jak dle řízení bagatelního do1. ledna 1898
platného.

Vydal-li okresní soud rozsudek ve věcech
obchodních a nazoačil-li to v rozsudku k žádosti
stran výslovně, rozboduje v drubé instanci obchodní
senát krajského soudu (v Praze obchodní soud)
($ 3. j. p. $ 207. j. ř.). (Pokrač.)—

de

Z, českého sněmu.

Mladočeští poslanci musí se na staroslavném
sněmu království Českého učiti svaté trpělivosti.
Vášoivých útoků Němců buď si nevšímnou anebo
se sebezapřením je zodpoví, obmezujíce se na od
rážení nejkřiklavějších nepravd. Jak známo, český
národ byl rozhořčen nejvíce proto, že v Chebu,
Aši, Duchcově, Mostě, Děčíně, Podmoklí, Žatci
atd. nechány byly české menšiny bez ochrany, še
Němci směli beztrestné Čechy vypovídat z bytů,
služeb a prací, že beztrestně jim směli odpírati
ve veřejných bostincích jídla a nápoje, že vláda
mlčky vyhověla nátlaku Němců 4 české úřed
níky a zřízence z německých měst (z Chebu na
150) přeložila do krajin českých. Němcům nestalo
se nic, i když v Žatci pálili a ničili český ma
jetek. Za to Prahu stihlo ibned stanné právo,
jakmile se tam staly první výtržnosti tébož druhu.
veský národ vytýkal vládě, že Němcům měří ji
Dým loktem než Čechům.

Ze sněmovní řečí p. dr. Herolda vyšlo na
jevo, že vládě bylo do jisté míry křivdéno. Odpo
vídaje na prudké útoky dr. Scbůckera, který si
přál výminečná opatření proti Čechům, pravil dr.
Herold, že mladočeští poslanci byli nejen proti
rozpuštění obecního zastupitelstva v Liberci a proti
dočasné správě c. k. komisaře v tamní obci, ale
též proti vyhlášení výminečného stavu v Chebu
a v uzavřeném území, které brabě Badeni v zájmu
státu a na ochranu českých menšin zavésti chtěl.
Za tuto ústapnost a úslužnost vedení mladočeské
strany odménili se Němci tím, že prosadili pro
hlášení stanného práva v Praze a že zrašení jeho
je nyní nejvíce trápí. Němcům tedy uestačí, že
několik Čechů následkem leknutí raněno bylo
mrtvicí, jiní že podlehli zranění, a že za trvání
stanného práva v Praze hledalo na ochranné sta
nici lékařskou pomoc přes 1400 ranéných Jest
pochopitelno, že na ochrannou stanici byli dopra
vent jen nebezpečně ranění a pak že tam šli lidé
chudší, aby nemusili jinde za lékařskou pomoc

platiti. Zámožnější ranění zajisté poranění své ra
ději zamlčeli a léčili se doma na vlastní útraty.
Stanné právo vyžádalo si tedy obětí více než
innoho. To však není vášnivcům německým ještě
dost. Učení Mommsenovo o rozrážení českých
lebek patrně se u nich až příliš zakořenilo. —
V českém sněmu útočili na Čechy a největší zlo
myslností němečtí poslanci dále,
„V pondělní schůzi byla vláda nucena, dáti
jim odpověď. Místodržilel hr. Condenbove učini]
jménem vlády toto prohlášení:

„Oproti rozličným stížnostem,kterév příčíně
obsaha jazykových nařízení ze dne pátého dubna
roku tisíc oam set devadesát sedm zákonníka
zemského číslo dvanáct, a ze dne pátého dubna
roku tisíc „08m Set devadesát sedm, zákonníka
zemského číslo třináct, byly pronešeny, pokládá
vláda za svoji povinnost, aby vyložila s úplnou
Jasností svůj názor a svoje úmysly v záležitosti této.

] láda vychází při tom s náhledu, že v krá
lovství českém oba jazyky semské v úřadě úplně
Tovnoprávny jsou. — Z toho plyne, že každ

obyvalel království českého unit branic země
Jest oprávněn, aby právo avé u všech zeměpan
ských útadů buď v jazyku českém, buď v jazyku
německém — vybledával a nalezl.

A jako zásady tyto pro vládu nezvratně
platny Jsou, trvati bude vláda bes výminky také
na jednotě země a na jednoté správy a úřadnictva.
„| mezích těchto zásad jest však vládaza
účelem tím, aby razila cestu poměrům klidnějším,
mileráda ochotna, pokud to jen vůbec možno, vý
hbověti projeveným přáním, která ve skutečných
poměrech odůvodněna jsou.

Vláda hodlá tudiž — s výhradou případného

zákonného upravení — nově i předpisy
fazykové tím způsobem, že na příště na sákladé
výsledku posledního sčítání obyvatelstva rozezná
vati se mají úřední okresy s jazyky emíšen
ve kterých buď jasyk německý nebo jasyk
anebo konečné oba jasyky zemeké, platiti
Jako vnitřní jazyk úřadní a služební.

Tím by náhledu vlády osvědčeno bylo, še
s oběmanárodnostmi jedná se naskrze spravedlivě
a stejnoměrně, a to tím více, jelikož by také, 00
do jazykové způsobilosti úřadníků na místé kvalí
fikace jen více theoretické a v okamžiku by
snad více nestávající, zůstala jediné roshodnou
věcná, skutečná potřeba, awkašdý úřadaík — při
úplném šetření rovnoprávnosti — musil by míti
tolik vědomostí jasykových, kolik skutečně vyža
duje služba při úřadě, u kterého jest zaměstnán,

Aby však budoucně pro službu v království
českém měla vždy úřadulků po stránce jazykové
dostatečné způsobilých, neopomene vláda pro příští
zasedání slavného sněmu připraviti návrby, které
mají za účel důkladnou změnu v zařízení středních
škol v Čechách k cili praktického naučení se dru
hému jazyka zemskému.

Na slavném sněmu bude záležeti, aby tyto
návrhy vlády svým časem pečlivě a blahovolně
prozkoomal.“ s. a

Němci přijeli prohlášení vlády 8 nelibostí,

P Na to promlavil podlahec Wolf vzteklou řeč

| nejsprostší urážky v tvář. Nestalo se mu za to
(ničeho. Nepěkné a neamiřiťelně mluvil proti Če
chům a české šlechtě též Pater Opitz. 8 knězem
tímto se ostatné velká většína německých kněží
v Čechách neztotožňuje. Stanovisko naše dobře
obbájili v pondělní schůzi hrabě Sylva-Taroucca a
hr. Karel Boguoy.

Hrabě Boguoy vyslovil své politování nad
výroky P. Opitze a pravil, še svým návrhem chtěl
podporovati myšlenku smíru. Dále naznačil blíže
svůj návrh a posvítil si na kultura, kterou Němci
prohlašují za německou, která však je ve skuteč
nosti mezinárodní. Všecky německé university byly
založeny teprve po universitě pražské, která opět
byla založena dle vzoru pařížského a italského.
Dále pravil br. Bogeoy:

Postavíme-li se na stanovisko, že nějaká řeč
má velikou cenu, poněvaděnárod jenž jí mluví, má
veliký počet duší, dovoltemi špatný vtip. Co by pá
nové k tomu řekli, kdyby zrovna dle této logiky
Francouz neb Angličan řekl: Proč se mám tím mo
řiti, bych učil se německému jazyku, tu rozamí mně
pouze 70 milionů; jest mnohém lépe, naučím-li se
čínsky, kterýmžto jazykem mluví 350 mil. (Velmi
dobře, veselost v pravo). Dle této theorie měl b

činský jazyk 6 apůl krát tak velikoucenu jakojazyk
německý. (Velmi dobře!v pravo).

Pro Němce, jenž pogajém jest působiti v Če
chách, jest znalost českého jazyka alespoň zrovna tak
důležitou, jako znalost jazyka francouzského nebo an

glického. (Šonhlas v právo, odpor v levo.) Proto není

dokonec tak strašným pezprávím, požaduje-li stát odsvých zřízenců v Čechách znalost drahého zemského
jazyka. Avšak můžeme snad, ježto nucení vždy jest
věcí nemilou, věci dáti mírnější formu, ježto se totiž
řekne, že úřadníci, kteří nevládnou druhým zemským
jazykem, tím ve svém postupu utrpí.

Co se tkne tak zvané státní řeči, nebude žádný
rozamný člověk popírati, že v mnohojasyčném státě,
jako jest Rakousko, jest nutno, by určitý jazyk byl
prostředkem k dorozumění; tím nemůže býti žádný
jiný, než německá řeč.

Avšak to nelze ustanoviti cestou zákona, to se
může vyvinouti pouze přirozenou cestou ze skutečných
poměrů a může pouze jíti tak daleko, jak právě při
rozeným rozvojem poměrů se jeví nutným. Všeliké
nucení a takó každé zákonité stanovení v této příčině
spůsobilo by nepřemožitelný protitlak. Tento odpor
neněmeckých národů proti této převaze německého ja
zyka nastane tím méně, budou li se zástupcové ně
meckého národa při každé příležitosti za všech okol

ností chovati jako praví synové velikého kulturníhonároda. (Hlučná pochvala v pravo.)
V úterní schůzi mluvil dr. Fauke, poslanec

sa Litoměřice proti hraběti Sylva-Tarouccovi a hr.
Buguoyovi. Dr. Funke se ohražoval, jako by jeho
přívršenci byli revolucionáři, nemravové a nezna
bozi. Potupy od šlechticů prý nestrpí. „Naše hrdost
je měsťanská a selská. Mladočeši arci hrdosti té
už pozbyli. Ti servilné jednali ve Vídni vůči vel
kostatkářům a vůči předsednictvu, přestali býti
svobodomyslnými (Bohaty: Lokajové z řemesla.
Tou aliancí se udusí). Na to polemisoval dr. Fonke
s dr. Horoldem. Řeč jeho vyrušil Wolf pokřikem,
že na Přikopech „česká luza“ zuří proti německým
buršákům. Budeme do toho střílet s revolveru!
Němci na to dělali rámus a chtěli vynutit konec
schůze. Dr. Černohorský se zlobil, že k vůli jed
nomu buršákovi, jejž uhodil provokovaný český
právník, má býti snémovní schůze zmařena.

Dr. Herold případně poukázal, že Wolf vě
děl, co se na Příkopechstane a že jest snad vý
tržnosti té i původcem. Na to pravil:

My, pánové, prohlašujeme, že nehodláme tyto
provokace déletrpěti. (Opětný, bouřlivý, dlouhotrva
jící potlesk. Na lavicích českých se volá: My toho
jiš máme dost!) My jeme se se sabezapřením dlouho
zdržovali, my jsme mičeli dost dlouho. Ale když J.
E. prohlásila nyní, že němečtí studenti mají právo
(Opětné volání souhlasu na lavicích českých: Ať si

[ou necháme je jít, takové provokace nedáme si líbit.několika stran žádá se o ticho.) — Žádám sám své
pp. kolegy, by nerašili to, co chci říci, a prosil bych

Zo příslušníci nějakého spolku, podle stanov
oprávněn nositi stejnokroj a odsmsky, tím

tášitkdo bylpemleodršíe|kdebylapohst.
ce táši: kde rži byla polici
příslušníci českénárodnosti v německém. úsersí brli

Pánové,n. naší strany,jdectví slavný sněm a každý pojatý
počátku tohoto sněmu napomíšali jsme ob

pražské k pokoji (Hlssy: my je máme pořadpokojlv kašdé schůzí nabádáme ke klidu. kg, pánové, ale
(v tomto našem snašení nemůžeme pokračovati proto,
poněvadt veškeré toto naše usilování, aby jednání
tohoto sněmu konalo se v pokoji a aby vPrase byl *
klíd, arangovaným, systematickým. štvaním českého.

národa je obrácehov nirec. oaký souhlas a potlesk u českých anců. Tak jest!). jeme se 80--
bezapřením se dlouho zdržovali, A poněvadž v tomto
systematickém provokování pražského obyvatelstva
mají orgány bezpečnosti ruce (Dlouhotrvající potlesk
a souhlas -s lavicích českých.), protestujeme my,
slavný sněme, proti tomu, a pravíme zde ještě napo
sled, že do tohoto okamšiku učinili jeme všechno,
abychom zabránili, aby ade.v tomto aněmu nepřišlo .
k šádnévýtržnosti.-©

My bránili těmto výtržnostam, ale to, co může
učíniti zde ve sněmu rosvážný, národem českým vy
slaný poslanec, to nemůšeme žádati od celého n
českého, kdyš zde v tomto al. sněmu příslašníci če
ského národa se tím nejneslýchanějším spůsobemtu
a urážejí. (Výborně! Výborně! S bouřlivým vol
souhlasu smíšený potlesk.) Bylo sde mlareno o tom,
že byla prolita krev, ale není ještě jinak na jisto po
staveno, co se vlastně stalo a jak to povatalo. Já
nechcí skoumatí, zda někdok tmu dal podnět čili nic.

> V městě přes 400.000 obyvatelů čítajícím mnoho
lidí bylo již zraněno, ale aby k vůli nějakému zranění
celý aparát politický, státní a sněm království českého
byl volán, to se zde ještě nestalo, jako se to stalo
dnes k vůli jedinému německému atadentu. My pá
nové, proti těmto poměrům v tomto sněmu co nej

důrazněji protestujeme, my, pánové,prohlašujeme, žeto trpěti nebudeme (Bouřlivé volání na lavicích če
ských: Nebudeme! Nebudeme! Dlouhotrvající potlesk
a Výborněl) a pakliže v těchto provo bude
dále pokračováno, že na to nalezněme odpověď,
(Dlovhotrvající potlesk.)

Dr. Grégr pravil, že to byla zase jednou
pravá česká slova. Poslanci provolali sláva He
roldovi a dodali: My se budeme sami chrániti.
Sami byste nám musili plivnouti do tváře, kdyby
chom si to dali líbiti.

Funke na to dokazoval, že rozčilení Němců
je prý oprávněno, Čechů prý nikoli. Čechové prý
chtějí provrtat německé území, což Němci prý
nepřipustí. ,

Po řeči Funkově ujal ee slova místodržitel
tentokráte česky a oznámil, že, ač k tomu není
zmocněn, může sděliti, Je vláda vydá v úmoru
nová jasyková nařízení. Němci za jeho řeči ostře
povykovali a dostávali se do křížku a českými
poslanci.

Řeč hraběte Sylva-Taroucey.
Wolfovi, Prademu, Schickerovi a Němcům

dobře odpověděl brabě Arnošt hrabě Sylva
Taroucca pravě:

„Mohu vůči řeči, již právě jsme slyšeli, míti
jen ten dojem — a se mnou budou jej míti za
jisté také mnozí jiní pánové — který jest vyzna
čen slovy: „Ouousgue tamdem abutere, Catilina,
patientia nostra?“ („Jak dlouho ještě budeš, Ca
tilino zneužívati naší trpělivosti?“ Výborněl) Ji
nak má se to s řečí poslance Prada, jenž opravdu
zajímavě a dachaplně mluvil jako vždy a zadal
mi podnět, abych se přihlásil k slovu.“ Řečník li
tuje, že posl. Prade spojil svou otázka, proč vel
kostatek předatoupil s návrhem br. Buguoye před
sněmovnu, s pradkými útoky na velkostatkáře,

Posl. Prade má za to, že nepřísluší se nám
míchati do věcí, jež se nás netýkají, k nimž ne
jeme povoláni a že mámese zabývati jen sociální
otázkou, která se nás dotýká daleko víc a že má
me, dříve než předstoupíme s pokusy sprostřed
kovacími před sněm, povážiti, že by bývalo líp,
kdybychom byli r. 1890 byli dostáli svému slovu.
Všichni řečníci proti našemu návrhu projelise na
tomto parádním šemíkn, ale věc má se docela ji
nak. Je docela správné, že sociální otázka dotýká
se nás velice z blízka, ale to není žádnou výsa
dou naší strany, neboť se dotýká všech a právě v
otázce sociální netřeba se nám báti porovnání
s jakoukoliv jinou stranou.

ečoík připomíná, če první zákon o normál
ním pracovním dni proveden byl podnětem jeho
strany hr. Egbertem Belcredim, (Výborně!) že
první pokus organisovati výrobní třídy, učiněn byl
opět od jeho strany, an br. Belcredi provedl živ
nostenskou opravu a to proti odporu- liberální
strany ve sněmovně poslanecké. (Výborně!) Rov
něž tak učiněn byl pokus o reformu agrární dvě.
ma zástupci jeho strany, kteří náhodou byli za
sebou ministry orby, hr. Falkenhaynem a hr. Le
deburem. Nikoliv řečníkova utrana zavinila, še
oprava nebyhh askutečněna, nýbrž protivná strana
se svou obstrukcí. (Soublas v pravo.) S tím nám
tedy nepřicházejte a rovněž tak málo a výčitkou,

že rádi sedláky uúbíjíme, abychom si honitbupo:řídili. Nemyslím, že v Čechách jest někdo tak bo



hat, aby opatřoval si loviště na půdě uktivní.
Kdože to zavinil, že vůbec moboubýti sedláci
ubíjeni? Vzpomeňte si na to, že koncem let še
dosátých nemohli majitelé paaství nabýti selského
ma a pozemku.Kdože postaralse o s8vo

u lichvy, svobodnou dělitelnost a volnou dédič
nost? Vy, pánové! (Žirý souhlas, potlesk. Vý
boraě! v pravo.)

Tvrdíte, še nedostáli jsme r. 1890 svéma
slovu. Není to prostě pravda (Živýodpor v levo)
a vy víte velmi dobře, že nikdy neodstonpili jsme
od svého slova, nýbrž že jsme jen myslili — a
myslíme, že tento náhled byl správný a spraved=
livý — že v tom okamžiku, v němž část kompa
ciscentů, a sice zástupci většiny obyvatelstva v
Česhách nechtěli se súčastniti již akce, nesměli
jeme s druhou částí, se zástupci menšiny obyva
telstva v přes hlavu té první uzavírati
smlouvu. (Živý souhlas a potlesk v pravo, odpor
v levo. Posl. dr. Funke: „Sbnilé rybyl“) Potí
ráte odpůrce a brání li se a dokasují-li pravdu,
voláte: „Sbnilé rybyl“ (Posl. Glóckner: „Jak80
to srovnává 8 vaší kavalírskou ctí?“) Ptáte se,
jak srovnává se to s kavalírskou ctí? S tím nám
nepřicházejte, pokud trpíte ve svém středu muže,
jenž ve veřejné schůzi parlamentu . .. (Násle
dajících alov není pro bouřlivý potlesk slyšet.)
Kde by zůstala spravedlnost, kdybychom pokusili
se přes hlavy většiny ve spolku 8 menšinou o ok
troj? Proč pak stěžujvte si pánové, na jazyková
nařísení br. Badeniho? Právě proto, že vláda hr.
Badeniho je vydala, aniž otázala se zástupců ná
roda německého. (Souhlas v pravo.) A tenkrát
jednalo se o zákon, kdežto dnes jednalo se o na
řízení a jedno nařízení muže býti korrigováno
drabým. Byla tu položena otázka, proč jsme po
dali tento návrh: Odůvodňovatel jeho odpověděl
na to již několika slovy. Přes to řekl lanec
Prade, še jsme lehkomyslní a že podnikli jsme
tato akci, ut aliguid fecisse videatnr.

Můžete mluviti o lebkomyslnosti, když v tak
vážné a těžké době, v níž opravda vzduch jest
prosycen prachem, kdy ta nejmenší jiskra může
zploditi veliký požár, přenecháváte velení výstřed
níkům, o nichž mluvil posl. Funke ve známém
intervievu? (Živé volánív levo: „Není to pravda!“)

Nebylo to nikde opraveno, musím ge drželi
toho, co četl jsem v časopisech. A není-lito více,
než lehkomyslností, když vy, zbytky výhradně pri
vilegované rakouské „státní strany“, letíte za ta
kovýmito vůdci po nakloněné ploše, na jejímž
konci číhá revoluce? (Živý soublas v pravo.) Je
to více nežli lehkomyslné, nebo tak zkušení poli
tikové, jakými jste vy, vědí docela dobře, že po
národním radikalistou následuje sociální radikalis
mas a že sklízí žeň z toho, co vykonal první.
Bude pro každého rakouského vlastence mezi
vámi smutným probuzením z toho pustého ob
strukéního sna, až dožijete Se poznání, zahanbu
jícího a zničujícího poznání, že pracuje se
takto pro krále pruského!“ (Živý,trvalý
potlesk šlechty a poslanců českých. Němci křičeli
odvolati) :

V další řeči vyslovil hr. Sylv a-Taroucca
politování své, že Němci nechtějí klidně a věcně
v komisi sněmovní o návrhu hr. Buguoye jednat,
ale že ponechávají blavní slovo pouličním křik
lonnům, čímž nejlépe dokazují, že si národního
smíru v Čechách nepřejí.

Vy, kteří jste vždy autoritu snižovali a proti
ní vedli boj, voláte nyní v Praze po této velice
nenáviděné státní autoritě, avšak když vystoupila
v Chebu, byli jste plni nevole. (Volání v levo:
Nebylo příčiny v Chebu.) Proti čemu však co
nejrozbodněji musíme protestovati, jest okolnost,
že jste svými řečníky zkoušeli, dávati nám dobré
rady o rakouském patriotismu. (Pochvala a Vý
borně! © pravo.) ©

Dokud trpíte mezi sebou muže, kteří ve ve
řejné schůzi prohlásili přání, postaviti Rakousko
v poddanský poměr k Prusku (Hlučná, nenstáva
jící pochvala, volání: Výborně a potlesk v pravo),

kud vaše nejvyšší politická moudrost vrcholí v
ezkarakterní zásadě: a vlky (Wolf) třeba výti

(Bvuřlivá, neustávající pochvala, potlesk a volání:
Výborně! v pravo), dokud pracujete ku převratu
ve státu, potud nestrpíme od vás nijakého poučo
vání o rakouském patriotismu (Opětně neustáva=
jící pochvala, potlesk a volání: Výborně! v pravo.)
Poslanec Pra de skončil část své řeči refrénem z
písně „Wacht am Rhein“. Já skončím jinými
slovy, slovy na uichž pevně a věrně stojíme: Bůh
žehnej, Bůb ochraňuj naše staré, ctihodné králov
ství české, naše ubohé Rakousko, našeho císaře a
krále. (Bouřlivá, neustávající pochvala, potlesk a
hlučné volání: Výborně v pravo.)

Mužná řeč mladého katolického šlechtice uči
nila ten nejlepší dojem.

Politický přehled.
Rakouští biskupové zaslalisv.Otci,papeži

Lvu XUJÍ.latinskou adresu za příčinou Jehu déman
tového kněžekého jubilea. V adresse té děje se vděč
ná zmínka o podivuhodné péči papežově o církve
celého světa, kázeň, řád a život veřejný, o péči o
hledně zbožnosti a rad proti nebezpečím v krajích
i těch nejvzdálenějších. O škole se mezi jiným praví:
Mezi nejnovější důkazy Tvé péče otcovské řadíme

svlášť povděčně a ochotně Tvá spasná napomenutí,
kteráž obsahuje Tvůj list z I. srpna t. r. („Mili
tantis Ecclesiae“) Když v něm skvělým způsobem
jednáš o vyučování a výchově křesťanské mládeže,
o níž blahoslavený Petr Kanisius tolik zásluh si zís
kal, ten zlatý výrok, zknšeností smutně často do
kázaný si učinil, še bez Boha nic nemůže mládež
sachovati v povinnosti, a nic zbloudilou zpět uvés
ti ji nemůže, když od stezky ctnosti odbočila a v
neřest se ařítila. Proto je besprávím velkým, vy
lučovati náboženeství z výchovy: u nás Gice ná
bošenství ze školy vyloučeno není; však jsme blu
boce přesvědčeni, jsk právem podotýkáš, že nábo
ženství nejen v určitých hodinách vyučováno býti
má, nýbrž veškero ostatní učivo prosáknuto býti mu
sí smýšlením křesťanským, a že uvarovati se jest,
aby, co hlavním jest, cvičení spravedlnosti a zbož
nosti, na druhém teprve nestálo místě. Tomato vý
roku Tvówmu,svatý Otče, přizvukojeme docela a
jsme jednoho smýšlení, neboť nedalo se v přítom
nosti řící nic pravdivějšího, užitečnějšího a pří
padnějšího. Skoro schází docela moderní paeda
gogice toto moudré pravidlo; náboženství jako ji
néma předmětu vyučování u nás zakázáno sice
není; však| také se nechce, aby přednost před
ostatuími předměty, jim aby avítilo a je pronikalo.
Již opětovně jsme se snažili získati většího vlivu
pro křesťanské vyučování a náboženské vedení;
teď však — opírajíce se o Tvou radu a autoritu—
chceme této záležitosti věnovati péči ještě živější.

V moravském sněmu odůvodňovalv
úterý dr. Jan Žáček svůj návrhv příčiněpodání
adressy Jeho Veličenstvu. Návrh přes odpor dajč
pacionálů odkázán byl 18členné komisi. Velkostat
kářská frakce barona Chlumeckébo a strana středu
ocituje se pořád vícea frakcí br. Ouida Dubského
z Třebomyslic a s dajčnacionáli v rozporu. Dr
Žáček vyslovil naději, že jednou bude dosažeu mír

Rakouská a uherská vláda začnou
opět jednati o vyrovnání.

Uherská smémovna magaátů schválila
15. t. m. zákon 0 provisorním vyrovnání.

Rakousko do východní Asie. Vládní
„Reichbswehr“ poukazuje již delší dobu na to, že
Rakousko nemá žédné osady trestnické, kamž by
vyváželo svoje zločince a kamž by součaené vy
vátelo svoje průmyslové výrobky. Uvážíme-li, že
Anglie má 80 procent čínského obchodu ve svých
rakou, prospělo by zajisté i rozvoji našeho prů
myalu, kdyby nalezl odbyt ve východuí Asii. Jak
Boz hlavního námořnického města Pulje oznamuje,
vypraví též naše vláda jednu válečnou loď do vod
východoasijských. Paroplavební společnost Lloyd,
která jest státem podporovaná, udržuje jit pravi
delné spojení s krajinami východoasijskými a moll
by tudíž k rozšíření našich obchodních styků valně
přispěti.

Sjezd vástupců memaďarských ná
rodaostí konal se %ytodny v Budapešti. Za
stoupeni byli Slováci, Srbi a Rumuni, kteří tvoří
v Uhrách většinu obyvatelstva, avšak v uherském
sněmu zastoupeni nejsou. Uherský volebnní řád
jest vzorem nepoctivé a násilnické volební geo
metrie. Uředníci maďarští zanášejí voliče to se
znamu volebních libovolně, ač z aich již předem
statisíce poplatníků a občanů uberských jest vy
loučeno. Tři miliony Slováků byli při tomto ná
silí sotva 8 to prosaditi | —2 poslance a to ještě
jen pomocí některé oposiční strany maďarské. Což
divu, že Srbi, Slováci a Rumuni po takovýchto
zkušenostech raději nevolí, za to tím důrazněji
protestují před tváří celé Evropy na násilí ma
darské, které zvláště slovanské národy přímo hobí
a ničí. Roku 1868 slibovali sice Maďaři hájit svo
body, privilegia, immunity, zvyky a praerogativy
národností, jak to elibuje článek zákona z roku
1722—23. Zákon tento byl sice pojat do národ
nostního zákona z r. 1868, ale nikdy nebyl za
chováván. Slováci, Rumani a Srbj, kteří vidí, že
jejich soukmenovcům v Rakousku a v jiných ří
ších lépe se daří, neupustí nikdy od svých práv
a Maďaři budou musit se s nimi vyrovnati.

V Kijevě byl generální gubernator hrabě
Ignatěv, který stejně utiskoval Poláky jak Malo
rusy, náble poslán na odpočinek. Jeho nástupcem
se stal general Dragomirov, který jest původu
maloruského a jenž jest znám jako výtečný vo
Jenský t ktik a strateg. General Dragomirov jest
již 68 let stár, ale označovánjest dosud vždy jako
hlavní vůdce v případě možné války; Dragomírov,
který byl svého času přidělen ruským vyslanec
tvům ve Vídni a v Berlíně, vyniká vzácným a
všestraoným vzděláním, k vojsku i lidu ruskému,
jehož cítění a smýšlení nejlépe zná, choval se
vždy lidamilně. Generál Dragomirov bude snad
také lépe zacházeti 8 ruskými Poláky a Čechy,
než-li brutální generál Ignatěv.

V pruském sněmu stéžovalsi poslanec
Eynern, že pruské vyslanectví u av. Stolice nebylo
dosud zrušeno, ač papež při slavnosti Kanisiově
prý vystoupil nepřátelsky proti Německu. Ministr
Miguel odpověděl, že místo vyslanceu papeže po
kládá z politických příčin za důležité

Ve Franeli bouří se studantstvo proti ži
dům. v Marseillu, Nantesu, Lyonu, Paříži atd.
vytlouká jím okna, jejich spojenci spisovateli Zo
lovi provolává hanbu, oslavuje důstojníky a voj
sko, již poslední akcí Dreyfassovskoau nejvíc po
spinění byli 

Adresa haličského směma. V prvof
schůzi adresního výboru sněmu haličského, kteréž
předsedal dr. Dunajewaki, prohlásil ryt. Jaworski
že v adresse má býti dán výraz loyalním citům ja
kož i politickým přáním země. V debatě připome
nul dr. Kozlowski, že jest radno, aby v adresse
Se vyznačilo, že se sněm nikterak nezříká práva
r. 1873 odňatého, totiž volení do říšské rady a že
poměry, které r. 1873 trvaly, považuje řečník za

mnohem ýhodnější nežli od zavedení přímých voleb do říšské rady. Uroveňparlamentarismu kles
la sbůsobem nepopíratelným. Adresní výbor usnesl
Se, že má býti zvolen užší výbor, jemuž se svěří
vypracování osnovy adresy a že rokovánío hoto
vé osnově adresní má býti provedeno tajně. Pol
ská lidová strana podá ve sněmu návrh na opra
vu volebního řádu, kterýž bude žádati zavedení

všeobecného, přímého a tajného volebního právapro dosavadní IV. kurii. — Výbor uložil vypra
cování adresy poslanci Jaworskému.

Dokončení z českého sněmu. Ve
čtvrtek mluvili dr. Podlipný od Němců nyní
nejvíce nejvice nenáviděný Čech, dále prof. dr
Fournier. Z české strany se přiblásili k slova
dr. Pippich, dr. Dvořák, dr. Koldínský, dr. Pacák.
Šťastný, dr. Vašatý, inž. Kaftan, dr. Podlipský
dr. Moravec, Špinďler a dr. Brzorád. Z německé:
strany přiblášena též celá řada řečníků. Jednání
o návrhu hr. Buguoye zabere tedy celý týden
času. Rozčílení ve sněmovně i na ulici v Praze
následkem neurvalých řečí německých poslanců a
buršáckých provokací stále se zmahá.

Ve vídeňské obecní radé štve se po
řád více proti Čeehům. Český klub bude noren
zaujati stanovisko proti různým těm Kolískům,
Noskům, Wrabetzům a Fochlerům. Až dosud sa
bál zakročiti ve prospěch školy Komenského a
Čechů v okolí Břeclavi, Valčic a Cmuntu jak nám
z krubů vídeňských Čechů bylo řečeno.

Drobná obrana.
Polský telegram z Krakova dolno

rakouským Čechům dne 17. ledna ke schůzi oproti
Koliskovu návrhu zaslaný připojaje se k nim —
ve jménu víry a národnosti“ — U nás

» i nejmírnější liberální národovci bojí rozhodné
86 ořipojiti k těm, kteří za základ blaha a sily
Šároda považují víru. Vlastenci pak dle vzoru

Dygpjelíka p. Řepy z Miskovie připojují se ve
ménu víry — k Němcům. Zdaliž mu miskovičtí

Jkatolíci“ postaví pomník, se ještě neproslýchá,
ale při zoámé tvarohové tolerunci — snášenlivosti
— katolíků z krajů řepných nebylo by tonic divného.

Osli prý mopletou Krista Pána do
politiky, to dělá „Brynych“ — Tak zvěstoval
nedávno thelvetský český list kolínský. — A list
ten má pravdu. V Mělníku n. p. nepletl Krista
Pána do politiky, sloup podřipského svobodářství,
p. Vinkler, takto okresní tajemník. jinak však
i „tajemník“ záložny a majitel zámečku. Nyní
sedí „pod zámkem“ a v záložně schází skoro mi
lion. — Ve Vršovicích u Praby nepletl Krista
Pána do politiky „velikán“ svobodomyslný, pan sta
rosta Janda. A nyní zatčen pro veliké podvody na
dráze. — Do politiky nepletli Krista Pána jistí
pánové od záložny v Třeboni. Jeden z nich je
zatčen, pan účetní se zastřelil. — Biskup králo
věhradecký naopak zase plete Krista do politiky.
Ten, co má rozdá, i třeba svým nepřátelům. —
Co je lepší?

Evanjelická povinnosť, Roku 1558
vyhlásila hessenská generální synoda za evanje
lickou povinnost: „Poněvadž zjevní přívrženci pa
pežství jsou rouhači, modláři a aložebníci antikri
stovi, musíme ve i ve světských věcech obcování
8 nimi varovati, a tudíž nesmíme 8 nimi jísti ani
píti, ani, když nás potkají, pozdravení jim nedá
vati.“ — Tři sta čtyřicet let uplynu'o od té doby,
a ble, děti evanjelické nápadné přestanou vždy
po konfirmaci pozdravovati katolického kněze ano
mnohdy i učitele. Ukládá se jim to snad za evan
jelickou povinnostf

Drobné zprávy.
Na oslavu konfirmace čili stvrzení

Jeho Biskapské Milosti, Nejdůst. Vrch
ního Pastýře Edvarda Jana Nep. odsv.Sto
lice bisk. Královéhradeckým uspořádali bohoslovci
bisk. kněžského semináře akademii dne 19. ledLa,
již poctil návštěvou sám Vrcbní Pastýř, vdp. ka
pitolní děkan Moneg.Dr. Alois Frýdek, ostatní
vys. dpp, páni konovníci, professoři theologie, a
četní hosté kuěží z Hradce Králové a z venkova
J. B. Milost uvítal srdečoými a.ovy praefekt IV.
ročníku, p. Kacaffrek. Nejd. Vrchní Pastýř podě
kovav za uvítání, zmínil se v řeči své o tom, že
jej těší tato akademie proto, že pořádána v den,
kdy potvrzen jako biskup Apoštolskou Stolicí. A
dále pravil: Jao žádný biskup není pravým bi
skupem, leč ten, kdo jest ve spojení s nástupcem
sv. Petra, tak ani žádný kněz není pravým kně
zem, leč který jest v úzkém spojení se svým bi
skupem. Pak s radostí bral na vědomí ujištění
všech bohoslovcův pronesené ústy prchního prae
fekta, že všichni chtějí státi ve víře pevně a neco



hrožené pamětlivi slov Písma svatého: Haec est
victoria, guae vincit mundum, fides noštra, a že
Inonti budou láskou k Bohu a lidem. Po řeči J.
B. M. následovala akademie, při níž laskavě účin
koval koncertní mistr na flétnu a pikolu dp. Bo
háč, farář ve Chvalči. Program byl tento: 1.
Slavnostní kantata, čtyřhlasý sbor, jiš na slova J.
Swmbody složil Jeřábek. 2. Fantasie z „Prodané
nevásty“, solo na flautu s průvodem orchestra a
klavíru. 3. „Štěstí“, česká humoristická přednáška.
P. boh. Sahula vtipně vní učinil persifláž na Hey
dukovou báseň „Štěstí“, a pak přidal zdařilou hu
moresku ze svého dětského života. 4. „Pastýřská
idylls“, solo na flétnu s průvodem smyčcového

nistete. (Složil Arn. Kóhler.) „Valčík“, solo na
tmu s průvodem orchestru. (Chopin) 6. „Per

golese,“ kantata, jež z úryvku Pergolesova „Sta
bat Mater“ složil Dr. Fr. Witt. Giorami Battista
Pergolese (1710—1736), operní skladatel neapol
ské školy, dodělal se ohromného úspěchu svým
„Stabat mater“ pro 2 ženské hlasy s průvodem
smyčcového guarteta. Ač vyznačovala se tato
skladba přílišnou měkkostí a divadelní něžnost,
přece považovalo ji celé 18. a začátek 19. stol.
za dílo nedostížitelné, ba sám Richard Wagoer
nazval je „dílem mistrovským“.(Revue et gazette
mueieale 1840 Nr. 57.) Dr. Frant. Witt chopil se
některých nejkrásněji zpracovaných slok, upravil
je v mužský i smíšený guartet s průvodem kla
riru, mezi něž vložil velice vhodně barytonové
solo v řeči mateřské. Text tohoto sola zčeštil p.
t. vikarista Fr. Šebestík a přednesl je místo náhle
onemocnělého p. boh. Halamy pan hoh. Jurkovič.
Skladba na akademii provázena kromě na kla
vír i orch, guintetem. 6. „Člověk a knihy“
Složil vys. dp. Ant. Suchánek, přednesl boh.
Zieris. Originelní toto přirovnání přijato ode
všech s nadšením, Čehož svědkem neutuchající
bouře potlesku. 7. „Romance“, duetto na housles
průvodem klavíru od Hoffmanna. (Přednesl p. Sa
bula a p. Kava, u klavíru p. Bílek.) 8. „Čínský
pochod“, mužský sbor od J. Otty. 9. „Ranní po
zdrav ptačí“, kone. polka pro pikoln s průvodem
smyčcového orchestru od Wetzgera. O provedení
programu zmíniti jest se nám jen slovy lichotí=
vými. Triumfy umělecké ovšem“ odnáší sebou do
své farnosti pan farář Boháč. Jeho technika na
flétnu a pikolu jest nedostížitelná a jeho bra po
dobá se tlukotu slavičímu. Kéž bychom měli pří
ležitost hře jeho ještě častěji uasloucbati. Za svůj
virtuosní přednes obdržel též od J. B. Milosti ná
ležitý dík. Nemenší záslubu o také vzorné prove
gení akademie má její dirigent jáhen a praefekt
chóru p. J. Klenka a členové vyššího oddělení
zpěváckého a členové orchestru. Všecka čísla byla
tak nacvičena, že i nejostřejší kritika by jim nic
nemohla vytýkati. My pak vítáme pány bohoslovce
jako pěvce a hudebníky tím více v dnešní době
vývoje spolků katolických, poněvadž pak i jako
kněží toto své umění pěvecké a hudební budou
přiváděti k platnosti a budou jím udržovati život
a jednotu, přidržujíce mladé jejich členy vedle
vážné práce k milé a ušlechtilé zábavě. Na konci
vzdáváme povinné díky p. t. firmě „H. Lhota“ za
laskavé zapůjčení klavíru a její výtečné stroje ve

směspýpomnéujeme hudebnímu obecenstvu.dmáška ndp. biskapa. Tovaryňská
jednota čítá vždy přednášky ndp. biskupa k slav
nostním dnům. Z přehojné účasti domácích i přes
polních hostí bylo zříti, že i obecenstvo sdílí ná
bled jednoty. Vznešený řečník pojednal „o 8vo
bodě svědomí“ spůsobem velmi plisvědčivým a
poutavým. Poukázav, že svědomí není pouze ja
kýmsi vnitřním hlasem, nýbrž zákonem, vštípeným
od vyšší Bytosti, dovodil ndp. biskup potřebu
toho, aby svědomí lidské bylo náboženským uče
ním regulováno. Z tohoto důkazu vysvitla lichost
moderoí nauky, která pro svědomí žádá naprosté
svobody či lépe novázanosti. Ze stanoviska kato
lického přejeme si, aby svědomí bylo říteno uče
ním katolickým, ačkoliv nechceme dosahovati pro
středky násilnými. Nato přistoupil řečníkku skvělé
apologii snášenlivosti katolické, ukázav historickými
doklady, že jinověrci se objevili daleko netole
rantnějšími a přece osmělují se církev katolickou
z nesnášenlivosti viniti. Přednáška byla provázena
častými projevy souhlasu a vyslechnuta se živým
souhlasem. Po přednášce byla pobožnost v kapli
sv. Vojtěcha. Zdař Bůb!

Sbor dobrovolných hasičů v Hradci
Králové pořádal dne 16. ledna 1898 t. r. svůj
první ples, kterýž, jak bylo lze očekávati, v kaž
dém obledu skvěle se vydařil. Ples tento poctil po
dvě hodiny trvající návštěvou svojí p. c. místodr
žitelský rada a okres. hejtman Šolta, kterýž nelí
čeným způsobem své uspokojení nad zřízením
sboru vyslovil. Tím větším podivením naplnilo
nás, že z representantů obce ni jediný do plesu
se nedostavil. Nevíme z jakých důvodů se tak
stalo, ale jsme toho mínění, že sbor hasičský,
kterýž dobrovolně účeli tak humannímn slouží, efly
své věnuje a životy nasazuje, zasloužil si plovu
měrou, by přízeň sl. městské rady byla mu pro
jevena veřejným účastnnstvím pří I. plesu jeho,
zejména uváží-li se, že sbor zřízen v první řadě

ro obec samotnou. Že sbor dobrov. basičů v Hradci
rál. dochází stále větší obliby, patrao jest z toho,

že v poslední době za členy zakládající přihlásili
se následující P, T. pánové: Dr. Frýdek A. kapi
tolní děkan, Šrůtek J., kanovník, Fiala Fr., ka

novník,HampiFr.,kanovník,Dr.BrychtaAnt.,
kanovník, Pogerth Ant. kanovník,Barták Jan,
kanovník, Tb. Dr. Ruth V., professor, Th. Dr.
Soukup J., professor, Ústav hlachoněmých „Ru
dolfnum“, Ústav „Boromeum“, Tondl Fr. professor,
Knypl L. majitel domu,dále za členy přispívající:
Pp. Pour Fr. vicerektor semináře a p. Boháč M.
c. k. berní adjunkt. Bohužel nacházejí se ještě
mezi občanstvem zdejším lidé, kteříž hasičsk
sbor nepodporují, Doufajíce, že i tyto ojedinělé pří
pady budoucně zmizí, a že sbor tento všeobecně,
jak toho zajisté zasluhuje, podporován bude, dě
kujeme všem dosavádním příznivcům naším, jakož
i al. střeleckéjednotěvHradciKrál.a bratrskému
sboru hasičskému v Kuklenách sa účastenství při
prvním plesu našem.

Černilovská kat. márodní jednota
sehraje 30. ledna o 3. hod. v Libranticích v ho
stinci p. Drahoráda „Čarovnon noo.“

Přátelský dýchánek v jednotě ka
telických tevaryšů. Pěveckýkroužekuspo=
řádal na počet svého sbormistra, dp. vicerektora
Orla přátelský večírek, jejž sůčastnili se všichni
ochotníci a ochotnice, při vánoční hře působící.
Program této na rychlo pořádané produkce byl
tak.poutavý,a že udržoval četnou společnost v ani
mované zábávě. Bylo zříti, že v tovaryšské jed
notě vládne zdravý a srdečný ducb, jehož v ny
nější společenské rozháranosti bylo by leckde za
potřebí. Zdař Bůh!

Za hlavní peretce byli dne 18.lednau
c. k. krejského soudu vylosování z okresu broumov
ského pp. Seidel Josef hostinský v Broumově, Spring
bols Eduard rolník v Jetřichově, Mayer Celestin ho
telier v Halbstadtě. Z okresučaskoskalického p. Janko
Antonín, rolník a starosta ve Větrníku; z okresu krá
lovédvorského p. Josef Bauer, rolník v Dabenci; z
okresu královéhradeckého pp. Janský Jan rolník v
Bělči, Charbuský Josef, rolník v Bříze; £ okresu ja
roměřského pp. Nechvíle Václav, obchodník v Jaro
měři, Jakoubek Josef, rolník v Černožicích, Exner
Ottomar, majitel domu v Josefově, Reichert František,
rolník v Rychnovku; z okresu kosteleckého pp. Vinář
Fr., rolník v Borohrádku, Plocek Jiří, rolník v Čuclavě,
Pek Ludvík, obchodník v Kostelci n. 0., Šeda Jan,
rolník v Tuklekách; z okresu náchodského p. Kosinka
Josef, hostinský v Červeném Kostelci; s okresn ne
chanického p. RůžičkaLudvík, hostinský v Dohalicích;
z okresu novoměstského pp. Madr Jan, rolník č. 48
v Bohdašíně, Marek Jan, č. 11/12 rolník v Bystré,
Michl Šebestian st., ebchodník v Deštné, Přibyl Fer
dinand, továrník v Krčíně; z okresu opočenského pp.
Kretsechmann Antonín, knížecí účetní v Opočně,R4.
žička František, soukromník v Opočně, Dvořák Jan,
rolník č. 44 v Pohoří, Michl František, rolník v Bílém
Ujezdě; ze soudního okresu polickéhopp. ŠimekJoa.,
obchodník ve Velké Dřevici, UherJosef, rolník v Ždáře;
ze soudního okresu rokytnického p. Hampl Václav,
rolník ve Vel. Uhřinově a Ezer Jan, nadlesní v Ro
kytnici; z okresu rychnovského pp. Galle Vilém, ho
stinský v Skuhrově, Novák Vojtěch, nájemce dvora
Jedliny a Dostal František, obchodník v Zářečí; «
okresu teplického pp. Rudolf Adolf, obchodník ve Star
kově a Schroll Václav, rolník v Bystré: z okresu úpi

ckého Pp. Mach Rad., obchodník a Šrejbr Ant., rolníkv Malých Svatoňovicích. Za náhradní porotce
byli vylosováni pp.Dvořák Arnošt, rukavičkář, Hanuš
Antonín, obchodník, Hellige Hynek, pekař, Kleiner
Josef, řezník, Komárek Jan, příračí ve spořitelně,
Richter Karel, obchodník. Sturm Antonín, ředitel fi
lialky rak. uher. banky, Šejnoha Antonín, cukrář, Jan
Vacek, špeditér v Hradci Králové.

Pěvecká jednota „Slavjan“vHradci
Králové připravuje se po delším oddechu k nové
činnosti, nechtějíc zůstati pozadu za nově utvořeným
spolkem damským. Za tou příčinou obrací se výbor
„Slavjana“ ke všem upřímným přátelům zpěvu, kteří
mají hlas a dobrou vůli, účastniti se zkoušek, aby
snahy spolku podporovali a všemožně spolupůsobili
k tomu, by „Slavjan“ zaskvěl se opět v bývalé savé
slávě a velikosti a poskytovati mohl obecenstvu na
šemu i v dobách těžkých zábavy nejušlechtilejší.
První schůze a zároveň také valná hromada „Slav
jana“ konat se bude v úterý dne 20. t. m. v sále Be
sedy o půl osmé hodině večer. K níž výbor všecky
dosavadní i nově přihlášené co nejuctivěji zve. —
Při valné hromadě provedou se volby fankcionářů a
rozhodne se po vzájemné úradě o době zkoušek pří
štích i o podaných návrzích a přáních.

Přednáška, V jednotě katolickýchtova
ryšů bude přednášeti v neděli, dne 23. t. m. vdp.
prof Dr. G. Domabyl „O Husově glejtu.“ Začá

tek : půl 3. bod. odp. Hostům avedeným vstupvolný.
Věstník masopustní. PlesjednotyKa

tolických jinochů a mužů v Červeném Kostelci
odbýván bude dne 30. ledna 1898 v 7 hodin ve
čer ve spolkové místnosti. Vstupné: nečlen60kr.,
čleu 40 kr., druhá dáma 20 kr. — Ples sboru li
teráckého v Ostřetíně dne 13. února v 7 hodin v
bostinci p. A. Blatty. Vstupné: člen 50 kr., nečlen
80 kr., druhá dáma 20 kr. — Společný ples Ka
tolické jednoty v Úpici a Vzdělávací besedy v
Suchovršicích dne 6. února v 7 hod. večer v sále
p. Vágnera v Suchovršicích. Vstupné: člen 40 kr.,

nečlen 60 kr., drahá dáma 20 kr. — oolečnýples v hostinci Josefa Šprvňara na Slezském Před
městí „u nádraží“ due 23. ledna v 7 hodin. Vstupné:
pán 50 kr., rodina 70 kr. Hudba Sokola Třebe
chovického osobním řízením p. Jaroměřskýho.

Valná schůze jednoty katolických
tovaryšů v Hradci Králevé. Schůzizahájil
dp. předseda dr. Reyl za četné účasti členské
promluvou o úkolech jednoty a o zásadách zdár
ného a utěšeného spolkového života. Vszpomenuv
zásluh zemřelého p. Učesaného, upozorňoval ua

nastávající jubilejní rok, jonš i přo jednotusna
mená desitileté jubileum. Nato y správy
pp. fankcionářů, z nichž nejdůležitější věci vyjí
máme. O vzdělání členů pečováno přednáškami
a řečnickým kursem, v němž členové mohou ko
nati praktické pokusy v řečnickém umění. Kai
hovna o 420 knibách a četných časopisech byla
bedlivě členy vyhledávána. Pěvecký a dramatický
odbor pěstoval živý zájem pro zábavu ušlechtilou
a podal právě v uplynulém roce důkaz při ve
řejném vystoupení v „Diblíku“ a ve vánoční zpě
vohře, že nemá ve sourodých spolcích vážného
soupeře. V imposantním sjezdu katolickém měla
Jednota tovaryšská vynikající účastenství. Při
volbách do V. kurie zasáhla jednota čile ve vo
lební agitaci. Rovněž n+ venkově ve spřízněných
spolcích pořádány jednotlivými členy poučně před
nášky. Přestěhováním do nové místnosti v „Adal
bertinu“ nastal pro jednotu příznivý obrat. Do
prostorných místnosti scházívají se četněji pří
znivci jednoty jak při přednáškách, tak i při
spolkových zábavách, rovněž hojnější počet činných

členůjiš přistoupil.Vy dostoupilyletos značnévýše 771 sl. 71 kr., bylyvšak uhraženy příjmem
770 sl. 71 kr. Při volbách zvoleni byli do výboru
pp. Polák st., Audrlický, Bujer. Cejnar, Jakubský,
Jenšovský, Lejsek, Nobejl, Polák ml., Sluka, Svaták
a Veselorský. Za náhradníky: Bína, Kalenský,
Mandásek a Mládek. V seznamu dobrodinců uvá
díme zejména J. M. ndp. biskopa Edvarda Jana,
Mgr. dra. Frýdke, kapit. děkana, vadpp kanovníka
dra. Brychtu a Soukupa, vdpp. prof. Tondla, dě
kana Horkého a řiditele Hrubého. V uzoání zvlá
štních zásluh zvolen za čestného člena vadp. pap.
prelát a kapit. děkan, Mgr. dr. Al. Frýdek. Z
volných návrhů uvádíme návrh p. Jenšovského na
zřízení podpůrného fondu, jenž našel v členstvu
živého soublasu. Schůze uzavřena provoláním
„Slávy“ protektoru jednoty, ndp. biskopovi Edv.
Janu. Zdař Bůh!

Na Ústřední Matiel. Při večírku pořá
daném na počest vicerektora dp. D. Orla v Jed
notě katol. tovaryšů bylo vybráno na Ústřední
Matici 2 sl. 61 kr. — Sexta Borromejská ode
vzdala naší administraci sbírku 1 zl. 50 kr. k té
muž účeli. Obnos ten zadlali jeme přímo Ú. M. Š
v Prase.

Klub česk. velecipedistů pro Hra
dec Králové a okol: konati bude v neděli
23. ledna 1898 o 2. hod. odp. valnou hromadu ve
spolkových místnostech u Urnerů. Pořad: 1. Zprá
va činovníků odstupujících; 2. volby činovníků
pro běžný rok; 3. volné návrhy. — Vzhledem k
přítomnosti pánů hostů z Nového Bydžova a
Opočna jest účastenství všech členů žádoucno.

Repařský sjesd v Praze konalov ne
děli združení českých zemědělců za přítomnosti
asi 250 účastníků. Ostří jinak klidného jednání
nesměřovalo proti zástupcům cukrovarnictví samot
ným, jako spíše proti některým zástupcům rol
nictva, kterým se vytýká, že zájmy rolnictva
zradili na prospěch interessů cukrovarství. Ně,
kterým starostům se vytýkalo, že se ujímají cí
krovarů proti pěstovatelům řepy. Dvěma rolaickým
poslancům se vytýkalo, še se účastní schůzí kar
telářských. Přetřásány byly ještě jiné stížnosti a
přání roloictva. Posléze přijata byla jednohlasně
tato resoluce: My zástapci všech pěstitelů
řepy v království českém, na sjezdu řepařském
dne 16. ledaa 1898 ve Slovanské Praze konaném
po vyslyšení referátů a debatě o kartelní otázce

a zaprodávání řepy, usnášíme se jednomyslně natéto resoluci: 1. Shromážděnívyzývají c. k. vládu,
by hleděla průmysl cakrovarní a s ním spojené
řepatství zachovati vývozními prémiemi potud, po
kud ostatní státy s námi konkurující je nezraší.
2. Dožadujeme 8e však se strany cukrovarníků
části výhod, vývozními prémiemi jim poskytova
ných. 3. Rovněž vyzýváme vládu, aby snížením
tarifů dopravních při vývozu cukru průmyslu ou
kernímu a řepařství prospěla a zároveň snížila
tarify při dovozu strojených bnojiv, kalů a řízků.
4. Vyslovujeme se co nejrozbodněji proti zamýšle
nému zvýšení daně z prodeje cukru a proti zvý
šení dopravného proto, že obé by průmysl cokerní
a pěstitele řepy velmi citelně poškodilo. 5. A žá
dáme, aby c. k. vláda postarala se o zdanění
saccharinu a omezení prodeje jeho jen na před
pisy. 6. Vyzýváme obecní úřady, aby dbaly svého
práva a při dodávání fepy konaly dohled na vá
bách řepních. Cukrovarníkům připomínáme, že
jejich povinností jest, aby z výhodné smlouvy

terou s rafineriemi v trvání do r. 1903 uzavřeli,
poskytli náležitý díl nám, pěstitelům řepy. 7. My,
pěstitelé řepy, nemohouce v zájmu a prospěchu
svého a důstojnosti i cti své klidně strpěti další
trvání škodlivých kartelů surováren, nemohouce
řepu za smlav pro nás nepřijatelných prodávatí,
žádáme neústupně, aby kartely v celé podstatě
předstaly a zvláště rayony, kterými jsme zotro
čení na vlastních, tolika krutými břemeny stišených
pozemcích, zrašeny byly. 8. Vyzývámejak rolnic

podrobili se smírčím soudům, sestávajícím ze zá
stupců rolnictva i cukrovarníků. Zároveň probla
šujeme, že nebudeme ručit za hodnotu řepy vy
pěstěné ze semene cukrovary dodaného. Dále žá
dáme cukrovary, aby dávaly předuvet řepnímu
semenu domácímu, které svoji hodnotou cizímu 8e
vyrovná, ano i je předčí. V případě, že by cukro



-varníci usnesení dmolního sjezdu pom vyzý*váme všechny pěstitele řepy, by použili krajního
„prostředku a omezili se v pěstování řepy co nej
více. závazným budiš pro všechno rolnictvo, aby
"tepu svoji veškeru společně za těchto podmínek
„seprodávalo. 9. Veřejně na dnešním sjezdu odsu
sujeme ty spoludruby, kteří tak hluboce klesnou

-a 8 nepatrné výhody poruží solidaritu s námi,
oslabí nás a pomáhají drobiti šiky naše. Zrádci
ti a škůdci naši, pro něš máme jen nejhlubší

-opovržení, ovšem že ochuzají nás nad míru. Aby
pak jmena těchto atvůr byla zaznamenána k věčné
potupě, žádáme své přátele, aby Je 8 námi sdělo
vali. Uveřejníme je, by každý z nás věděl, koho
etříci se má. — Usnesení tato buďtež směrodatná.

Osobní. Pan dr. Fr. 0. Metal! byl sapsán
do seznamu advokátů se sídlem v Policin. Met.

Promoce. Na české Karlo-Ferdinandské
-universitě v Praze bude dne 322.ledna t. r. o 12.
bod. polední veřejně povýšen na doktora všech
práv p. JUC. Josef Kučera, advok. koncipient
v Milevsku, rodem z Kostelce n. Orl.

Ples ehněstrůjců c. a k. divisníhodělo
střeleckého pluku čís. 47. konal se 18. ledna po U.
hodině v Adalbertinu. Rakouští dělostřelci jsou par

-excellence českým elitním sborem vojenským. Prozra
zovali to nejen plesové pozvánky našich dělostřelců,
ozdobené poprsím Jeho Veličenstva císaře a krále
Františka Josefa I, a odznaky zemí koruny české, ale
též dekorace sálová. Velká dvorana Adalbertina byla
v průčelí proměněna v háj z exotických rostlin, nad

„ním se vypínalo pozlacené poprrí Jeho Veličenstva,
za uímě byla Červenožlutá draperie, vkusné Makar
tovské kytice. Po obou stranách průčelíbyla velká
zrcadla ozdobena draperiemi a nádhernými záslonami
v barvách českých. Podobné draperie zdobily též obě
strany dvorany, které mimo to ozdobeny b Ň obrazy
císařských manželů a květinovými trsy. V průčelí a

po obou stranách dvorany nalézala se křesla a seadla pro dámy. Pod galerií pod baldachynovým
stanem upravena byla sedadla progeneralitu, štábní
důstojníky a vzácné hosty. Viděli jsme v sále gene
rála Chiszolu, plukovníky, podplukorníky a majory
zdejší posádky, vojenské hosty z Josefova, pana c. k.
místodržitelského radu Šoltu, dvorního radu a pre
sidenta krajského soudu Norberta Okenfusa námě

stka porkminirova . Waldeka, mnohé měšťany aúředníky. Politické družstvozastupoval správce Adal
bertina p. prof. dr. Beneš. Skvostně ozdobena byla
bíločervenými draperiemi se zlatým třepením galerie,
na níž umístěna byla c. a k. vojenská hudba. Velká
dvorana byla znamenitě osvětlena 7 visacími a 12
stojacími lampami petrolejovými; osvětlení vyrovnalo
se aspoň osvětlení plynovému lepšímu osvětlení, čtyři
vedlejší světnice byly ozdobeny obrazy nej. koranních
mangelů, krajinomalbami a zrcadly. V jiné přiléhající
světnici na chodbě nalezala ae ve dvou badoirech
damská toileta, za ní garderoba. Zábuva byla velice
animovaná, arrangement byl neobyčejně zdařilý a pe
člivý, oč nemalou zásluhu získal si snaživý plesový
výbor. Taneční rej zahájen ránou z děla, a plesorý
kanonýr Jabůrek na galerii nestačil vypalovat ostré
náboje, oznamující jednotlivé tance. Lepí synové Mar
sovi tančili ovšem do únavy, a toť se rozumí, vý
mluvnými slovy i pohledy hnaly na srdce spanilých
dam útokem, vždyť každá dáma chce býti dobyta
útokem. Raněných bylo asi mnoho a zamilovani byli
aspoň ti mladší skoro všichni. Pánům ohňostrůjcům,
kadetům a lajtnantům střelec Amor ovšem nejvíce
přeje, vědyť na Olympu byl sám nejlepším a nejfeš

Dle kadetem, jehož šíp trefil staré i mladé. Staršídělostřelci, setníci, majoři a plakovníci ovšem tanci
také holdovali, vždyť starý Zevs na Olympu, který

„jako vládce hromu a blesku byl rovněž nejstarším
ohňostrůjcem, také prý se rád rozveselil a dělal kon
kurenci i svému vnukovi Amorovi. Výtečná kuchyně
pana Kryštůfka, znamenitá vína a řízné hradecké i
plzeňské pivečko přispěli ovšem též nemálo k zvýšení
plesové nálady a prodloužení zábavy.

Ku shodě českopolské. S radostí čí
tám nyní v našich českých novinách zprávy o Če
skopolském sbratření a vzpomínám si při tom na
studia svá v Hradci Králové. Tehdáž v roce 1864
bylo v Hradci Králové přes 900 Poláků pro úča
stenství v tehdejším polskémpov tání internováno;
mezi internovanými byli i někteří vůdcové, kteří
překročivše branice naší říše, byli zajati a zave
žení po nejvíce do českých pevností. Bohatýrské
postavy Polských vlastenců byli předmětem na
šeho obdivu. Zdebylo možno jim i skutkem naše
sympatie projeviti, stalo se s radostí největší. Ze
jmena vzpomínkou na seminářskou pouť sv. Jan
skou 16. května 1864, kdy tehdejší bohoslovci
vystrojili internovaným předákům v veminářském

„refektáři hostinu; byl jsem jako student svědkem
toho nadšení synů jedné matky — Slavie: hostí
a hostitelů a ty krásné dojmy toho dne nevymizí
z mysli mé do smrti. Pobyt internovaných Poláků
v Hradci Králové a styky s nimi povzbudily nás
mnohé k učení se řeči polské a k studium bohaté
literatury její. Kroužek nadšených přátel v útul
„ném Borromaeum odbíral tři polské časopisy
a mnohý z nás dojista té doby zachoval si
přese všecky politické proudy věrné a nadšené
sympatie k pobratímskému národu Polskému.

Valašská madonna, slavnýtrojdílnýobraz
Adolfa Liebschera, jest od 19. do 26. ledna vždy
od 10—12 dopoledne a od 3—6 hodin odpoledne
vystaven ve foyeru měst. Klicperova divadla.
Vstopné pro dospělé 10 kr., pro studující 5 kr.
Čistý výnos výstavy určen jest Cyrillo- Methoděj
ské svatyni na Radhosti, pro kterou jest obraz
zakoupen. Obraz tento budil sensaci pa národo
pisné výstavě. Na prvním obraze holdují a přiná.
šejí dárky Panně Marii a Jesulátkovi zbožní Va
Jaši, na hoře hrají na hudební nástroje roztomilí

andilkové. Na pravém obrasusvěstuje anděl Páně
valechům na pastvišti narození Páně; na levém
obraze jest znázorněn Bv. Josef a Panna Maris na
pouti ve valašském kroji. Návštěvu výstavy odpo
ručujeme každému.

Příspěvky na Almanachbohoslovců:

vip: Vinc. Kleprlík, bisk. vik. 1 sl., vdp. Ign.Bílek, bisk. vik. jakožto sbírku příspěvků 5 sl.;
vdp. Ferd. Kopecký, bisk. vik. 1 zl. J. Hejtmá
nek, bisk. vik. jakožto sbírku příspěvkův někte
rých dp. duchovních vikariátu Poličského Ď zl.
50 kr.; dp. Vinc. Němeček, farář 60 kr.; dp. Jan
Tichý, bísk. sekretář 50 kr.; dp. Vil. Sladomel,
administrator 50 kr.; dp. Karel Jedlička, farář
60 kr., do. Ant. Pičman, farář 60 kr.; vp. Fr.
Kubo, kaplan 5O kr.; vp. Ant. Ducháček, kaplan
50 kr. Všem našim velectěným příznivcům nej
uctivější díky. Vivant seguentos!Václav Lankaš,
bohoslovec.

Na koncert virtnosa J. Hlaváče a
Zojy Hlaváčevy upozorňujemeobecenstvo.Bliž
ší zprávy jsou na plakáteoh a programech. Litu
jeme, že před závěrkou listu nám nebyl program
koncertu doručen.

Večírek na rozloučenou s p. inženýrem

R iokem uspořádal večer sportovní klub u „Macáků“.
Hospodářský spelek = Hradce

Králové pořádá v neděli po 1. hod. odpoledne v
hotelu Hutlově na Pražském předměstí mimořádnou
valnou schůzi, do niž dostaví se také předseda sdru
žení českých zemědělců, p.Stanislav Kubr z Kněževsi.

Příští poretní období počne10. února.
Tentokrát bude obsahovati více než 10 na mnoze
vejmi vážných případů.

Zadání plemenných stanie vepře
vého bravu. Český odborrady zemědělskébude
počínajíc koncem března 1898 zřizovati postupně
plemenné stanice vepřovéhobravu záležející z 1 kau
ce a nejméně 3 prasnic velkého bílého ánglického
plemene yorkshirského. Stanice tyto budou zařizo
vány prostřednictvím hospodářskýchspolků a druž
stev pro chov vepřového dobytka u spolehlivých
jednotlivců neb v hospodářetvích při školách hos
podářských. Na zřízení plemenné stanice poskytne
se subvence 50 proc. Zřízeny budou stanice ty ze
selat 6—7 týdnů starých, jichž cena bude stano
vena na 12 zl. za 1 kus. Selata dodána budou od
plemenných ústavů vepřového bravu, které k cíli
tomu r. 1897 od českého odboru rady zemědělské
byly zřízeny. Ten, u koho se plemeuná stanice zřídí,
bude povinen drubých 50 proc.kupní ceny selat t.
j. 6 zl. za kos a 50 proc. výloh dopravních u ú
střední pokladny rady zeměděl. pro český odbor
rady zemědělské předem složiti a bude povinen ata
nice po 5 let udržovati. Majíte) plemenné stanice
se zaváže, že všechna pro chov se hodící selata 6
—7 týdnů stará a nejméně 10 kg, vážící, kterých
k vlastním účelům plemenářským nepotřebuje, čes
kému odboru rady zomědělskéza cenu 12 zl. zaI
kus přenechá a je bezplatně na nejbližší stanici že
lezniční, uení li tato více než 7 km vzdálena, dodá
Ucházeči podejtež řádně doložené žádosti české
mu odboru rady zemědělské prostřed
niotvím hospodářských spolků svého
obvodu nejdéle do konce ledna 1898.Žá
dosti obsabujtež průkaz o tom, že žadatel má řáds
ně zařízené stáje pro vepřový brav a že v oboru
chovu vepřového bravu má náležité zkušenosti. Zá
roveň budiž připomenuto, kolik sviněk do žádané
stanice přiděleno býti má. Došlé žádosti vyřizová
ny budou postupně dle zásoby plemeniva, které u
plemenných ústavů po ruce bude.

K oslavě jabilea GOletéhopanování Jeho
Veličenstva císaře Františka Josefa I. vydal knih
kupec Edvard Kmínek v Pardubicích skvostné
vydání Durychových „Krkonoš“, kteréžto dílo vřele
d>poračujeme.

Následky pití kořalky. Dne 11. t m.
zabil v Luti S3letý Jan Sedlák svého třicetiletého
syna, 6 nímž společně bydlil, prořezav mu krční
tepnu kuchyňským nožem. Syn často svého otce
bil, a tento dohnán byv k zoufalství, opil se, sabil
uapřed syna a pak sebe.

Bourání starých staveb v HradciKrá
lové. Práchovna pod pivovarem a kůlna před Adal
bertinem, která sloužila za erární senník právě
se začíná bourati.

Kollaudační komise v pravovárečném
pivovaře konala se v pondělí. Veškeré místnosti
a strojní zařízení nové sladovny provedeno vzorně.

Český Bebimson. V podhorské vesnici
V., na hlavní silnici mezi Náchodem a Č. Skalici
ležící poblíže železniční zástavky u lesíka vyvolil
si moderní jeden Robinson příbytek v zemi. Vy
kopal si malou jámu, přikryl ji chvojím, vystlal
jehličím a salon jeho byl hotov. Myslí si, že je
to dobře býti domácím pánem, neplatit žádnou
činži a přirážky, ušetřit kominíka atd. Antonín
Vít, čili jak mu děti říkají Dloubý Tonda — ne
chodí také v salonním oděvu,neboť děravé spodky
a halena, klobouk bez střechy úplně mu stačí. Je
dobrým sekáčem, mlatcem a dřevorubcem, avšak
často v nejpilnějším čase opustí práci, aniž by se
otázal, co dostane za uvou práci. Peníze mu hodní
lidé donesou k jeho boudě, kdež filosofuje v boží
přírodé. Dobrák jest od kosti, nikomu nenblíší,
ač jest na mybli pomaten.

Oheň V úterý vyhořel v Kamenici Fr. Pa
vlíšek ; 8 kozy s peníze výměnkařovi shořely.

Zvěsti s východních Cech.
Ze Sv. Josefské jodnoty ma Slez

ském Předměstí. V nedělidne 29. lednat r.
bude míti Jeho MilostNejd. Pán Edvard Jan
Nep. Brynych, bískup poučnou přednášku pro
členy spolku a jimi uvedené hosty a příznivce
spolku ve Svinárkách v hostinci p. Václava Max
miliána. Počátek ve 3 hodiny odp. Po přednášce
přijímání nových údů.

Úmrtí. Dne 19. ledna t. r. o 7. bod. več
dokončil pozemský život svůj v 73. roce věku
svého p. Josef Satrapa, jubilejní řídící učitel na
odpočinku. majitel záslažného kříže s koraavu
bytem v Černilově.

Z Béchar. Dne 6. ledna t.r. sehrályšk. dít
ky v Běchareeh Budečské jesličky k úplné
spokojenosti obecenstva. Páni učitelé Znamenitě
naačili žáky jejich úlohám, takže rodičové a obe
censtvo mělo ze zdařilých výkonů malých herců
upřímnou radost. Čistý výnos představení věnován
byl do fondu chudého úactva.

Od Kopidlna. Dne9. lednaodbývallibáňský
politický spolek valnou schůzi v radním domě v Ko
pidlně za předsednictva p. Jarosl. Čulíka, advokáta
v Libáni, ve které promluvil též říšský poslanec pan
Teklý. Přednáška zněla hlavně o roztržení království
českého ve tři díly, jak by si je přáli Němci. Trvala
asi půl druhé hodiny, načež o 3. hodině opět vlakem

an poslanec Teklý odjíšděl ku Praze. Po přednášce
byl pan řečník tázán, proč se čeští poslanci ve Vídni
vzdalovali parlamentárních schůzí, zvláště když se
jednati měloo otázkách českých a rolnických. Nejednou
utrpěla věc česká škodu též ve Slezsku, a rovněž
štýrští Slovinci trpěli tím, že často 30 i více českých
poslanců v říšeké radě echázelo. Výtky tyto poslance
pana Teklého nějak překvapily, nebot nedovedl na ně
věcně odpověděti a jednání takové omluviti. Naši rol
níci těžce nesou, že právé to byli čeští poslanci, kteří
Badenově vládě bez vzájemných ústupků všecko po
volovali, k zvýšení daní i tarifů železničních ochotně
svolovali a pak o zvýšení podpor rolníkům, živelními

hromami a neúrodon postiženým, příliš se nestarali.
Pan Teklý zapomněl nám mnohou věc, která leží rol
níkům na srdci, blíže vysvětliti. Páni poslanci dr.
Klouček z Jičína a pan Doležal se do schůze té
bohužel nedostavili; snad by nám tito pánové o dnešní
zmotané politické situaci více pověděli. Posluchačstva
ve schůzi hospodářské bylo tolik, že ve velkém sále
ani místa nemělo.

Z Červ. Kostelce. Kat. jednota jinochů
a mužů konala v neděli měsíční svou achůzi za čet
ného účastenství. Schůzi zahájil vp. Ant. Svatoš,
který četnéma shromáždění, mezi nimiž byly i dámy,

ředatavil dostavivšího se hosta, redaktora „Obnovy“
rantišká Štábla. Tento pak v řeči půl 3, hodiny

trvající zmínil se o našich snahách, které se udály
za vlády Jeho Veličenstva našeho krále a císaře, zmínil
se o sociálních a hospodářských programech strany
národní, mladočeské, pokrokové, národních a meziná
rodních socialistických dělníků jakož i strany křesťan
sko-soriální. Poukázav na škodné vlivy cizáctví i
zhoubného vlivu židovskéholiberalismu na český národ,
vybídi všechny Čechy dobré vůle v nynější kritické
době k avornosti a k obraně jak utatků hmotných po
otcích zděděných, tak k obraně našich práva snab ná
rodních a kulturních. Milujme se, nedejme se! Český
národ obrozený na základech mravnosti, poctivosti,
práva a pravdy musí konečně zvítězit. Řečník dopo
ručoval co nejširší vzdělání lidu, jemuž návrh Eben
hochův nejen se nepříčí, ale přímo jejipodporuje. Kdož
se bojí klesnutí vzdělání lidu, mají příležitosti dost,
aby v pokračovacích školách a v poučných přednáš

kách český lid věcně poučovali. V jiných zemíchpořádají se poučné, masám lidu snadno pochopiteln
přednášky z různých oborů lidského vědění; zavedení
takových přednášek nebude škoditi ani u nás! Na to
p. předseda a jeunatel spolku přečetli měsíční správu
spolkovou a pak uspořádána sbírka ve prospěch z8
sloužilého nemocného člena. Další práci jednoty čer
venokostelecké upřímné: „Zdař Bůh!“

Ze Slatiňan. Okrašlovacís
vinuje svou uznání hodnou činnost dál a dále. Však
kdyby nic jiného byl nevykonal, již tím by si byl
získal zásluh, že spravil cestu k nádraží v kláš
tera a tím nejenom šírému obecenstvu ku dráse aneb
od dráhy spějícímu se zavděčil, ale také dítkám cho

dícím do opatrovny v klášteře přístap usnadnil. —
V nejnovější době opatřil apolek i svítilny čbrry nacestu tu ku pohodlítěch, kteří od večerních neb ran
ních vlaků jdou aneb k nim spěchají. Spolek také již
v mnohém případu postaral se o odstranění hygieni
ckých vad naší obce a povzbudil otázku spravení ná
břeží řeky Chradimky v místě k blízkému vyřízení
tím, že k cíli tomu věnoval obci slatinanské, kteráž
O provedení se postará, 120 zl, K zdárným výsledkům
činnosti spolkové přispěl hned z počátku protektor
spolku J. J. František kníže z Auerspergů a přispívají
obětaví a pro vše dobré zaujaté členové výbora pp.:
Aug Vilím, řídící učitel co předseda, Frant. Fischer,
správce zdejšího cukrovaru, Jindřich Lomosík, před
nosta zdejšího nádraží, jimž v každém případu s nej
větší ochotou vstříc vychází starosta zdejší obce, pan
Jos. F. Holub. Tak svorností malé věci rostou. „Zdař
Bůh“ — Dne 3. t. m. zemřel v Lovosicích u Lito
měřic u věku 86 roků zdejší rodák p. Václ. Římek,
učitel na odpočinku. — Zdejší obecní zastupitelstvo
usneslo se v poslední svó schůzi před vánoci, aby při
zdejší obecní škole byl zrušen školní plat.

Z Častolovie. Dne 2. t. m. večer byl v Ča
stolovicích přejet nákladním vlakem mladistvý úřed
ník severozápadní dráhy Josef Gall. Mělnoční službu
na Sylvestra, na nový rok si vzal dovolenou, aby 8e
mohl potěšit se svojí chudou matkou — vdovou, že
dostal služební přídavek, noc ztrávil cestou a 2. le
dna zaso měl noční službu. Nejspíš přemožen bděním
neby! dosti opatrným, přiblížil se k přijíždějícímu
vlaku, některé vozy jsou širší, vrazily doněho a on
dostal se pod kolo, které jej přes prsa přejelo, takže

ek zdejší vý



následovala okamšitě smrt. Byl to úředník, který se
tu těší) všeobecné oblibě pro svoji milou, tichou po
vahu, Matce posýlsl ze své akrovné slažby měsíčné
10 zl. a nyní se těšil, že jí bude lat více. Pří
klad, jak dovede severozápadní ha využitkovat

odpoledne za velikého účastenství lidu. Příčinou toho
byla rychlost vyšetřující komise. Jedna dávala drabé

přednost, až konečně teprv ve čtvrtek uznaly, že není

žádné potřebí, že jest opravdu mrtev. Rozumí se, žemrtvola byla při panujícím počasí a svém stavu ve
velíkém rozkladu.

Respočet města Náchoda na r. 1898
vyložen jest v tamní městské radnici k veřejnému
nahlédnatí.

Z Níškeva. Náš kostelíček, v posledních
letech bohužel tak zanedbávaný, á se opět ve
seleji rozhlížet po českomoravské naší krabatině. Od
dubna lonského roku provedly se v kostele značné

opravy. Napolo shnilé lavicenošeny des jiš většinou novými a díky obětavosti farníků byla boho
služebná roucha opravena a pořízeno pro kostel věcí

v ceně 600 zl. Návštěva kostela rovněž sonpé per8e zvelebuje, horlivost a nadšení pro vše obré se
smahá. Dne 2. ledna t. r. svolal místní pan farář

spolu s velebnýmpánem schůzi sa příčinou založenízklodny dle vzoru Raiffeisenova.Účastenství na schůzi
tá bylo četné. Krátnými, avšak jasnými slovy vylíčil

farář, kterak Raiffeisenovkanejen hmotně ale
Řlavně mravně působí, vypomahajíc v okamžité po
třebě a vybízejíc k spořivosti a apořádaném životu.
K tomu hlavně obracel zřetel, že u Raffeisenovka
provádí se praktický tenkřesť zákon: Miluj bližního
svého, jako sebe samého. — Účel byl dosažen; sta
novy schváleny, spolek ustaven. Na první ráz přihlá
silo se z přifařených obcí 41 členů, a zvolen na to
dp. farář Jan Laštovička ea starostu, pp. Mikuláš

Havlíček za jeho náměstka, Frant. Němec, Váci. Feit
a Frant. Brukner za členy předalavenstva. Poklad
kem pak p. Fr. Zikmund. Také do dozorčí rady zvo
lení vesmés muži vážení, na slovo vzatí, totiž pp.
Ronovský, Pospíchal, Štohanzl, Šmirous, Hladík a
Beneš. — Nadějme se, že spolek za vedení správného
bude prospívat, čemuž, jako i dalšímu združování se
voláme z plna srdce: Zdař Bůh! —

Z Lípí u Náchoda. Při volbáchobeeních
zvolen za starostu pan Josef Škoda, rolník katolík,
proti čilé agitaci pro kandidáta sociálně-demokraticky
smýšlejícího občana Josefa Hanuše.

Z Kejžlic. Náš vzdělávacíkat. spolek„Svor
nost“, který čítá dnes 46 členů, může se za loňský
rok vykázati bohatou činností. O programu křesťansko
sociálním promluvili v něm P. N. Beneš a p. Navrátil,

o volbách v V. kurii PE Malát a Bečvář, o starožitných nálezech před. p. Kopáč,o hospodář. družstvech

p Valdhůtter, o zřizení záložny Raiffeisenovyp. Eunst. Tato se právě zřizuje pro obvod naší obce na
oslavu bÚtiletého jubilea Jeho Veličenstva. Spolek za
řídil též divadelní odbor a sehrál 4 divadelní hry.
Působením spolku zvoleno obecní zastupitelstvo nám
příznivé, neboť v něm zasedá 6 výborů a 2 členové
našeho spolku, který se teď stará též o zbudování

kapličky v naší obcí na pozemku darovaném rolníkemp. Jos Pavlasem. Při volbě výboru zvolen za předsedu
dp. Fr. Kameník, za místopředsedu p Josef rytíř ze
Stránských. Ve výboru zasedají titéž pánové cov loni.

Z Úpice. Ve prospěch chudé školní mládeže
sehrála m. r. katolická jednota zdejší jednoaktovky:
„Sousedé“ a „73 krejcarů pana Čvančary“. Poněvadě
ochotníci jeviště v sále „u Sokola“propůjčiti odepřeli,
sehrány oba kusy v hostinci pana Mertlíka. Páněm
ochotníkům jednalo prý se o to, aby příjem jejich
kasy o vlastním představení zkrácen nebyl. Tedy s0
beckým zájmům musil v 19, století nstoupiti zájem
o chudou mládež! To všecko stalo se z ohledu na
zdejší židovskou minoritu, která prý se musí respek
továtí. Z téhož důvodu propadl návrh, aby se hrálo
ve prospěchžateckých Čechů !!1 O takovýchto samut
ných ukázkách pokrokářské nevlasteneckosti páni osvě
táři ovšem mlčí jako pařez. Naši ochotníci vedor ne

“

8. Sktostné byly též kaplety bratří Herzogů.
. , 2 Brandýsa n. Orlicí. Chvslněznámý

m Wieser z Praby založí v městě našem
'za -podporyA edních krahů našeho města nové lázně,"vzduch ve zdejší půvabné krajině, stu

u o ústavu.+ De Sázavou. Nanovýrok dopřál
nám 'sloydtný pan professor Hlaváč u Potrobredn,
zdější rodák, příležitosti, naslouchati a obdivovati se
těm úchvatným tonům, jež mistrné ruce jeho vyluzojí
z onoho zvláštního harmonia, které si zvlášť pro sebe
dle svého návodu zhotoviti dal ve dvorní továrně
Scheidmayrově ve Stuttgartě Uspořádali v sále hotelu
„na poště“ se slečnou Zojou Hlaváčovou koncert ve

prospěch „Hlaváčovy nadace“, kterouž byl připříle
Žitosti svého prvého koncertu v Ledčipřed 10 lety
založil pro žáka Školy varhanické. — A úsudek náš
o tom koncertě? Těžkopéru neodbornému psáti úsudek,
Vy pohlížíte na umělce, kterak se zápalem probírá se

se pod prsty jeho ozývá nejen ob čejný zvuk harmo
niový, ale i zvuky fléten, klarinetů, fagotů i rohů les
ních, v to mísí se časem hluboký zvu jakoby tym
panů, zkrátka slyšíte produkci celého orkeatra. tomu
představte si ruce umělcovy, dokonale ovládající celý
stroj. tu bleskurychle dotýkající se jednotlivých rej
stříků, jichž jsme napočítali ke třiceti, tu zase kmi

bj ea po klave:ách a jediným dotknutím vyluzující
celé spousty tonů harmonických — to všechno si před
stavte a uděláte si aspoň slabý pojem o hře páně
pofeasorově, Jeně jistě v tomto oboru nemá soupeře.

a nás všechny učinil slovatný mistr svým úchvatným
přednesem, výtečným ovládáním celého stroje a ne
vystižitelnou technikou hry dojem mohutný. Slečna
Zoja Hlaváčova pak svým krásnýmaltem, živým,
nenuceným přednesem a krásou plení v pravdě uchva
covala. Obecenstvo neskrblilo ovšem pochvalou, ob
zvláště když po poslední programové písnislečna ještě
ocbotně zapěla: „Kde domov můj“, nebral potlesk ani

koace. Návštěva byle waljce četná, nobeť jméno vnác

ných hostí-umělců přivábilo obecenstvo z dalekéholí. Nyní vydalíse naši milí hosténa další umě
leckouoestupovlastinaší,naníšprovázíje naše
nejvřelejší sympatie.

Z Chrasti u Chradimi. (Židovská
otáska u nás.) Dům za domem u nás do ra
kou úidovských. Loni chtěl p. biskup a velikou obětí
koupiti dům pro jednotu katolickou, ale kdyš všecko
téměř jiš ujednáno bylo, prodal jej křesťan židovi,po
něvadž žid na p. biskupa přihazoval. — Letos došel

jem šidovi ve vinopalně přivelkostatku, kteréhoš

tam jistý katolickýB“ za dřívějšího biskupa usadil, Nynější p. biskup nemohl nájem sru
šiti, leč až by lhůte došla.Došla letos; p. biskup
vinopalnu úplně zavřel se snačnou hmotnou škodou a
domníval se, še nás jednoho fida a s ním toho jeho
jedu zbaví. Avšak! Našelse Čech,který ho do domu
s tou jeho breberií vzal. Nyní jsme žádostivi, dovolí-lí
mu naše městská rada i nalévání v malém. — Azů
stane-li tato pevnou, rádi se podíváme, jak se sa
chová c. k. okresní hejtmanství v Chrudimi. Pak by

chom skoro radili panu biskupovi, aby visopalnu pvelkostatku zase otevřel. Ať jsme „hotovi“ o několik
let dříve nebo později, na tom už tolik nezáleží.

Z Jásené. Minulý týden byla podniknata
sbírka na Dabeneckou školu a vynesla 49 sl. 95 kr.
Snad by i ostatní obce mohly podobné sbírky pořá
dati! — Dne 2. t. m. odbývala děvčata naše věneček
a čistý výnos, probila — v kořalce.

Kemcerty virtuosa V. Hlaváče a al. Zojy
Hlavátov dnouí se: 23. ledna v Náchodě, 324.
v Král. Hradci, 25. ve Smiřicích, 20. v Nov. Bydžově,
27. v Chrasti. :

Z Kunmčí u Slatínan. Za starostuobce
naší zvolen jest opětně p. František Víšek, rolník.

Ze Skutečská Na hranici z Rychmburka
ke Krouně stojí na vyvýšenině sloup, na němž jiš

před mnoha lety byl obraz sv. Anny, který po dvat byl zničen rukou zločinnou. Loni byl tam dán
obraz znova nákladem obce Lešany. Postavena na
sloup dřevěná truhlička a do ní za sklo obraz svaté
Anny, který v noci dne 11. ledna byl opětně zničen
kameny. U nás si počínají nepřátelé katolíků jiš tak
směle, že to budí roztrpčenosť a pohoršení.

Z Bohármy. Náš řídící učitel pan Mach a
neunavnou horlivostí a dovedností učí mládeš ko

utelnímu zpěvu. O vánocích přednesly dítky školnípřekrásně dvojhlasovou pastorální mši s pí-němivá
nočními co vložkami, které byly výtečně provázeny
hrou na varhany slečnou Lud. ovou. O evátku

av. Třechkrálů„připravens nám bylapodobné skvostnáduševní pochoutka. Že ušlechtilý zpěvnemálo pravou
zbožnost podporuje, o tom podává důkazpřečetná ná
vštěvakostelanejenoposlednísvátcích,alevůbecodté
doby, co byl učiněn chvalitebný počátek zaříditi a
povznésti církevní spěv dle předpisů církevních. Obro
zení církevního zpěvu bude míti zajisté tíž dobré
účinky na ušlechtění zpěvu vůbec a jest to jiš nej

výše na čase, Čeští vzdělanci 6politováním pozorují,jak i na vsi mnohé naše krásné národní písně mizí
a jak pořad vícese zmahají sprosté a oplslé odcho
vačky z různých vídeňských a pražských chantánů.
Naše učitelstvo má pěknou příležitosť cvičiti mládeň
v ušlechtilém zpěvu a budit v ní lásku pro krásno a
dobro, zejména buditi v mládeži láska k našemu nyní
tak zanedbáranému českému zpěvu. Krásný církevní
zpěv v kostele, lahodné zvuky naších písní v polích
učiní nám ten český ráj milejším, roznítí lásku vla
steneckou.

Z Remova u Čáslavi. Dne 2. ledna t. r.
odpoledne ve 2 hodiny, byla od b. p. vikáře P.
Fr. Vomáčky ze Žleb, za intervence ronovského
duchovenstva vysvěcena nová dvoutřídní škola v
Třemošnici, přes hodinu od Ronova n. D. vzdále
ně. O zařízení úbledné jednopatrové školy mnoho
se přičinili administrator panství ronovského p.
J. Charvát a tamní p. starosta Svoboda. Před i
na konec svěcení zapěli p. učitelové Ronovští ří
zením p. ředitele škol ronovských J. Ticháčka,
hezké abory a ukončili národní hymnou, Napotom
představil ještě b. p. vikář dítkám jejich p. ka
techetu — ronovského kaplana P. K. Nenžilaa
v nepřítomnosti p. šk. inspektora, tamní p. staro
sta nového p. řídícího učitele Č. Formana. — Dne
4. ledna odpoledne konala se v Ronově volba no
vého obecního zastupitelstva. Za měšťanostujedno
hlasně byl zvolen již po třetí p. Josef Bruder.
Chvalitebné jest, že do výboru opět zvolen i zdejší
starší kaplan P. K. Neužil.

Z Náchoda. Dopis „Obnovy“ tal do ši
vého a proto ten vztek. Dopis pálí hodně ně
které pány. Páni kazimírové, kteří dovedli stateč
něji podezřívat, popírat a odsuzovat nežli posu
zovat a dokázat, brají si pojednou na beránky,
kterým prý národní strana vodu kalí. Divní to
hrdinové, kteří, když se sa čas záslona poněkud
povybrne a zrcadélko pravdy se jim před oči po
staví, hned.se škorpí a svíjejí. Straně, která py
šně o sobě hází frásí: „za námi stojí lid (?)“ slu
šel by trochu důstojnější klid; nervosní však zá
chvaty tak zvaných pánů svobodomyslných svěděí,
že nemají dobré svědomí u že to oprátkové utáh
nutí na čestné slovo jediným je pojítkem živlů
různě smýšlejících. Teď už tam trou 8e o sebe
dva proudy: radikální p. Bartoně ml. a druhý
mírnější. Pan dr. Čížek má smysl pro slabiny
svých drabých dosti vyvinutý, a poznav, že ne
praktickým bylo by trpělivost jejich napínatí a
pro malichernou juetamentní záruku svobodnou
volbu obmezovati, odvážil se nového slyšení u pana
purkmistra. Tnšo asi, že většina začíná to bráti
do opravdy a že za subjektivní zvůlí menšiny na
slepo už nepůjde, cítě, že p. purkmistr pevné
stojí důvěrou svých spoluzvolenců a neleká se

útoků „Náchodských novin“ aj pomlav mespoko
jenců, kteří pádem jeho sebe hledí, znova
žádal za svolání. nového výboru. Znamenmatílze s
vnitřním uspokojením, še čím aa národoí stranu
vášnivěji se útočí stranou ovobodomyslnou, tím
pevněji tato lne k sobě k obraně na důkaz, že
ocenit se naučili v bojí svou povinnost: pro do
bro obecné na dráze dosavadní sotrvat a p. park
mistra k dalšímu řízení věcí obecních ipřes jeho
vůli připoutat. Vrátiti mutíme rovněž výčitku, že
„páni s národní strany musí se uchbylovatido or

u Brynychova.“ Zsámo, že strana národaí po
la právé v neodvislém listě „Ratibor“ nedávno

summa svého stanoviska: že náhodou jednotliví
dopisovatelé naši nestojí v příjemném poměru k
straně opposiční, je samozřejmoua protose ustalo.
Jen se pánové ve své svobodomyalnosti nelekejte
toho „organu Brynychova“:pravda nechť je

kýmkoliv a kdekoliv vyslovena, praydou přece ostává!l Je to daleko lepší
pravdu i v „orgána Brynychově“ podá
vati, net útočiti zákeřnicky, anonymním
udavačstvím! Tolik zatím; k rozebránívěcí
sajímavějších přinutí nás další spůsob! vašeho vy
stupování. Hněvejte se nebo ne, mluvto si zatím
co mluvte, ovšem jen hodně svobodomyslně,| há
zejte kolem sebe ještě více „bojujeme za svatou
věc!“ — soudný lid vám nevěří.

Hospodáři, pěstujte vepřový debytek!
Chov vepřového dobytka mohl by se v Če

chách lépe vypláceti než dosud, kdyby naši bo
spodáři všímali si trochu více obchodní stránky.
U nás bohužel rolnictvo zůstává dosud v mnohém

ohledu pozadu, pr nedbajíc toho, že v doběželeznic, telegrafů, telefonů a obilních burs se po
měry velice změnily. Náš rolník prodává v době
nejnepříznivější, po žních a na podzim, když trh
jest již zaplaveu uherským obilím. Rolník musí
prodati často za fatku. Jak jinak počíná si velko
statkář u židovský nájemce dvoral Zejména tento
poslední hledí obilí co nejlépe zpeněžiti. Neplatí-li
obilí na trhu, tedy pro prodej vyčká buď přízni
vější dobu, anebo obilí skrmí. Zadní druby hledí
aspoň vědy skrmit. Výchovem vepřového dobytka
a krmením jebo zrním, zužitkuje se obilí často
lépe, než li když je prodáme obchodníkům. Zadní
drahy obilí jest vždy nejlépe sešrotovati a skrmiti.
Porostlá pšenice také by se krmením letos lépe
zužitkovala. Je-li obilí levnější, jest lépe ho skrmiti.
Teď v zimě jsou ceny vepřového masa ovšem nej
menší, neboť, kdo může jen poněkud, oslaví ma
sopust zabitím vykrmeného pašíka; na jsře a v
létě jest poptávka po vepřovém mase mnohem
větší, jsou tedy i ceny vepřového masa vyšší.

Pro řezníka a uzenáře má největší cenu maso
z prasat 4 až 7 měsíců, nejvýše 9 měsíců starých.
Čím prasátko mladěl a masitější, tím větší cenu
má pro řezníka a uzenáře, neboť z takových ve
příků jsou nejkřehčí světoznámé české šunky a
pečínky, bůčky, krkovičky a plecka z takových
prasátek jsou také nejhledanější.

Po pečenáčích stojí v ceně prasata žírná, na
slaninou a tuk vykrmená, mladá s výbornou sla
ninoo a 8 jemným a křebkým masem. Čím starší
prase, tím menší cenu, chuť a výživnosť maso má,
neboť řezníci potřebují takové jen na sádlo a do
usenic.

Český ušlechténý vepřík jest lepší než naše
domácí české prasátko a toto jest opět lepší než.
poleké, srbské a uherské.

Kdo tedy chce z prasat míti nejlepšího užitku,
musí pěstovati plemeno, které vyciká chotnějšítm
masem, a musí prodávati hlavně prasátka mladá,
tedy tak zvané pečenáče, po nichž jest poptávka
po celý rok. Dále musí míti hospodář na prodej.
prasátka, kdy po vepřorém mase jest největší po

távka.
P U nás venkovský lid obyčejně nekrmí ve
přový dobytek, jak jej potfebuje řezaík. Tento
anebo překapník musí jej obyčejně dokrmovat a
tak. oba berou užitek, který by jinak bral rolník
sám. Naši rolníci prodávají dále prasátka vykr
mená obyčejné před Vánocemi a po Vánocích, tedy
v době, kdy je trh vepřovým masem zanesen, kdy
toto maso má nejmenší cenu a kdy jest po ném.
nejmenší poptávka. Nač voditi na trh vepře, když
tento je zaplaven zvěřinou a drůbeží? V zimě se
řezník do drahé koupě nenutí, neboť ani o tačné
maso nikdo se nestaré; v méstě mají drůbež. ryby
a zvěřinu, na venkově si prasata lidi sami zabí
její a nekupují tedy maso od řezníků.

Mnohem vetší cenu má pro řezníka přimě
řeně krmeoý dobytek, když zásoby sádla a sla
nin (Špeku) jsou v domácnostech vyčerpány. To
je z jara, v březau, dobnu, květnu a červnu. Ta
dobu není také zvěře, není husí, kachen a kuřat,
jde tedy nejlépe na odbyt mladé vepřové, zvláště

činky. Mladé vepřové má cenu dosti vysokou
ještě v srpnu a v září. Každý však ze zkušenosti
ví, jak málo prasat naši venkovani od měsíce
března do srpna prodávají, ač v tu dobu nejlépe
by je zpeněžiti mohli.

Kdyby vždy tři neb čtyři hospodáři složili
se měsíčně po 20 neb 30 haléřích na noviny, kdyby
v nich sledovali zprávy hospodářské a tržní, po
znali by, kdy má obilí a maso největší ceny a
dle toho by zařídili též prodej obilí, prasat a drů
beže a vůbec dobytka.



Jinak stál by si náš venkovan, kdyby po
-čítal a opekuloval. Při chova dobytka se dosud
nepočítá. Vždy jinak by nebylo možno, aby na

pražský trh se prodávalo až 40%, cizíhode ka-8 masa. A což teprve trh vídeňský. - Z 80
tam doveze sotva 4000 k.hověz. dobytka, kdežto
2 Uher se ho dováží 170.000 a z Halič50.000
kusů. Cifry tyto nejlépe dokazují, jak jsme v do
bytkářství ještě pozadu. České naše města i yes

salámy a polské klobasy,. Uhži“ kjnámdovážejí
za 80 milionů zl. mass a světozadnéčeské šunky
pro nedostatek českých pašíků z větší polovice 8e
vyrábějí zuherských bačounků a polských štětináčů.

Jedině za maso, mouku a slaninu vyvážíme
ročně 120milionů :zlatých,jak potomnemá česká
země chodnoutia ae zadlužovati?'fT)
„Fasse bonefoiátů a nové daně“

Co doploěk k tomuto spisu vyšly „vzepree“
dle nicht možno přizvání k dani z příjmu dle
předpisů stávajících nových zákonů snadno a
správně provésti. Cena 22 kr.) Beneficiátům, ka
planům, katechetům, deficientám a sinekurám k

zasláním obnosu zakázku učiniti.
Jednotnost a jednolitost o přiznání, jež ovšem

různým poměrům pramenů příjmových odpovídá,
jest u našeho stavu dachovenskéhonejvýše potřebna.

Lze objednati spis „vzorce“ jak v b. kněh
tiskárně tak i autora.

B. kměhtiskárna.

(Za sláno.)
Právě vyšlo 2. číslo

MAK 66yanLZS
(Odběratelů 106.000.)

„Kříž“ a „Maria“ vycházejí střídavě
každý týden vždy ve čtvrtek a expeduje se nej
méně 15 výtisků, má-li poštovné hraditi vydava
telstvo a má-li tak na venkově býti číslo za
krejcar prodáváno.

[PN Čísloza krejcar."M u
Věnde, kde „Kříž“ byl zaslán na ukázku

nalezl sta odběratelů.
Nový ročník bude značně zdoko

nalen.
Žádáme snažně za doporučení „Křiže“ a

„Marie.“ Přihlášky přijímá a ukázky zasílá
Administrace

Praha, Pštrossova ul. 200 - I.

Listárna redakční.
Pro velký nával dopisů uveřejníme některé

zprávy příště. Stručné dopisy ze všech okresů jeou
nám vítané. — Naše příznivce prosíme, aby nám
oznámili adressy osob, které by „Obnova“ odebírati
chtěli a mohli.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 15. ledna 1897.21'hl.

pšenice zl. 8:00 až 970, žito zl. 6.49 až 6.75, ječmana
sl. 5.35 až 6-20. oves zl. 2-80 už 3.15, proso zi. 400,
500, vikve el. 5-— až 6-50, brách zl. 800 až 9.—

"čočka sl. 00.00 až 000, jáhly zl. 9.00 až — 920, krup
9-0 až 22-—, bramborů zl. 170 až 1 90.

V Králové Dvoře n. L. dne 15. ledna 1897
přenice 0-00 600, žito 6-39 6-70, ječmen 0:00 0'00
ores 280 305, hrách 6.— 9—, čočka —00 ——
vikev 6-70 7-2), jábly 8-—, 1650) kroupy 8'— 12.—,
brambory 2-10 2-20, vejce (kopa) 200 2.—, máslo 100,
1.06., tvaroh 14 kr, maso hovězí 64 kr., maso telecí
50 kr., maso vepřové 72 kr., 1as> skopové 60, seno
8-00 sláma 2. 0- «ves 7-70 780,>

Do Hradce Králové a okolí!
P. T.

V hluboké úctě podepsaný dovoluje si velectě
-nému obecenstvu zdvořile oznámiti, že zařídil zde

strojní pletárnu
v domě pana Mikče, Jiříkova třída č. 287, vedle ho
telu „Merkur“ Mohu proto posloužitj veškerým do
oboru toho spadaiícím zbožím vlastní výroby jako:

Trikotové živůtky, potené kazajky, vlněné dětskéčepečky a kabátky. Punčochy a rukavice všeho

"drahu. ONSrOVYkošile, spodky, nákolnice, trika pro-děti. Velocipedistické a sokolské košile a spodky
atd. atd., vesměs za ceny tovární. Dále doporučaji
svůj hojně zásobený sklad všech druhů bavlny nej
lepší j kosti, rovněž za ceny tovární. Připletání a

pod. vařisují co nejrychleji a nejlevněji čítám. “vzácnou přízeň a hojné objednávky ctěného
obecenstva prosí uctivě

Frant. Kroulík,
strojní pletárna v Hradci Král.

Podporujte křesťanský závod. - „Svůj k svému“

JANHORÁK
v BYpENOVĚA, K.nabízína dobu x

čistě vlněné. látky
ORG" vlastní výroby. "EB

Račteš učiniti jen malou: objíímávkuna
skouškufF.-x

Vzorky na požádání zašlu franko.

Děkuje všem svým milým veledůstojným a
velectěným zákazníkům za vzácnou přízeň, pro
sím, aby mi i dále důvěru svou!vědoťali a ali

buj vždy vzornou, poctivou obsluhu. 16

OOO00000000000000i —
we Lomnické -a

SUCHARY
velejemné,

deserty, karlovarské zákusky, mandlové věnečky
máslové trnbičky, vše nedostišné jakosti a při
mírných cenách zasýlám nejméněv dvoukilo
vých balíčkách.

Mimo to odporučuji P. T. obecenstvu různé
malé zákusky k vánocům, jakož i k různým alav
nostem. Závod můj těší se nejlepší pověstí.

V úcíť veškeré

M. Pekárek,
výroba sucharůaoplatkářetví

v Lomnici n. PP.3(246)

Světoznámé lomnické suchary ve ví
cero různých jakostech za přiměřené

ceny.

0 «
jo K

3. Jina. |Lomnice nad Popelkou. BG:
i

vépečivo,dortyapodobné.

"USBXMUFUZA"I91jupisezojd

nyN1p5084dpoÁyloza"wnpejnju -J0)U39180JIJ2ANOAP2A21S0U1U|2390
Pravýmedovýpumprnyklarůznéča

36363630636Mandlové preciíky, Karlov. oplatky,
zákusky, trubičky oplatkové, čokolá

dové, máslové, pišingry, atd.

600000 (0G0G8G0GEE

Na zemké jubilejní 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 Českoslovanské v Praze 1893. 1. cena.

Čestný diplom N. V, Č,
Česká, na četných výstavách prvními cenami poctěna

fovárnana lana, pianina harmonia a varhany

AL HUGO LHOTA
V Hradci Králová

Filialní sklady: ve Vídní, ÍII.
Salesianergasse 31. v Brně,
Orelská ulice č. 7., v Praze:

Král. Vinohrady, Karlovatř.č. 8,
odporoučí českému hudeb
nímu obecenstvu svá nejlépe

osvědčená

piana, pianina
8 anglickou repetičné s oby.
čejnou vídeňskou mechanikou
nového smačněsdokonalsného

provedení
a harmonia s

evropskéa americké soustavy Ze"
všechrozměrův cenách,při =..
ladné zevní úpravě, zaručené
trvanlivostí a vyrovnané uhlazené1 vydatné vzučnost

neobyčejně levných.

TÁž na splátky za výhodných podminek.

Obrázkové cenníky na požádání zdarma a franko.
Záruka pětiletá.

Wf*>Vývoz do všech zemi! "ma
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V knihkupectví (yrillo-Methodějském
GUSTAV FRANCL

v Praze, Melantrichova ulice
lze dostati:

vatou křížovou cestu z výroků písma
svatého Dle latinského textu upravil P. Florian Bře
zina. Cena 3 kr., 100 kusů za Zl. 4—

Pobožnost křížové cesty, nesoucíse po
nejvíce duchem sv. Alfonse z Liguori. Cena 5 kr.,
100 kusů zl. 4 —.

Pobožnost křížové cesty. SestavilP.Ka
rel Vondruška, Cena 5 kr., tov kusů za zl. 4—.

Řehák Dr. Karel,Křížová cesta. Zevrubné
poučení o ní d'e pramenů církevně schválených, se
sta il a všem milovníkům Božím vůbec, svým ale
zbožným osadníkům zvláště věnuje spisovatel. Cena
36 kr., v pevné vazbě 42 kr.

Zpovědní cedulky v české, německéaneb
latinské řeči. Tyto obsahují výroky z písma svatého
a prodává se kniha 24 archů za 70 kr.

Zpovědní cedulky k velikonočnísvaté zpo
vědi s černými obrázky. Prodáváme 309 kusů za 75
kr., 1000 kusů za zl. 1.30.

Poučení o svátosti pokání. Seps| J.
Doležel. 50 kusů z 75 ur., 100 kusů za zl. I.40

Poučení o nejsv. ovátosti oltářní. Sc
psal J. Doležal. 50 kusů za 73 kr., 100 kusů zl. 1.40.

Zrcadlo zpovědní pro školní dítky. Cena
1 kr., 50 kusů 45 kr. Macek V., PMprava k
prvnímu sv. přijímání. S povolenímnejd.bisk.
Ord nariatu v Budějovicích. Cens 00 kr.

Připrava dítek ku sv. zpovědí, zvlá
ště ku zpovědi první. S povolenímnejd. bisk.
Ord. v Budějovicích. Cena zl. 1.20

eči při prvním ov. přijímání. S povo
lením nejd. bisk. Ordinariatu v Budějovicích. Cena 80 kr.

Eucharistická pobožnost křížové ce
sty ku 40 hod pobožnosti na usmířenou před vy«
stavenou velebnou Svátostí Cena 8 kr.,50 výtisků 3al.

KůmleJan, Sežiš Kristus, Buh náš a
Vykupitel přítomen v nejsvětější Svátostí oltářní.
Cena 4 kr

Ježiš v Nejevětější Svátosti oltářní.
(Myšlén y ctih. faráře z Arsu) Cena 3 kr. 100 kusů
za zl. 2'50,

hd

——

Ulťáře,sochy, obrazy
a veškerý kostelní nábytek

180 v každém slohu
správně, solidně a čistě provádí

uměl závod řezbářský a sochařský
pro práce kostelní

Petra Buška synovév Sychrově.
(Založeno 1853.)————.„

Provedeno přes 200 oltářů. Nejlepší odporučení

Množství vlastních nákresů a fotografií
gap“ k volnémunahlédnutífranco.ij

LadikNed, $

Provádím malby od jednoduchého až do

Ludvik Nejedlý Š

k
*

udporačuje svůj atelier k provedení všech de.
korativních

male Kostelů

dekorační malíř

při trvanlivé malířské technice. :

nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma

v Novém Bydžově

luji obrazynové. ) :
X

dříve v Hradci Králové

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

KXKXXXAXXXXXXXXXXX
RMX, KC Nejnivšícenyt DĚ

Vyznamenán na výstavě v Hradci Král, r. 1894
slalou meďaičtí a diplomem.

A UMĚL podle nejnovějšího amerického „“způsobu vyrábím a konám ve
škeré pracav ohor ten spadající

= ZUBY přesněa solidně na základědlou |E
B holetých zkušeností, ru
= če za nejlepší obsluhu a (+
“ nižší ceny než všude (a.

= jinde. s
% Cténé přízni obecenstva

poroučí se v úvtě plné

J. Čáslavský, VKVA

zubní technik (88)
Pražská ul. č. 77. v Hradci Král.

KMC Nolidníprůce! bd
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SVUJ K SVÉMU!
Y úotě podepsaný dovoluje si P. T. obecenstva

osnámiti, že zařídil v hotelu „Adalbertinum“

velkou rLnÁrOU,
kde čepují tu- i cim semská

we-přírodní vína.-e4
O dobrou kuchyň jakož i dobré pivo bradecké i plzeň
ské rovněžje postaráno. Obsluha vsornáé. Hostivské
pokoje čistě zařízené jsou k zadání.

V úctě veškeré

Maz Krištůfok v Hradol Král.
XI

Mp“Novinkala.
Praktické

Pychloprací stroje
se ždímadiem

ve nejvýš výhodné vzhledem k úspoře česu, mý
dla a k docílení čistého prádla, aniž by tím prá

dlo trpělo, shotovuje strojnická dílna

J. Bucka ve Smidarech,
kde možno též veškeré hospodářské stroje nej
novější soustavy ©důkladně zhotovené za ceny

levné obdržeti. 211

Upozorňoji nadokonalené nejnovější řetaci
2) Stroje excentrické mláticí stroje s kuličkovým z

ložisky. Prací strojemá též na skladě p. Karel
e Duček, na sw. Janském nám. v Bradci Králové
©)a p. Kolář, hoterelv Bělohradě.
(
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Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlsstní díjně na umělé truhlářské i čalou

nické zboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
ze dřeva ořechového, dubového, černého avyklá

daného

O9 pérovky a žíněnky,8
pony a záslony do oken, hladké i zdrhované dle

france. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.P —m
Nádherné daryl

Obrasy

Madonny a Krista,
krajiny, vůbec všecky druhy nejjem.
nějších obrazů ve skvostných rámcích,
zrcadla visací i toaletní, rámcevšech
drahů vlastní výroby, lišty, řimay, kříže,
sochy, domácí požehnání, obrázkové
svítilny, nástěnné kapličky a hudbou
atd. doporučuje ve velkém výběru za
ceny mírné umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Král., Jiříkova třida.

Čtyřikrát prvními cenami vyznamenán.
249

Šocccco(o0000
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Přilešitostné dárky!

VÁC. ŠOLC,
zlatník a stříbrnik,

přísešní soudní znalec a odhadce
v Hradci Králové

(sv. Janské nám. č. 77.)

doporučuje ct. obecenstvu hojne záso
bený sklad klenotf, zlatých stříbrných
a pravých českých granátových šperků,
stříbrné stolní náčiní z novéhoa čín
ského stříbra, ozdobné stolní nádobí,
veškeré zlaté a stříbrné hodinky L. ja
kosti; dále pendlové hodiny a budíky
různých druhů se zárukou 1—3 roků za
ceny levnější než všude jinde. Zlatí a
(240) stříbří v obni galvanicky.

Objedná zboží je úřednězkoušeno a značeno.jednávky a oprávky se přijímají a shoto
vují, téšvěbkeré spráskyodenak 6 vyřiuují.

Věe za levné ceny.
Staré skvosty se kupují a vyměňují.

FEVVTYFYYY

je

Vahadbukachadaada KPPEETFT

Jan Kalis,
hodinář a zlatník

v Bychnově n. Kn.,
doporočaje

svůj hojně zárobený skled
zlatého a stříb. zboží,
hodin kývadlových, ka
pesních v cenách mírných

a 86 zárakan.

Též ni sslitky

V. VACEK,
Závod školkářský ===
=== v Pamětníku u Chlumcen. C.

nabízí

pro zimní a jarní vysazování stromy 0
vocné vysoké i krsky, sazenice pro živé
ploty, křovinyozdobné, konifery, divoké stro
my pro stromořadí, pláňata atd. Statisíce
sazenic v zásobě. Levné ceny — Výborné

zboží. — Poučný cenník zdarma.

"Bohatý výběrvšehodruhu nábytku.

ÚplnézařízenídoPoj et a ložnic.

+ Výrobaa skladnábytku

1 KLT.SKURASKÝ,
2j (3) wHradoi Králové

Svatojánské náměstí ólslo 87. :

Sklady tabylovébo a dutého skja, porcelá“
nových zrcadel, obrazů a pefrol. lamy.

nníky s nákresyna požádání Irko.

ANT.DRAHOZAL,
pozlacovač v Humpoloi

dovoluje si doporučitl

své vid. duchovenstvu, sl.patronátním
: P dám s ct. obecenatrajek
ku zařizování mových i obnovo

vání starých otářů, kasateleu,
soch, křížů atd. vše v nejlepším provedení

za ceny mírně. %

| 6" Vícero pochvalnýchvysvědčenípo ruce. U- JosefKrejčík
V PRAZE,

umělecký závod sochařský a řezbářský.
Píisárna a dílny na Letné, č. 812.-VII.

Sklad Eliščina třída ©.24.
odporučuje uctivě své chvalně znamé:

Sochy, křížové cesty, jesle, Boží hroby, křiže,
oltáře, kazatelny, zpovědnice, křtitelny, kon
soly, svícny, lustry, pultíky atd. dle slohu

kostelů.
Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně a

franko.

tkramánánla: Kotva.

LINIMENT. GAPSICI COMF.
“ z Richtrovy lékárny v Praze

uznává 80 za výborně, bolesti utičující natirání; jest
na skladě ve všech lékárnách za 40 kr., 70 kr.a 1 zl.
Všeobecně oblíbený tento

domácí prostředek
žádej vždy jen v původních láhvích s naší ochrannou
známkou„kotvou“ z Riehtrovy lékárny.

Buď opatrný a přijmi jen láhve s touto i

o

DÁZÍ

ochrannou známkou za původní přípravku.

Richtřovalékárna „U zlatého Iva“v Praze,

OOOOO000000000000
Pravý nezkažený

-=čšěelí roedď
čistí krev naši, podporuje pravidelné trávení
a sílí naše tělo. Zvláště se hodí dětem chu
dokrevným, bledým, lidem slabého žaladka
a zotavujícím se. Zevrubné poučení přidáno
(171) je ku každé láhvi medu.

Zaručeně čistý med ize koupitiu Antonína Sejnohy,
cukráře na velké podsíni v Hradci Král.

fa=Ah.BZ aAla ujE 5
"n

| !©

D NK

Nownka na menčikovy ? "i

v moderníbarvě dra- Václavské náměstí, 82, : ť
pové. v oporučuje 5

Metrzi. 3.40. | B
Na menčikov neb oblek r ja

utačí 3 metry. XAč s

tož x pohaty.bn ů velmi pěkně provedené z létek dvojitých, s okrasou červenou,zele« E
derních druhů na obleby, ZR nou, bordeaux modrou neb šedou, kus po sl. 7-—, 880, 10—, 5
svrchníky,zimníkyA s župany “i =
menčikovy jen zaru- | v jakosti velmi dobré, kue po zl. 11-—, 12—, 14.— hh
čené jakosti a v mír- (9 župany ie
v res A“ p M = dublu nejlepšího, úplné vlněného,kus po sl. 16:—, 18—, 20—, EF

frankodaělon. bil župeny anglické M
a z látek velice jemných po sl. 18-—, 20-—, 3t-—, 24—, 238—, O

První Českýzasila- 1 župany k
* telský závod jí) no arati velbloudí avláště lehké, teplé a příjemné dle velikosti sl '

ED DOSKOCILÁ E 888 20—, 32—, 34—28. so | i

v Chocni. wp- Vždy 200 županů na výběr. “©W| ©rr nonM ana prakn ERA OS



Država?! Co to zase za nové slovo? Tak

viny teď píšou, že člověk bez mála nebude vědět,
jeli to česky, nebo francouzeky“.

Dobrák ten má skoro pravdu. Ale jaká pomoc,
kdyš němečtí páni poslanci a novináři mají svůj
„Besitrstand“, a my to musíme nějak přeložiti.
Vybrali jsme si k tomu slovo sice dobře české,
ale lidu obecnému méně známé.

. Tak tedy co je to ta država? Inu, co by to
bylo jinéo, než to, co kd3 drží, o čem říká, že to
jeho majetek. Němci tím myslí nejprv tu půdu,
pa které bydlí, a pak ita svá národnostní práva.

- „Nejdřív o té půdě. V jedné obci měla se zo
raji a v malém pronajati „obec“ čili obecní pa
stvina. Na mapě bylo, že „obec“ zaujímá v celku

jen šedesát. Kam pak se podělo těch čtyřicet?

řiti s obcí sousedící pole různých občanů. A hle!
Shledalo se, že občané ti mají více, než dle mapy
míti mají. Těch čtyřicet korců se nestratilo; na
lezly se šťastně u sousedů. Teď bylo zle. Sousedé
povídali jeden 2a druhým: To si vzít nedáme, to
je náš majetek! Tak se totiž mluví v té obci. Po
novinářeku měli říci: To je naše država.

A co z toho následuje? Ta jednoduchá kře
stanská pravda, že některá država je spravedlivě
nabytá, některá pak nespravedlivě, „Přiorané dr
žavy se musí vrátit, a budoucně se nesmí přiorávat.

Tak mínil tenkráte „pan páter“, když 8e 0
tom dozvěděl. Ale nepochodil. „Všecko pry je
promičeno“, rozhodla světská spravedlnost. A tak
Se slalo, že si sousedé svůj „Besitzstand“, svou
državu zachovali, a obecní država stala se o 40
korců menší.

-A jiný příklad vím. Našly se zápisky, že se
v jistém kostele měly konati o sachých dnech
zádušní služby Boží za jistého Vítka, který k to
mu kostelu před hositskými dobami na ten úmysl
dal „půl lán“ polí — „u luk“. Kostel byl roku
1420 Žižkou zbořén. Fundace se nekoná. A kde
jsou pole? Louky tam jsou po does,a pole u nich
též. A jsou nyní državou velkostatku. Vítek už
mluviti nemůže.
- © Tak je to tedy 8 těmi državami v malém. A
ve velkém to není lépe, k. p. Kladsko a Slezsko
je državou Prušákť. „Přioral“ si je Bedřich II,
proský král.

A však i v národním obledu to je podobně.
Celé kraje královatví našebo byly české. Jeatli si
tu půdu Němci spravedlivě koupili, je to država
spravedlivá. To je podnes tak Když na pohranič
ních místech Lech pije kořalku a chalupu prodá
Němci, stává se apravedlivou državou Němce, a
když Němec pije a Čech koupí, jest to zase na
opak. Ale ono tv chodilo trochu jinak. Němcům
gepomahalo k državě násilím pomoci prote
stanetví. Pau rytíř nebo čím byl jakožto pa
tron — to jest ochrance — fary a kostela kato
lického ai vzal její pole a katolického kněze vy
hnal. Najal si kazatele a učitelé lutheránského,

Němce. gby se byl proti tomu ozval tehdejšísedlák, byl by přišel na lavici a jeho koženky ve
blízké spojení s drábovou holí. A tak pomocí pro
trstantsko-něreckého kazatele a učitele naučili
seděti německy a to obzvláště tím, že za pasto
rem přivalilo se i onoho cizích Němců na panství
— a panství — to jest osady na panství, staly
se državou Němců.

, Za dob josefinismn dělal to stát hlavně zase
školami. Pověstné jsou v tom ohledu „Hauptschu
ly“ v čistě českých městech k. p. k radosti p.
Wolfa to povím, v Čáslavi, kdež se čáslávští na
učili i ke mši svaté zpívati josefinskou: „Wir wer
fen uns darnieder“. Nepodařilo se ovšem Čáslav
a mnohá jiná města udělat državou Němců, po
něvadž si Čáslavští jednoho dne umínili, že 8e již
více o deváté „dolů bázet nebudou“, ale za to
v těch dobách padlo Litoměřicko a dotrhnuto bylo
panství Kukuské atd.

Jeli takovéto „přirovnání“ křesťanstvím da
voleno, to bych rád slyšel od P. Opitze, který
pravil, že Němci vydobyli si | pětistoletou
prací svou državu. Ovšem přiorávání je taky práce.

Ale že by aspoň něco slevit muael, to vysvítá
£ tobu, že « Děčíně ještě v šedesátých letech to
hoto století byl na bráně ověnčený nápis '„Děčín
14, nevím už kolik, tedy 14 set a několik. Jestli
by P. Opitz a s ním p. Brada (Prade) a Strach
(Štrache) a Jírů (Iro) přeci tvrdili, že to je po
ctivý způsob nabývání držav, nůže, proč se zlobí
že jim Češi vnikaji do jejich državy? Právě Češi
poctivou prací nabývají byta v poněmčených kra
jích a jen násilnými zadržováním jich
přirozených práv k. p. mluvení a učení
mateřským jazykem brání ae Němcinavrá
cení toho, co z veliké části „přioráno“ bylo. Je
to tak v národním ohledu, jako vůbec s přiroze

to se nechce; tu je ta „država“.
A jako to je s půdou, tak je to i 8 prá

vem. Dáme příklad. V jednom městečku žije dvě
třetiny katolíků a třetina helv. evanjelíků. Ale
v obecním zastupitelstva bývalo deset až i jede
náct helvetů a dva: „spášenliví“ katolíci. Vláda
voobci stala se državou ovangelíků. -—
Když pak v posledních letech začali katolíci čísti
„Brynychovy“ spisy a katolické časopisy, vzpa
matovali se, zolili svorně a statečně a zvolili osm
katoliků a čtyry helvety, pak ovšem i za starostu
zvolili katolíka. — „To jste nám neměli dělat“
zvolal v rozčílení bývalý helvetský starosta. A
bylo mnoho a mnoho hubování na Brynycha a fa
ráře, na klerikály a jezority atd. atd. A ito bylo
řečeno:Jaká to bývala svornost, ale teď?
Jen rozbroj a hádky“.

A arovna tak je to asi v Čechách a v Ra
kousku. — Menšina Němců vládla a vládne tak,
že Čechové i Slované, ač jšou ve většině, nemají
těch práv, kterých požívají Němci. Nadvláda
menšiny stala sedržavou Němců. Akdyž
se má stát po právu, ta se volá: Nebude svornosti,
a jen boj a bádky budou, dokavád se Němcům
jich dráava nevrátí.

A právě tyto dny píšon německé listy, k. p.
Fremdenblatt, že se teprv tenkrát smýšlení uklidní,
až se stane, co. chce menšina. A „Reichswebr“
dává Gantschovi radu, aby zabezpečil každému
národu jeho državu a ohraničil správní a volební
okresy dle národností“.

Veliká úloha! Být ministrem právního státu
a zabezpečovat nespravedlivé državy, dělat čistě
německé okresy, když jich není!

Možná, že p. Gautech se do toho pustí, ale kli
du nebude. Čechové jsou již nyní probuzeni, jako
ti katolíci v místech 8 menšinami evavgeliků. Ne
půjde to, a repůjde. — Dělejte to páni jako ti
katolíci; většinámdejte právo, ale menšiny ne
potlačujte. Jen to je křesťanskyspravedlivé
zabezpečování držav; co jste až posvd dělali, to
je liberalistické, zákonům Božím se protiví, jsk při
orávání. A co je nejhorší a nejsmutnější, že při
oráváte pro toho, kdo si v století minulém přioral
Kladsko a Slezsko.

Nový soudní řád.
(Pokračování.)

2. Proti rozsudkům soudů sborových má stra
na právo podati odvolání, o kterém rozhoduje vrch
ní zemský soud v senátech o pěti soudcích ($ 4,
8 j. n.)

Jednání jest podobné jak výše pod čís. 1.
uvedeno. Avšak spisy odvolací mohou býti jen pí
semně podány a musí býti oi advokáta podepsá
ny; strana chudá musí sobě tudíž zaopatřiti právo
chudých; opatřila-li strana ta sobě právo chudých
již pro řízení v první stolici, platí to též pro ří
zení odvolací.

3. V řízení bagatelním nelze rozhodnutí
soudu odvolacího více odporovati ($ 502 s. r.)
V řízení před okresními sondy a před soudy sbo
rovými přísluší stranám proti rozsudkům soudů
odvolacích (tedy soudů sborových a coudů vrch
ních) — nehledě k tomu, byl-li rozsudek soudu
prvního potvrzen neb změněn, právní prostředek
revise (odvolání) avšak v mezích mnohem obme
zenějších, než při odvolání.

Důvody, pro které se revise podati může,
jsou zmatečnost řízení, neúplnost řízení, odpor

W

; IV. Ročník.Obnova vychásí v pátek v poledne.

rozhodnutí se spisy a nesprávné posouzení práv

nické stránky věci Ó 503 a.+)Revisní apls slaší podati ve 14 dnech po
dosažení rozsudku II. stolice a musí býti týž opa
třen podpisem advokáta. Spis ten dodá se odpůrci
ku podání revisní odpovědi ve 14 dnech a pu
uplynutí té Ibůty předloží soud prvé stolice spisy
prostřednictvím soudu odvolacího, nejvyššímu soud
nímu dvoru ve Vídní, který v revisi z pravidla
rozhoduje v sezení neveřejném.

Aby nebylo revise zneužíváno, muže nej
vyšší soud, má-li za to, že revise byla svévolní,
straně neb jejímu advokátu uložiti pokutu pro
svóvoli ($ 512 s. ř.)

Poněvadž exekuce teprvé na základě právo
platného rozsudku se povoliti může, dává zákon
věřiteli, pakli by dlužník právní platnost rozsud
ku podáním opravných prostředků protahoval,
možnost, aby zjištění avé pohledávky jit dříve,
než rozsudek moci práva nabude, dosáhl ($ 370
ex. ř.)

Věřitel může totiž na základě rozeudku, proti
kterému byl podán právní prostředek, vydobýti
exekuci ku zjištění, prokáže-li, že by jinak vy
mábání jeho pohledávky bylo zmařeno neb stíženo.

4. Froti výroku o útratách v rozsudku ($ 56
8. ř.) proti všem usnešením (výměrům) soudů okres
ních a soudů sborových — pokud to zákon vý
slovně nevylučuje, má strana právo rekursu ($ 5l4
ř. 8.) které ovšem v ř/zení bsgatelním značné jest
obmezeno($ 517 s. ř.) Rekurs sluší podati buď
ve spisu od advokáta podepsaném, — reb (u
okresních soudů), též protokolárně ve 14 dnech
($ 520, 521 ř, s.) Strana, které bylo výměrem
udělení práva chudých odepřeno, může i u soudu
sborového podati rekurs protokolárně ($ 72 odet.
3 8. ř.) Soud první stolice předloží rekurs soudu
odvolacímu, aniž by odpůrce slyšel.

O reknrsn proti výměrům soudů okresních
rozhoduje soud krajský (zemský) proti výměrům
soudů sborových vrchní soud zemský v neveřej
ných sezeních ($ 526 a. ř.)

Potvrdil-li soud odvolací výměr soudu první
stolice, nemá strana — vyjímaje případy v S$ 83
a 239 exek. ř. uvedené (rozhodnutí o povolení
exekuce, rozvrh ceny trhové za nomovitost V exe
kuci prodanou) — dálšího opravního prostředku.

Změnil-li soud odvolací usnešení soudu první
stolice, má strana právo dálšího rekursu, který
ve 14 dnech protokolárně (jen u okresních soudů)
neb ve apisu od advokáta podepsaném podati sluší,
o kterém rozhoduje nejvyšší soud ($ 3 odst 2 $
4 z. n.)

Dodatek 1. Řízení upomínacíupravené zá
konem z 27. dubna 1873 č. 67 F. z. ostalo i za
nového řízení soudního v platnosti (čl. XXVIIL
úv. z. k s. ř) [ zde však usnadnily nové zákony
neb řízení. Chceli někdo vydobýti platební rozkazy
neb podati odpor proti platebnímu rozkazu, dojde
do kancelářského oddělení okresního soudu, před
nese ústně svou žádost, složí potřebné kolky,
úředník zanese to —- aniž by se protokol sepi8o
vel do zvláštního rejstříku a soud pak vydá pla
tební rozkaz ($ 59 org. z., $ 229 j. ř.)

Také podání výpovědí z bytu a nájmu usnad
něpo; podobné jak v řízením upomínacím stačí
přednešení ustní strany a složení kolků; soud za
nesa to do zvláštního rejstříku vydá stranám
souduí výpověď. ($ 59 org. z, $ 230 z. ř.)

Dodatek 2. V novém řízení soudním po
necháno jest t. zv. řízení mandátní, ve kterém
věřitel proti dlužníkovi na základě listin zvláštní
důvěry požívajících (listin veřejných, soukromých
listio, jejichž podpisy jsou svěřené, listin vtěle
ných so veřejných knih) vydobyde platební roz=
kaz. Řízení to doporučuje se k cíli uspoření útrat
spořitelbám a majitelům knihovně vtělených po
bledávek.

Dodatek 3. Řízení směnečné spočívá na
těchže zásadách jako řízení posud platné; lhůta
ku placení sumy směnečré a ku podání námitek
obnáší 3 dny, lhůta ku odvolání a revisi 8 dnů.
Námitky musí — poněvadž směnečné řízení jest
před soudem sborovým — nyní vždy býti opatřeny
podpisem advokáta ($ 75., 3. 6. ř.)

V tomto sniěru mé nové soudní řízení přís
nější ustanovení, než zákony do 1. ledna 1898
platné. Byly-li proti platebnímu rozkazu podány



námitky, nastane řádné eporné řízení před sená
tem obchodním, ve kterém strany advokátem za
stoupony býti musí. 

Dodatek 4. Řízení vosporechmanželských
jest vybraženo soudům sborovým; sporné řízení

děje se dle pravidel řízení před soudy sborovýmis jedinou výmiokou, že se strany samy mohou
zastupovati, že tedy zastupování advokátem po
třebi není.

Ve prospěch řemesinictva.
Zemědělství, obchod a průmysl vázne, tak

slýcháme ze všech stran. Avšak ještě hůře se daří
řemesla. Hlavní toho příčinou jest boj mezi kapi
tálem a prací. Stát a země ujaly se sice živnost
nictva, ale způsobem naprosto nedostatečným.

Vídeňská vláda ujala se podpůrné. akce bez
důkladného, všestranného vyšetření poměrů jedno
tlivých řemesel. Následkem toho tápe vláda, an
kota živnostenská i zemská komise ve tmách a
pouští 3e do oprav jen tak na zdař Bůh. Stopu
jeme-li věc bedlivěji, vidíme, že akce vlády i zem.
výboru započata byla jednostranně, za nepravý
konec a nelze tudíž mnoho od ní očekávati. Po
mocná akce prrvádí se tak liknavě a tak ojedi
něle, že pacient může dříve umříti, než li vlastní
jebo léčení započne.

Již v loni prohlásil zemský výbor království
českého, že nebyl s to vypracovati plán, jak by
se daly soustavně a účelně podporovati průmysl
domácí a odvětví jednotlivých řemesel.

Ministerstvo obchoda a průmyslu slibovalo
vydati sice živnostensko-průmyslovou statistiku,
z níž by se posouditi dalo, která odvětví živno
stenska a průmyslová klesají a která se udržují
avebo dokonce snad i vzkvétají, avšak skutek
utek a tak celá akce uvázla, neboť bez náležitých
udajů statistických nelze si mysliti řádné organi
sace práce pomocné.

Mnohem důkladněji počíná si v této přičině
vláda uěmecké. Tato zjišťuje především, v kterých
oborech jest maloprůmyal zatlačován, které příčiny
mají na to vliv, které řemeslné odbory nedají se
více proti velkovýrobě držet — ani změnou usta
novení zákona — a která řemesla v boji s velko
výrobou dají se vhodnou a cílů svých vědomou
podporou s jistou nadějí udržet.

V Čechách, jak již řečeno, nemáme ještě pře
bleduých zpráv o stavu řemeslných živností. Zem
ský výbor však již zřídil zemskou statistickou
komisi, a tak nám zbývá aspoň naděje, že při
hromadném spolupůsobení všech povolaných čini
telů rychlejí poznají se příčiny úpadku řemesla a
možné- prostředky nápravní.

Zemský suěm povolil na podporu živností ře
meslných v roce 1897 jednou 10.000 a pak.6000
zlatých. Obuvníkům soboteckým povolena podpora
do 225 zl. na zakoupení prošívacího stroje, spo
lečenstvu stavitelů v Žamberku povoleno až 366
zlatých na zakoupení stroje na zpracování dřeva,
společenstvu stavitelů v Chrudimi povoleno 1800
al., různým společenstvům v Opočně 2250 sl.,
společenstvu truhlářů v Praze 1263 zl., II. spole
čenstvu v Lišově 2250 zl., společenstvu kovářů
(řetězníků) v Liboci na zakoupení motoru 2200
zlatých, společenstvu tkaleů v Kozlanech 2250 zl.,
společenstvu krejčů v Jindřichově Hradci 750 sl.,
společenstvu obovníků v Lanškrouně 500 zl., spo
lečenstva krejčů v Žižkově 100 zl. Celkem se r.
1897 vydalo na opatření výrobních pomůcek ře
meslných 16205 zl. 51 kr. Povážíme-li, že Čechy
jsou velké a že by skoro každé společenstvo něco
potřebovalo, tedy ovšem každý sezná, že taková
nepatrná „pomoc“ mizerii řemesla nepomůže.

Zemský výbor žádal sice vídeňskou vládu za
zvýšení státní subvence, avšak bez úspěchu. Ve
Vídni nemají pro Čechy nikdy peněs, tam dovedou
z Čech peníze pouze brát.

Co české řemeslnictvo nejvíce potřebuje, jest
především dostatek úvěru. Úvěr malořemeslni
ctva v Čechách jest naprosto nedostatečný. Ře
meslník pouze za hotové může laciněji nakupovat.
K tomu je potřeba především úvěru. Velkoprůmysl
Jze s úspěchem jen velkoprůmyslem, velkokapitál
jen velkokapitálem sdruženého řemeslnictva potí
rat. Utvoření zemského jubilejního úvěrního fondu
Jest prvním počátkem k rozřešení životních pod
mínek mnohých odvětví řemeslných.

Zákonodárství musí se dále postarati 0 to,
aby výcvik řemeslníků se zdokonalil, dále aby
maloživnostnici své dílny moderním požadavkům
přiměřeně si zaříditi mohli

Jedna věc však zasluhuje velice pilného uvá
žení. Smutný stav řemeslnictva méně zaviňuje obor

výroby než obor odbytu; vymýtit neprodoktivníhod prostředkovatelský a zabezpečit zisk vý
robcům — jest Archimedovým bodemnápravy.

Politický přehled.
Z českého sněmu. Skrělé řečiposlanců

dr, Podlipného, Kaizla a prince Schwarzen
berka důkladně vyvrátily stížnosti Němců, Návrh hr.
Bugnoye na opravení jazykové otázky odkázánbyl
zvláštní komisí, které se přidělí též ostatní jazykové
návrhy. Návrhy poslanců pp. dr. Dvořáka a Ja

robe na sřísení ústavu ku vyrábění ochranných lá
tek proti nákazám (antitoxine) a na zavodení očko
vaní tuberkulinem přijat. Poslanec Jaroš navrhl do
ploční stanov za účelem zvláštního melioračního fondu
do 500.000 zl. (V zemědělské komisi navrhli zvýšení
příspěvku melioračního fondu 25 na 100 tisíc sl.)

Ve školské komisí českéhosněmu pře
vsali Němci nabízené jim spravodajetví

Zemědělská sněmovní komise radila
se o osnově sákona ohledně zavedení povinných ho
spodářských pokračovacích škol. V sesvní byl příto
men zástupce vlády, místodržitelský rada baron
ber, nikoli však Némci, kteří dělají zde obstrakci.

Haličský smém navrhl adresu k trůnu, v
niž připomíná 6Oletého vládního jubilea císaře, uji
stuje císaře láskou, oddaností a vděčností polského a
rusínského lidu, který chce vždy jednotu a moc říše
podporovati. Dále se žádá v adresse rozšíření zemské
samosprávy, vyslovoje se přání po obnovení pravi
delných parlamentárníchpoměrů a po brzkém vyrov
nání sUhrami na cestě konstituční.

Zivotn: setnina J. V. císaře Fran
tiška Josefa I. rakouského zovese z roz
kasu cara Mikuláše první setnina plaku Kekshbolm
ského, jebož majetníkem jest císař rakouský. Také cí
sař Vilém dostal šivotní setnina u svého raského
pluku. Nový tento čin cara Mikuláše vykládá se jako
důkaz upřímného jeho přátelství s Rakouskem a Né
meckem.

Porady © rakonusko-nherském vy
rovnání dály se v Budapešti za přítomnosti ra
kouských ministrů Gautsche, Bóhma-Bawerka a dr.
Koerbera. Příští týden budese vjednání pokračovati ve
Vídni, kamž zavítají uherští ministři.

BRasko rozmnožilo svou armádu o 20. (vilen
ský) a 31. (kyjevský)armádní sbor, o 2 jízdní sbory
a o půl tisloe děl. Německéčasopisy se hrozí, že Ru
sko má na německé hranici 344 praporu a 260 šva
dron s příslušným dělostřelectvem, které místními re
servisty te může okamšité uvésti na míru válečnou.
Prusko má na ruské hranici jen 146 praporů a 101
švadron. — Silné válečné abory má BRusko též na
hranici haličsko-bukovínské. Velmoci se hrozí obrov
ského raského kolosu.

Vyhlazovací boj proti pozňanským
Polákům. E. 1886 zahájil německýkancléř,kníže
Biemark, vyhlasovací boj proti Polákům tím, že pra
ský sněm mu povolil 10U milionů marek na zakonu
pení polských statků. Zakoupené velkostatky byly
rozděleny na selské usedlosti a na splátky byly po
stapovány protestantům německým. Poněmčování po
mocí německých katolíků se totiž v Pozňanska nepo
dařilo, protože němečtí katolíci se mezi Poláky po
polštili, svláště pak-li s nimi vstupovali do stavu
manželského. Německý protestant jest za to proti ka
tolickému Polákovitrrdý ,bezohledný, nesnášenlivý a
méně podléhalvlivu polskému. Jednu potíž však mají
s Poláky i němečtí protestanti. Německá čeleď jest
líná, požívačná, činí nárok na velké platy, dobrou
stravu, za to práce jí neťoní. Protestanti byli tedy
nuceni bráti katolické Poláky s Poznaňska i z Ruska

dopráce. Tím se však polský živel sesilil a dnes jestPoláky prolezlé též sousední Slezsko, Sasko, Brani
bory a Pomořansko.— Proti Polákům uovědí si dnes
Prušáci jiné rady, leč povolit druhých 100 milionů

marek na zakoupení polské půdy v Prusku. Odůvod
Řuje vládní předlohu, pravil kancléř kníže Hohenlohe, že vůči Polákům nezná více přátelství a smír
ných smluv. Surová, nelideká to slova, která poškodí
nejvíce Prasko a německé občanstvo, a z nichž bu
dou míti konečný prospěch jen socialní demokraté,
Vůči Polákům se zachovali spravedlivě jedině poslanci
katolického středa. Pravili bezohledně, že vláda chce
polskou národnost a katolictví v Poznaňsku a v zá
padním Prusku s kořene vyvrátit, což se příčí lid
skosti a spravedlnosti. Rána, kterou zasazuje opět

protestantské nesnášenlivé Prusko katolickým Poláům může nejvíce poškoditi pruskou dynastii a pru
ské junkerstvo. Posavadní vyhlazovací boj Prašáků
neseslabil početně Poláky vPrasku, naopak přivedl
k národnímu vědomí nejen katolické Slezany, ale i

probostantaké Masury, Kašuby a Litvíny ve východnímsku. Velkostatky v záp. Prusku a Poznaňsku jsou
z polovice selské, ze dvou třetinpolské [U nás se od dob
císaře Josefa až po Bachy, Giskry, Herbsty a Auer
spergy zuřivě germanisovalo, ale výsledek byl opačný;
i méně uvědomělí Slované nabyli většího národního
vědomí. Dnes nestačí více miliony na odnárodnění
národů.

Sociální nepokoje v Ktalíl. Po celé
Italii trvá mezi chudým lidem povážlivé hnutí ná
sledkem neobyčejného zvýšení cen mouky a chleba.
Socialisté a lid bez práce se bouří a na několika mí
stech došlo již k povášlivým nepokojům. V (Jakýnu)
Ankoné došlo k velmi prudkým bouřím. V předmě
stích a okolí srooovali se lidé, drancovali obchody a
pokusili se o zapálení vily obilního maklera. Vojsko
zakročilo. Nedaleko nádraší, kdeš mnoho socialistů a
anarchistů bydlí, byl učiněn pokus stavěti barikády.
Policie dala je odkliditi. Ve směru k Torrettě srotilo
se několik set dělníků, kteří zaujali hrozivó, ano re
volační postavení. Následkem toho odebralo se tam
vojsko a po krátkém bojí zajalo 27 osob. Vláda na
řídila k zmírnění nouze, aby chléb se pekl ve vojen
ských pekárnách a prodával lidu za výrobní ceny.
Zlé scény udály se nanovo včera v Sinigaglii. Poně
vadě vojsko se odebralo do Jakýnu, mohly sástupy
bes odporu vyloupiti vagony s obilím na nádraší; na
to lid, v jehož čelo se vily ženy, |dobyl útokem
a vydrancoval obilní skladištěknížete Ruspoliho a
mnoho jiných skladišť a krámu. Davy zpívaly při
tom socialistickou hymnu. Konečnědostavila se Jísda,
která vjela do lidu a jej rozprášila. Podobné příběhy
udály se v Maceratě. I zde smocnily se davy proklí
najíce obilní spekulanty — obilních zásob. Četnictvo
bylo uvítáno kamením, vojsko voláním: „Ať žije ar
máda!“ V obydlí purkmistra a na radnici byla vše
cka okna rozbita. Všecky krámy v městě byly se
strachu před drancováním zavřeny. VWImpruneně, v
předměstí Florencie, přestali pekaři pro vysoké ceny

i chléb. Obyvatelstva se 'mmocnile velkémouky
rozčílení. Konečně se oznamaje s Milána i s Říma,
še i tam panuje a týchž příčin velké kvašení v oby
vatelstva dělnickém a $e se Ise obávati výbuchu me
spokojenosti. Následkem hrosivé nespokojenosti lidu

podepal král Umberto a předseda ministerstva©
nlšujjímšvě obilí S n.7 tr.bo cent na 5 frsnižuje. em tímzjednal si Radini sympatií a úto

ky Oposicev nynějším sněmovnímsasedání tím octleny.y -=
Za gavornera ostrova Kréty mábýti

na přání Baska jmenován fecký prac Jiří,
před lety zachránil carovi v Japonsku život.

Rakousko, Německo a Francie s návrhom Ruska pa
trně souhlasí. Za to Anglie, která by dostala Kretu
do avé moci, jest rozhodně proti tomu a podporuje
všemožně zbrojení Turecka. Sultonovinení řecký princ
arciť vhod, neboť stane-lí se guvernérem na ě,
znamená to strátu ostrova pro Turecko a brzké jeho

řipojení k Řecku. Turecko, ktaré se k vůli Kretě ut
alo a Řeckem a slavně Řeky porazilo, sotva vyhoví

Rusku po dobrém. Ve vážných politických kruzích
připouští se možnost brzké zápletky Raska s Anglií
a s Tureckem. Bojištěm by pak byla nejen Malá Asie,
ale i indické a amurské pomezí. Rarko rozmnožilo
jiš tak velice avou sílu válečnou, že se nemusí více
báti vojenského kordonu na svých západních hrani
cích jakor. 1854—b56.

Drobná obrana.
Keonfessní škola evanjelická. Školský

Obeor přináší paragrafy konfessních škol evanje
lických a přichází k úsudku, že farář je „de
facto“ — v skatečnosti — správcem školy —
učitel nevolníkem. — A když katolíci chtí avon
konfessní školu,v kteréž, co je státního, ponechá
vají státu, a jen o to stojí, aby katoličtí prvoro
dičové nebyli nuceni dávati děti vychovávati bez
božcům, liberálům, evangelíkům « šidům, tu prý
to je tyranie a panovačoost hierarchie, a nejvíce
proti tomu brojí — pastořil

Sterý vzor v movém rece. Podtímná
pisem přinášejí hoblíkovsko-šádkovské Hlasy ze
Siona pěkný nábožný úvodní článek. — A za ním
v plných pěti sloupcích (Il) bojaje p. Šádek
s Obnovou a pomlouvá i špiní p. biskupa. Oprav
du, starý vzor v novém roce. — Starý ten
— přes tři sta let starý, od otců zděděný, —

vzor záleží v následujícíchpravidlech: 1) fypísem i katolíků ve prospěch protestanství pře
krucovat, je se souvislosti vytrhovati a to, čím
by se pravý jejich smysl ukázal, zamičovati. 2)
Každému slovui činu vynikajících katolíků, ob
zvláště proti protestantismu píšících co možná nej
nešlechetnější úmysl podložiti. 3) Věecek možný
kal z dějin i novin byť i pouhé pomlavy byly,
na hlavy katolíků líti; naopak pravdy dějopisné
— protestantům nepříznivé — falšováním dějin
nazývati. 4) Všude protestantismus vychvalovati
katoliotví vňak jislivými vtipy haněti a v posměch
vydávati, ano ifanatisování lidu i dětí se nelekati,
zvláště pak osoby obranců katolicismu co možná
nejvíce zostnditi. Obranu však katolíků štvaním
a tupeníim evangelíků nazývati. 6) Oproti katolí
kům všude i když protestanté jsou v menšinách
do popředí ne dráti, katolíky traktátky, a sirotky
ano i penězi k protestantismu vábití a při tom
toleranci 86 chlubiti, katolíky neuvědomělé a zba
bělé unášenlivými nazývati, uvědomělé však a 0
práva svá Be hlásící za nesnášenlivé vyhlašovati.
6) Mrvy v oku katolíků — obzvláště biskupů a
kněží — hledati, a břevna — trámy — vo vlast
ních očích neviděti, čili své vady zatajovati, vy
mlouvati. 7) Lži oproti katolíkům příliš se nele
kati, dle návodu Lutherova, že proti papežství vše
jest dovoleno, účelem prostředky posvěcovati, nikdy
pic neodvolati a vůbec vždy a všude při svém
po staletí zůstati a znovu a znovu lživé — tisíc
krát I věci — teopakovati. — To
jest ten starý vsor, dle kterého p. Šá:
deki vnovémrocejedná.Budei potomto
našem oproti jeho pěti sloupcům projevu, ohánětí
se dále. My pak jsme botovi všech sedm odstavců
našich dokázati.

Čertovo kepýtke. VKostelcinad Labem
byla schůze voličů a taky sociálnních demokratů.
Přišel tam říšský poslanec pan Heller a řečnil
též redaktor „Práva lidu“ a pravil, že šestiletá
návštěva školy dle náhledu mnobých rozumných
pánů postačí a osmiletá návštěva Že se ani pro
vésti nedá. A světe trň! Poslanec Heller s tím
souhlasil. K tomu dokládá Šk. Obzor, že to je
čertovo kopýtko návrhu Ebenhochova, „to je
ta péče o vzdělání nejširších vrstev lidu“ atd.
„Kdo dá očím mým slz a vody blavě mé“ —tak
jsem zalkal s Jeremiášem nad pohromou národa
českého, budouli děti i úředně chodit jen šest let
do školy. A však zjevila se mi vážná postava a
pravila mi: Neplač synu můj! Já jsem pravil, že
do obecné školy mají děti chodit jen do dvanác
tého (13)roku. Otevři tute knihu a čti Apln
posvátnébázněptám 30: Kdojsi pame?— Apo
stava pravími: Jan Amos Komenský jest
jméno mé. Po těch slovech zmizela postava a
v ruce mó zůstala jeho Didaktika, kde tak oprav
du psáno jest. — O jak jsemželel, že tak rychle
zmizel „učitel národá“. Byl bych ei prohlédl nohy

jeho E tovícepr kopýtkaméaespokojiti s tím, še a ea —
Ebephoch.



Zprávy díccévní. Vysnemonánjest:
p. Felix Bárte, farář v Zahrádce, obdržel Expoeito
rigm úcale; Ustanovení jsou: p. Stanislav
Michálek, koop. v Mladkově, sa katecheta do Bob
dázče u Pardabic, p. Jos. Enderie. koop. v Jedlové,
sa hatech. do Nového Bydžova, p. Jos. Tuček, koop.
v Třebomíně, za kaplsna do Železnice, p. Jos. John,
koop. v Lanovrě, za kaplana do Jedlové, p. Jos. Ta
jorský, koop. Brandýský, za kaplana do Labské Tý
pice, p. Jos. Hladký, koop. Limberský, za kapi. do
Brandýsa n. Ori., p. Jan Tichý, kaplan Sopotnický,
se koop. do Mladkova, p. Jos. Kaplický, farář v Zal
manově, zu faráře do Lanova,

Kemeert p. Vojt.J. Hla váče proslaveného
virtuosa na harmoniam a řidilele dvorního orchestra
v Petrohradě, a slečny „Zoje Hlaváčovy kon
certní altistky, pořádaný dne 24. ledna 1898 byl
Jedním ztriomfů, jichž získává všude umělec se svoji

el. dcerou napoati po své milé vlasti. Přednesem
Bachevy „Gavotty“ ukázal J. Hlaváč, že dokonale
pochopil mistra varhan, a potvrdil, že pravdivá jsou
slova Schuhmannova: „Bachovy skladby zůstanou ka
pitálem pro všechny časy“. Ve Fibichových Náladách
a Šimákově „Pohádce u přeslice“ seznali jsme výteč
pou stavbu Hlaváčova harmonia, Barvitost rejstříků
byla obdivuhodna. Bethovenovo andante z patronátní
sonaty a Čajkovského „Sněženka“ stupňovaly obdiv
obecenstva v pravé nadšení. Se zatajeným dechem
poslouchali jame skladby Chopinovy (1809 —1849).
Jeli pravda, že Chopin hrálna klavíru dějiny utrpení
a běd lidu polskébo, je i pravda, že je Hlaváč s na
prostou precisností reprodakoval na barmonium. Mi
strovství dokázal J. Hlaváč v ouvertuře Rossinibo k
op. „Vilém Tell“, v posledním čísle programním. Kdo
slyšel Viléma Tella přednášeti vojenskou kapelou
zdejší, musí přiznati, že p. J. Hlaváč dovedl tak bar
vítost jednotlivých nástrojů na svém harmoniu nápo
dobiti, že bra jeho a bra celé kapely byla tatáž.
Podivovali jsme se zvláště „prolongma“ jež bývá na
našich i největších strojích jen při spodních dvou
oktávách, že působilo při Hlaváčově stroji i v oktá
vách hořejších a že zvláště vrchní manuál jest dů
myslně sestaven. Stroj a bra byla výtečnou. Program
vbodně doplněn byl sl. Zojou H., jejíž alt zvláště
v bloubce zněl plně a mile. Národní písně ruské a
přidaný „Kde domov můj“ vyvolaly bouři potlesku.
Neméně krásně přednesena Arie „Bědny koň v pole
pal“ z opěry „Život za cara“ od Glinky (1804-1854)
jenž svými skladbami otevřel epochu národní budby
reský. Že omění Hlaváčovo dovedlo zíakati i inter
venci carovu, aby umělci umožněn byl návrat do vlasti,
s plna sráce jemu i jeho el. dceři blahopřejeme.

Sňatek. Pan MatějMára, správcevelko
statků Dobřenice, Syrovátka a Kratonoby, c. a k.
poračík v záloze slavil sňatek svůj sa spanilomyslnou
slečnou Jožou Červenon, dcerou pana rady Jar.

eného, c.ak. dvor. továrníka hudebních nástrojů
v Hradci Králové dne 25. ledna 1898 v chrámu Pá
ně Panny Marie Sněšné v Praze. Při návratu do Do
břenie byl oblíbený p. správce se svou chotí od ve
škerých kruhů obyvatelstva srdečně uvítán.
——Přednáška. V jednotě katolických tovaryšů
přednášeti bude p. učitel J. Tůma z Chrudimi „O
významu práce“ v neděli dne 30 ledna b. r. Začá
tek o 3. hod. odpol. Po přednášce v kapli sv. Voj
těcha pobožnost. Hostům uvedeným vstap volný.

Z jednoty katol. tovaryšů. Minulou
neděli přednášel v jednotě vdp. prof. Dr. Gustav
Domabyl, chvalně známý řečník z katolického sje
sda hradeckého „O glejtou Husově“ za hojného
účastenství obecenstva, v němž spatřili jsme i četné
stoupence pokrokového směru. Slovutný řečník po
jednal s vědeckou důkladností v přístapné, srozumi
telné formě o zajímavém thematě, jež patří ku spor
ným otázkám naších dějin. Seznali jsme z přednášky,
že původní list Husův nebyl porušen aui jeho uvěz
něním ani souzením ani odsouzením Byla to cestovní
listina, jeá saručovala mistrovi 1 jeho průvodu bez
počnou a lacinou cestu do Kostnice a nazpět. Dána
byla k vrchnostem a správám krajů a míst, a nikoliv
ke sněmu, jemuš nemohla tedy nijak ve vykonávání
platného řádu a práva překážeti. Přednáška byla při
Jata sživým souhlasem. Těšíme go na další přednášky
vdp. řečníka. Zdař Bůh!

Městská nemocenská pokladaa v
Hradci Král odbýváse ve středu dne 2. února 1898

o 7. hodině večerní mimořádnou valnou hromadu v
místnostech Živn. čten. Jednoty. Pořad: 1. Oprava
stanov. 2. Volné návrhy. Nesejde-li se v týž den
v určenou hodinu dostatečný počet členů, odbývá se
drahá mimořádná valná bromada dne 7. února o 7.
hod. večer tamtéž za každého počtu přítomných členů.

| Spolek pro podporování chadých
žáků vyšší obchodní školy v Hrudel
Králové, jehož stanovy velesl. c. k. místodržitel
stvím byly schváleny, konal dne 21. ledna t. r. v
knihovně obchodní školý první ustavující valnou hro
madu. Zvolený výbor ustavil se takto: Předseda p.
JUDr. Frant. Ulrich, starosta; místopředseda p. J.
Pazourek, ředitel vyšší obch. školy; p. Jan Stejskal,
professor: pokladník p, Jan Krecar, prof. vyšší obch.
školy; výboři: pp.: Jos. Komárek, obchodník, Josef
Pilnáček, továrník, B. E. Tolman, knihkupec; ná
bradníci: pp. Jul. Russ, fotograf, J. Řezáč, obchod
ník a J. Sigmund, materialista; za revisory účtů
zvoleni pp. K. Richter, obchodník a J. Šolc, poklad
ník Uvěr. ústava. Drubý den t. j. 22. ledna byl vě

nešek, který byl velice četně uavětíven, tak še ani
místnosti nestáčily. Čístý výtěžek věnečku obnáší

rovatelům jakož | spanilomyslným dámám srdečný
dík. Výbor obrací se s prosbou na P. T, obecenstvo
a příznivce naší obchodní školy, by 1 na dále spolek
byl podporován, ncboť, dostane-li se zde nemajetným
žákům podpory, spíše a ve větším počtu do Hradce
na vyšší obch. úkolu přijdou, s čehož obchoduictvu
i města větší užitek vzejde,

Na koňský a dobytčí trh dne27. ledna
1898 v městě zdejším odbývaný bylo 407 koní roz
ličného drahu jako: k chovu, potřebě, hříbat, pak
118 volů, 31 býků, 259 krav, 20 telat a 9 koz při
vedeno. Obchod byl čilý a záčastníli se ho jak ob
chodníci domácí tak 1 cisí. Příští koňský a dobytčí
trh odbývati se bude v městě zdejším dne 28. břez
na 1898.

Železnice nižšího řádu v Čechách.
Síť železniční má býti letošního roku v Čecbách na
mnohých místech rozšířena. Jedná se tu meri jiným
o projekty: Králův Městec - Chlumec a Vlašim
Dolní Kralovice. Oběma drahám se má dostati zem
ské a státní podpory. Stran projektu Sudoměř Stará
Paka usneseno odporučíti část západní ze Sudoměře
do Dolního Brousova pro zemskou garancii s příspěv=
ken státním, část východní z Dolního Brousova do
Staré Paky pro garantii státní e příspěvkem zemským,
předpokládaje, že jednání s vládou a interesenty uspo
kojivě se skončí. Vládou žádané prodloužení kreditu
při dráze Kralíky-Šilperk, jež zemskou železniční ra
dou bylo odporučeno, pojal zemaký výbor do návrhu.

Jaký život taká smrť. VevesničceLhání
u Jičípa minulý týden šenkýř a obchodník ve smíše
ném zboží Z. měl doma bouřlivou noc. Vypil láhev „Čer
ta“ a asi litr kořalky, chtěl zbíti ženu, která však
utekla, sám pak při hledání jí spadl © prahu a po
něvadž nebylo žádného v domě, kdo by jej do svět
pice odvedl, přes noc zťuhl.

strajkovat. Na technice zastavili professoři 
nášky, čímžpostavili se v čelo výtržníkůstadentských,
kteří vypověděliboj autoritě státní. Zastavení před:
nášek na technice nezůstalo ovšem bez působivého
účinku na studenstvo německé university. Němečtí
studenti usnesli se na své schůzi, svolané týmž ko
mitétem, jenž uspořádal studentský sjezd chebský, že
přednášky nebudou navštěvovati, dokud zákaz stran
nosení odznaků nebude odvolán. Studenti němečtí
patrně se domnívali, že jednají úplně v dachua in
tencích pp. professorů a provadějí prostě konsekvence
usnesení akademického senátu německé university,
jenž vzdal se svých úřadních fankcí. Když demon
strují professoři, chtěli tím rázněji demonstrovati stu

denti, což jest věc zcelapřirozená. Těchto důsledkůsvého usnesení však se professoři němečtí zalekli a mezi
profesory a studenty došlo v pondělí na německé
universitě v aule a posluchárnách k rozbrojům a vý
stupům. Professoří přišli jako obyčejně dokolegií,
aby konali přednášky. Zde však předstoupila před ně
deputace studentů — se žádostí, aby přednášky ne
konali, dokud zákaz nosení odznaků nebude odvolán,
studenstvo, že se usneslo, že přednáškynebudou na
vštěvovati. Professoři odmítali tuto žádosť, studenti
vzpurně při ní trvali i došlo v několika posluchárnách
a také na chodbách k hločným kontroversám a vý
stapům, když někteří studenti chtěli setrvati v před
nášce, ostatní však je insultovali a jim vyhrožovali.
Hodnosti své se vzdavší rektor dr. Ulbrich proti od
bojnému studenstvu, kteréž chtělo provésti svou se
vší rozhodností zakročil, hroze relegací a nejpřísněj
šími tresty. Přes to však tohoto dne vynutili studenti
proti professorům zastavení přednášek. Odborný ná
čelník v ministerstva vyačování p. Hartel přijel v pon
dělí s Vídně do Prahy a obeslal k sobě zástupce stu
denstva, jež varoval před pokračováním v demonstra
cích a před agitacemi proti navštěvování přednášek,

ukázav zejména k tomu, že by pokračování v od
jném vystupovaní studenstva mělo pro ně za ne

sbytný následek ztrátu celého semestru běžícího. —
Příští schůze sněmu bude až v pátek; času dosti, aby
Němcům se hlavy vykouřily! Mezi tím časem zajede
si hrabě Coudenhove po Vídně, aby o všem mini
sterskému předsedovi podal zprávu. — Poslanec Hal
lwich ohlásil nejv. maršálkovi, že vzdává se svého
poslaneckého mandátu.

Pro stížené povodní v červenciminu
lého roku sešlo se na příspěvcích z diécese u bisk,
Konsistoře 2977 zl. 67 kr. Obuos ten byl rozdělen
do osad: Marešova, Branné, Mladých Buků, Velké
Úpy, Zaboře, Štěpanic, Vrajtu, Vrchlabí, Niedenbofu,
Vítkovic, Sv. Petra (Spindelmůhle), a Jablonce.

Pomaďaření všech mázvů míst a
obcí v Uhrách. Maďaři, kteří vymírají, chtějí
násilným způsobem početArpadových potomků roz
množiti. Slováci, Srbi a Rumuni rozhodně proti to
mato novému násilí protestují. Nyní došlo i na sed
mibradské Sasíky, kteří dosud s Maďary drželi. Že
lezničním zřísencům nařízeno, aby pro sebe a své
potomky buď přijali narízená jím jména maďarská,
anebo, aby opustil službu. Němečtí Sasíci jsou su
rovostí maďarskou nanejvýš pobouřeni. Do Vídně sa
odebrala dvanáctičlenná deputace sedmihradských ně
meckých, žen, vedená dvěma professory německých
účelišť v Sibini. Deputace ta ucházela se o audienci
marně u císaře, aby mu podala prosbu, by osnově
zákona stran maďarekých názvů míst a obcí Nejvyš
šího schválení nedostalo.

Na adresu trhanské Osvěty Lidu.
Orgán pokrokářů, který na osmé straně odpornčoje
firmy firmy židovské, na př. dr. Ippena, Bassa a
Bergera a Munka v Králové Hradci, tepe na čtvrté
straně p. Krištůfka, restanratenra v Adalbertinu, že
k plevu ohněstrůjců, prý opustil princip nařízení ja
zykových nařízení Baděniho a že dával výhradné jen

české neb jen německé jídelní lístky. Pan Krištůfek
má jen české jídelní lístky, proteše však páni radí
kálové a pokrokáři nevymohli dosud zřízení národní
armády, čili národa ve zbrani, jak r. 1891 uamnoze
slibováno, tedy p. Krištůfek dal výminečně a to jen
pro ty důstojníky, kteří česky neznají, zhotoviti též
německé lístky. Neviděli jsme jich a proto nemůžeme
se vysloviti také o jejich špatné němčině. Správa
Adalbertina nemá s těmi lístky 00 Činiti. Pak-li však
p. Krištůfek zná němčinu, jen pokud ji pro obchod
potřebuje, tedy není zajisté menším Čechem, nežli
na př. p. Zimák, restauratear v místnostech Besedya
pokrokářského spolku Nerada, který jest zároveň re
stauratérem v důstojnickém parku a má vždy dvojja
zyčné jídelní lístky v dobré němčině, Chce-li člověk
na Němcích vydělat, musí jim offerovat své zboží v
takové řeči, které rozumí. Tak v Králové Hradci a
Josefově mikdo nepochybuje o českosti firmy Jan
Knypl, obchod nábytkem, ač tato v německých a
národně smíšených obcích na Jaroměřskn a Králové.
dvorskau má v hostincích vyvěšeny jen německé pla
káty. Pan Krištůfek se do politiky neplete, ačkoli j$
špatněji než Osvěta Lidu jistě nerozumí. Činí-li kdo
věcné výtky restauratérovi p. Krištůfkovi, je to jebo
věcí, aby se obhájil, avšak jedovatě bo napadat pouze
proto, že je v Adalbertino, to je hloupé. Nechce
„Osvěta Lida“ měřiti panu Krištůfkovi stejným loktemí
juko jiným. ať ho nechá raději na pokoji a nedělá
trháním poctivých Čechů, velebením a odporučováním
internacionálních socialistů a židů sobě ostudu.

Zoěsti s východních Cech.

Ze Svinárek. (Přednáškanejd. pana bi
skupa). Čilá Sv. Josefská jednota na Slezském Pred
městí uspořádala v neděli o 3. hodině odpolední po
učnou přednášku pro členy a jimi uvedené hosty a

říznivce spolku v hostinských místnostech p. Václ.
axmiliána. Přednášku měl J. Milosť nejd. pan biskup

královéhradecký. Po svém příchodu byl uvítán před
sedou Jednoty, dp. pouchovským farářem Vaníčkem,
pány starosty ze Slezského Předměstí a Svinárek, vý
borem Jednoty a četným lidem. Do sálu, vkusné chvo
jovými pletenci a květinami vyzdobeného dostavili se

řečetní posluchači z Hradce, Pouchova, Slezského
ředměstí, Piletic, Blešna, Nepasic a Třebechovic. Nej

důstojnější pan řečník vyslovil své potěšení, že může
k milému lidu promlaviti opět na místech, kde před
lety — vypomáhaje v duchovní správě na Pouchové —
tak rád mezi českým lidem zde prodléval. Na to mluvil

ndp. biskp o záležitostech katolického spolkovéhoživota. Jedno slovo bývá často slyšeti: politika.
Jsou lidé, kteří tvrdí, že do politiky se nemá plésti
náboženství. Uvažujme, v jakém poměru jsou k sobě
náboženství a politika a mají-li se spolu míchat. Slo
vo politika pochází od řeckéhoslova polis, což
znamená město, obec. Politika je tedy, co se týká
obecnosti, veřejnosti, starost o zaležitosti veřejné.
Zdališ patří do toho také náboženství? Roka 1866
zažili Jate ve Vašem okolí bitva i její následky. Bi
tva patří také do záležitostí říse, dopolitiky. Válka
byla svévolně vyvolána ředitelem politiky pruského
krále, aby moc a třeba i území pruské říše (případně
i o Čechy) rozmnožil. Náboženství praví: Nezabiješ,
nepokradeš! Víte, kolik tisíc životů v bitvě u Králové
Hradce padlo, kolik lidí raněno, kolik zmrzačeno a
ožebračeno, co bídy a útrap naděláno. Kdyby si byl
vzpomělten, kdo válku vyvolal, na náboženství,
nebyl by spáchal tolik neštěstí. Prušáci nepletli ná
bošenství do politiky a proto způsobili tolik běd.
Chuďasi se křivdit, okrádat a loupit nedovoluje, pře
stapky jeho se trestají. Za to ta vyšší politika a di
dlomacie drží se práva a smluv často jen potud, po
kud jí prospívají a pokud nemá moci smlouvy nepo
hodlné zrušit. Taková politika se náboženství nedrží
a proto mívá u lidu našeho špatnou pověst. O kom
se říká: Ten šel na mne 8 politikou — o tom víte,
co lid soudí. Kdyby v politice bylo náboženství, ne
měla by politikašpatnou pověst. Vaše srdce zajisté
praví: Náboženství patří do politiky. — K provádění
spravedlnosti, jak je náboženství káže, třeba je nábo
ženství. Potřebují ho panovník, ministři, úředníci,
soudci a poslanci. — Nyní jest boj Němců s Cechy.
Proč se vede? Protože poměr mezi Čecby a Němci
není spravedlivě upraven, protože se nejedná dle zá
sad náboženství. Kdo říká: Já jsem hospodářsky sil
nější a proto tě porazím, to není zásada náboženská,
to jest surovost. Slabšímu se má dle učení sv. naňeho
náboženství dopomoci k právu, nemá ve utiskovati.
Z toho viděti, že náboženství patří do politiky, aby
tato byla spravedlivější a poctivější. — Ve světě se
mnoho zhoršilo. Jedni nespravedlivě bromadí bohatství
a ty malé a slabé utiskují, protože život veřejný pře
stal býti pronikaut náboženstvím. Aby silnější jal
se slabšího, to se neděje, o celou lidskou společnost
není stejně postaráno, panuje nespravedlnost mnohá

pv proto, že se náboženství neplete do politiky. —id katolický však chce, aby náboženství pronikalo
a proto se seřaďuje. V mnohých zemích zmohli se již
katolíci tak, že volí za poslance jen katolíky upřím
né, kteří brání slabé a hájí spravedlnost. To dělají
katoličtí Němci v Rakousku i Německu. Za to něme
čtí liberálové nás trápí a nepovažojí Cechy a Slovany
za stejně oprávněné. V uvědomělých zatolických ra
jích táže se před volbami lid, jaký je kandidát po
slanectví katolík a dle toho soudí, zda-li jim bude
poctivě a spravedlivě pomáhat a se jich zastávat.

U nás se na to posud málo hledělo. Naopak, u
nás se řeže do katolíků, -lo kněží a biskupu a «do
řeže nejvíce do klerikálů, ten se pokládá u mnohých
za nejslavnějšího a nikdo se po tom neptá, je-li to
člověk spravedlivý, dovede-li poctivě lidu pomáhat.—
Dnes následkem cizích útoku se české strany poněkud
sklížily. Dříve jsme byli roztržení hlavně proto, že
jsme se na náboženství netázali. Dobře však bude,
dyž lid se zeptá volitelů a poslanců, jak soudí ©



náboženství, — Váš hradecký biskap horlí, aby se
měry zlepšily, zmravnily, neboť náboženství patří

do ardce každého, do života veřejného, kdež jest po:
vinností každého, aby hájil spravedlnost, abyů 0nal s vždy poctivě jednal. Náboženství patří
litiky, aby tato nebyla chytrácká, neapravedlivá ane

ivá.Ještě jiný případ uvedl ndp. biskup, kdy se
pletlo náboženství do politiky v špatném smyslu.
Činili to hr. Thurn a jebo strana, aby nemusili vrátiti
zabrané církevní statky a hodnosti, aby mohly'zezmatků
náboženských pro sebe kořistit Totéž bylo v Německu
za války třicetileté, kdy i česká vlasť byla hrozně
spustojena a namnoze vylidněna. — V Čechách je
třeba, aby se odstranily boje národnostní, aby 6e
spravil poměr mezi majetnými a nemajetnými, aby
i chudý mohl se dodělat blahobyta. — Touhouvšech

Čechů jest, aby Čechy s Morarou a Slezskem tvořily
ve svazku s Rakouskemkrálovatví tak samostatné
jako dříve. Když Jste čítali o korunovacích českých

rálů, pozaali Jate, jak při nich jásal český lid. Do
kud bude platit zásada: my jsme silnější, dojde

e smíra a koranovaci sotva. Avšak obyvatelstvo v
Čechách se sblíží a smíří, bude-li proniknuto cása
dami náboženství. — Korunovace českých králů jest
obřad čistě katolický. Při korunovaci přísahá král
slavně lidu, že bade zachovávat achránit jeho práva,
král přijímá při té příležitosti tělo Páně, lid mu pří
sahá věrnost. — Kéž dočkáme se toho dne, kdy hlahol
zvonů svatovítských pozve národ k slavnosti velevý
znamné, kdy král bude koranován dle zásad našeho
náboženství; pak šediví starci rádi skloní hlavu do
hrobu, když uvidí, že národa nastaly opět šťastné
dny. Náboženství pravé přivediž nám tak slavné doby
jako dříve. Pěstujme proto ducha náboženekého, vy
trvejme při zásadách našich, ať brzy dočkáme se ký
ženého ovoce. Přednáška Jeho Milosti, kterou v hlav
ních obrysech podáváme, učinila na posluchače ten
nejlepší dojem. Posléze poděkovaldp. farář Vaníček
ndp. biskupovi jménem všech, jenž se pak po za

pění hymny: Hospody miluj ny“ s jednotlivci i 8celým shromážděním srdečně rozloučil.

Z Pardubska. (Uherskématričné vý
taby). V novější době bývají zasýlány duchovním
správám matričné uherské výtahy příslušníků cislaj
tánských v Uhřích přebývajících, abyčhom těmi vý
tahy naložili dle nařízení c. k. ministeria kultu ze
dne 6. srpna 1896 čís. 150 ř. z. (ordin. list. Díl VL.
1898, čís. 7. ze dne 17. září 1896 č. 7002). Jelikož
však v tomto ministerialním nařízení řeč jest o
výměně matričných jvýtahů mezi královstvími a ze
měmi v říšské radě zastoupenými 8 jedné a zeměmi
královské uherské korany s drahé strany a není ureden
způsob, jak s těmito výtahy naložiti máme; jelikož
dále zasýlány, nám bývají výtahy nejen těch osob,
které se v naších farnostech narodily, ale i těch, které
sice do té které obce faraosti domovským právem při
sluší, avšak v naší farnosti 8e nenarodily neb oddán
nebyly; jelikož konečně dle dosud platných zákon
smíme do farních matrik vepsati jen ty akty, které
se skutečně v naší — farnosti udály, aneb které mí
stodržitelství zvláštním nařízením nám vepsati velí:
ociťujeme se v nemalých nesnázích, jak s takovými
zaslanými uherskými výtahy naložiti. Přihodílo se to
pisateli těchto řádků nejednou; proto za tou příčinou
otázal se svého vrchního církevního úřadu, jak v po
dobných připadech jest se mu gzachovati? Nejdůst.
bisk. konsistoř přípisem ze dne JV. prosince 1897 čís.
10.842 rozhodla u věci této takto: „Takové matrišné

jtahy dle vysokiho výmosu c. k. mimisterstoa vnitra se
me 6. října 1879 č. 9397 se mají olodsti do svláštního s6

šttku abecednímseznamem opatřeného ;šádá lí je však, coš
se obyčejné stává c. k. okres. hejtmanství spét, sasmame
návají se v nich popsané výkony des řadového čísla do

dotyčných matrik, a oytkne wetaké obdršené úřední mařísení. Budevšak, jedná-li se 0 matrik křestních, po
tředí vyšelříti, jsoulé rodiče oddámí po katolicku, meb
pouse civilně.“ Z tohoto výnosu je zřejmo, že podobné
matričné výtahy mají se vložiti do zvlaštního sešítku,
že ne mají zapsati bez řadového čísla a vytkautým
úředním nařízením a při zápisu do matriky křestní
má býti zjištěno, jak byli v Ubřích rodiče dítka od
dáni, po katolicku neb jen civilně, avšak není zřejmo,
všecky-li- zaslané výtahy mají se tak uložiti neb za
psati, ano které? I c. k. okr. hejtmanství činí jakýsi
rozdíl, že přípie farnímu úřadu v této příčině zaslaný
končívá slovy: „aby v případě, že by osoba v dotyč
ném výtahu označená tam neznámá byla, onen výtah
sem vrátiti si neobtěžoval. Zde běží o význam slova
„nezuámá osoba“ — která to je? Dle rozumového
výkladu bylo by dítě cislajtánakých rodičů v Uhřích
oddaných a tam narozené zde neznámo; nebo: muž
tem příslušný avšak ve farnosti nenarozený, jenž by
v Uhřích vešel v sňatek manželský, byl by zde sice
osobou známou, avšak jeho jméno není ve zdejších
matrikách a. p. Jest tedy otázka: ve které matriky
takové neznámé, nebo známé zde nenarozené osoby
vepsati? A podobných otázek bylo by více, na něž
odpovědi se nedestalo pisateli těchto řádku, který o
té věci rozmlouval s referentum v hejtmanství, jenž
radil, aby podáno bylo jakési memorandum k vyšším
zeměpanským úřadům, aby meritorně rozhodnuto bylo,
jak se nám jest u této věci zachovati. Toto memo
randam podáno v těchto dnech, a tresť jeho jeou tyto
otásky: 1. Které uherské výtahy dlužno uložiti ve
farním archivu ve svláštním sešitku? (Cose má ro
zuměti slovem „osoba neznámá“, jejíž výtah lze hejt
manství vrátitiř Jak nalošiti e výtahem osoby do té
které obce farnosti příslušné, avšak ve farnosti nene
rozené? V tomto případu by snad bylo příslušno o
takových výtazích zasýlati zpráva těm kterým úřa
dům obecním,jimě náleží věděti o jejich příslušnících;
neboť o právu domovské příslušnosti rozhoduje v první
řadě úřad obecní, nikoli farní; rovněž příslušno by
bylo, výtah osoby zde příslušné avšak v jiné farnosti
narozené, této farnosti k zápisu a uložení zaslati, 2.)
Jest-li třeba dotyčné uherské matričné výtahy vepsati
do farních matrik, budiž tento zápis učiněn bes ře
dového čísla a nebudižšpočítán do statistických čtvrt
letních záznamů, a budiž tento sápis do matriky
zřejmě nařízen seměpanským vyšším úřadem, jak aš
dosud se dělo, aby toto nařízení v matrice při zápisu
tom poznamenáno býti mohlo. 8. Jde-li o zápis do
Sdejších matrik uherského výtahu dítěte v Uhřích na

roseného, budiš uherským matričním správcem věd
sřejmě na výtahu vytčeno, byl li aúatek rodičů v Uhříc
usavřen církevně po katolicka, nebo pouse civilně?
Spravajeme své matriky ve prospěch církve a státu
zajisté se vší pečlivostí a avědomitostí, coš i dále
konati chceme, jen když směny, přánía nařísení vyš
ších seměpanských úřadu za souhlasu naší duchovní
vrchnosti aníti budou určitě a jasné, abychom dle
nich též určitě a správně so říditi mohli, -+ 19.

Z Katné Hery. (s) Na slíbenoujarní ná
vštěva polských hostí se zde všickni těší doufa
jíce, že se jí upevní svasky upřímnéhopřátelství, které
před nedávným způsobem tak okázalým usavřeno bylo
mezi oběma bratskými národy v Krakové. Slavná mě
stská rada, která sama na sebe vzala uepořádati
slavnosti ku zmíněné návštěvě, zajisté se přičiní, aby
pobyt v našem starobylém českém městě vzácným
hostům z Polsky zpříjemnila a v dobrou pamět vryla.
— Takéočekávanénávštěva nejdůstojnějškho
pana biskapa stává se předmětemúrah a veřej
ných rozprav. Kostelíček „Nejev. Trojice“, jenž za té
příležitosti má býti vysvěcen, stojí dnes u vší kráse
a půvabě dohotoven. Vnější i zevnější úprava jeho
ukazuje i oka neznalénu, že zde sachován skvost
umění stavitelského. Celé okolí u nejsv. Trojice má

nyní po obnovení kostelíčka jinou,vozelejší tvářnost,Velikolepý chrám av. Barbory také jiš dostal novou
střechu i tři věže, takže podoba jeho jast patrna. Práce
ovšem zbývá při něm dosud dosti, svlástě vnitřní,
ale doufáme na jisté, že dovedné a neunavne ruce,
které dosud tolik ačinily a s tak stkvélým výsledkem,
neastanoa, dokud i velechrám OSvatobarborskýúplně
a dokonale zřízený úkolu svému neodvedvu. Co se
v Kutné Hoře od posledního desítiletí stalo a dosud
stává pro monumentální stavitelské památky církevní
budí uznání a svým zdařilým provedením podiv všech,
kdož příležitost mají věci ty pozorovuti a alašně oce
niti. Bez nadsazování možno říci, že starodávnou
sláva a velkost Kutné Hory nic dnes již nehlásá než
její vkusně zřízené, důkladně opravené a velikolepé
svatyně. „Vlašský dvůr“, jenž právěnyní nádherné
vně i zevně se dudělává, ukazuje, še v Kutné Hoře
činí se v ohledu stavitelském za poslední doby mnoho.
Taképrojektovaná stavba z nové realky, ješ
z jara ve skutek bude uvedena na výšině za silnicí
u velechrámu sr. Panny Barbory, bude snad i na té
straně příčinou živějšího stavebního ruchu a oživí
tuto nejzdravější část Kutné Hory. Až také zdi a
čásť zahrady, které velechrámbarborský,ze strany sil
niční zustírají, budou sneseny a v úhledné prostran
ství upraveny, vynikne i nádherný portál velechrá
mový a navštěvovatele nabudou 1z této strany nového
překrásného pohledu na velechrám. Nedávno četli jsme
na rozích ulic nalepené červené potisknuté plakáty,
kterými občan Drahoráda společníci jeho vybizeli sou
druhy a dražky ku „váedělnickému plesu“ alovy tak
bombastickými a nepravdivými, že se jim kolem ato
jící hlasitě smáli a kousavé poznámky na ně dělali.
Pravilosť se na plakátech mimo jiné, aby soudruzi a
jich vyvolené přišli na plos už proto, že prý ubohý
id „dělný“ ničeho dobrého nemá a nic kloudného

nezažije, vyjírmaje dření a mozoly. „To je divná věc“,
bručel jeden čtenář, „tak špatné se dělníkům vedle,
a přece v sobotu a v neděli několik hospod duní
celou noc křikem atancem soudrahů a dělnic. Tam
jich ani bída nesouží, ani mozouly netrápí. To děje
se v zimě a v létě. Který jiný stav dovoluje si něco
podobného? Žádná městská ani úřednická dcerka ne
natančí se tolik jako naše tovární dělnice. A což ty
modré pondělky! Kdo stojí v kupcích na n:městí jako
„nešťastní soudrazi“? Tak rozumoval čtenář. My k
tomu z svého nic nedodáme, aby se nezdálo, že při
léváme. Tolik však přece díme, že žasneme, kdyš v
neděli o půl deváté ráno soudrahy a jich družky v
bálorých šatech ze sokolního plesa domů se vráceti
zříme. Co mohou takoví lídé míti? Kdo jest příčinou
vykřičované bídy? Namnoze dělníci 88m a nejvíce
jejich červení vůdci, kteří z mozolů chudého lidu ve
sele žijí. Jest nejvýše na Čase, aby ae řekla veřejně
pravda, nemá-li lid hmotně i mravně hynonti. Od
váší se kdo toho? Za nynějších neupřímných, stra
nických a osobnostních poměrů sotva. — ©Dovídáme
se, že nově zařízená „Zastavárna“ — ovšem ni
kterak svojí vinou, —nedává některým lidem spáti.
Jak ještě onehdy byl jistý „lidumilný“ člověk velice
pohnut, kdyš slyšel, že zámožný ředitel kartounky
odešel chvíli večer © domu nevšav si na sebe zimník.
Aby se pan ředitel cestou domů nenastadil, doběhl
mu pro zimník zmíněný lidumil, a paní ředitelová
uvěřivší slovům poslovým vydala zímník . . ! Po chvíli
vše se vysvětlilo, neboť p. ředitel přišel domů — ovšem
bez zimníku, a překvapenéženašce tvrdil rovněž pře
kvapen, že nikdo si pro simník neposílal a že také
od nikoho zimníknedostal. Učiněnatedy sháňka po,li

damilnénm“poslíčkovi, a orgánům bezpečnostním brzypodařilo se drahocenný kožich „zastavený“, v kterémasi
pokoutí vypátrati, a zloděje polapiti. Opatrnosti nikdy
nesbývá! — Ke konci minulého téhodne pokoušeli se
neznamí pachatelé třikráte za sebou o půlnoci do
stati se do bytu obchodníka Z.. . v Husovětřídé,

byli však vždy majetníkem sahnáni. Nápadným při
tom bylo, že sloději měli klíč od domů a že z ulice
vnikli do domu a zase na ulici utekli a do města
běželi, kdyš byli vyplašení. Kdo ví, nebude-li se „na
větěva“ někdo jindy a s výsledkem opakovati!

Z Čáslavi. „Kapitola o katolickémdivotě,Čím „může se jevitivice Šivot katolický než obětavostí
pro ideje katolické? A komu více lze učiniti opět pro
ně než katolickým spolkům? U nás v Čáslavi máme
dva spolky pěstující tyto ideje. Jeden starý, věnující

se jen ajme obětavosti pro oslavu nábošenství katoliského, hý pěstující vzdělání na základě zásad
křesťansko-katolických. Prvý jest spolek sv. Ludmily,
druhý spolek křesťansko-socialní: Práce. Mluviti
o činnosti šlechetného spolka sv. Ludmily jest peáti
historii dvaceti let, Neboť právě takk počátkům roku

1877 vznikl, jsa od té dob velikým dobrodincemzdejších chrámů Páně: av. Petraa Pavlaa sv. Alž
běty. Zakladatelem jeho byl + sdejší p. děkan J, No
žička, který vida chudičký chrám a chudičkým inven

tářem tímto spřsobem ho okrášliti a srestaurovatichtěl. Počátek bylkrušný, Jen 39 členů čítal spolek

Pelký.Dasedíkobkávépředsedkynívlepí. M.Burveliký. . M. Bur

dové“ jakoš i vdp. děkana J. Foltovi čítá na 300 členů
resp. členkyh. Neboťspanilé dámy jsou to, které
skládajíce halíř ka balíři, slatý ku zlatému provedly
dílo podivuhodné. Ku 20.000 slatých o bylo za
těch 20 let na výsdobu chrámu Páně! Čísloto zajisté
veliké. Dva oltáře za to poříseny: P. Mario Lurdské

a P. Marie Sedmibolestné,povový, zlacený lustr, věčnálampa, jesličky, barevná okne, Božíhrob, a co ronch
bohoslužebných a prádla kostelního! To vše nové a
krásné! Při tom pamatováno ina opravy a prováděny
horlivě na oltářích, náčiní bohoslašebném i roachách.
Dloubá jest řada všech darů věnovaných tímto spol
kem. V poslední době opět jest to brásný kobervo
v ceně ku 200 zl. Při této štědrosti své pamatoval
spolek i na to, aby jednotlivé členky pohnul k lásče
ku chrámu Fánéě a k obětavosti na účele jeho. Pří
kiadem předcházela opét vletpí. předsedkyně překra

ajíc skvělými dary. A sa ní šly iostatni dámy.
Žnastní jejich póči těšila se a těší dosud překrásná
pobožnost májová, magnet to celého okolí. I mimo gdi
města Čáslavi rozviouia Činnost svou „ev. Ludmila.“
Jenom jeji přičinlivostí získán byl veliký dobrodinec
P. Lohelias Schmidt ze Strahova, který letos pro ne
obyčejné a nádherné dary jmenován byl čestným
členem spolka. Škoda, přeškoda, že některé vskutku
obětavé dámy pro nepatrné okolnosti, lehce srovna
telné, se spolku vystoupily. Kéž vrátí se opět, nebo
ať aspoň neumenší 1 nadále lásku svou k svatyní
Čáslavské. 20 let! Přejeme milému spolku, přejeme i
milým jeho údům hojného zdara pro následujících
nových 20 let! — A křestansko-sociální vzdělávací
spolek Práce? Ud té doby, cv přesídlil do nových
místností v kostinci p. Baška „u Lehmannů“, rozví
nuje se jeho Činnost opět atěšené. Počet členů vzrů
sta, protože prý rozličným intrikám přeťat kořeh. Dle
nejvyšších intencí pokračaje věrně u vytknutém pro
gramu. Užitečné se sladkým! Přednášky se zábavou!
Frvní pěstovány jsou prací zakladatele a horlivého
rádce a vůdce spolku vip. L. Kaliny, který sám řeční
neb řečníky zjednává a vychovává, nedávuje se ničím
odstrašiti. Podobně jest to i we zábavami, které při
činlivostí mnohých členů všeobecné oblibě se teší,
Zvláště sluší vzdáti chvála p. t. Jeřábkoví, bratřím
Webrům, Bendlům, Růžičkové, Farlšové, Jeřábkové.
Aspoň pfi posledním předatavoní si toho plnou mětou

sasloužili. Čistý výnos věnován jest účelům spolko
vým, zvláště pak chystané a jistě milé překvapení
všem způsobíci časti dekorace. Uomezujemese na kra
tičký referat, protože více avětla na činnost spolku
vhodí jednatelská zpráva o valné kromadé dne 50,
ledna, která bude awi jistě uveřejnéna. Jen tolik ještě
prozraditi si dovolime, že na doba postní chystá se
fada zajímavých přednášek. — dyž [jsme tak již
u toho katolického áivota, ještě několik slovíček. Ono
sice to,co teď povíme mezi spolky nepatří, ale pro
zásluhy své zaslouží to býti konstatováno. Jest to
phčinění obou zdejších řadových sester: školských
v opatrovně a sirotčinci a šedých v okresní nemoc
nici. Prvé na 150 dětí k radosti rodičů vedou, vklá
dajíce v útlá srdéčka prvá zrnka vzdělání, ano o 9
dětí sirotků jako matky se starají, podporovány hor
livě jako dříve i nyní předsedou chudinské komise p.
rádním Lorencem. A šedé sestry? O lásce jejich, o
obětavosti jejich avědčí chvála nemocných 1 chvála
vysokých inspekcí. SI. okresní výbor s p. Lr. Zimrmem
jako starostou jde jim také všemožně na raku, což
svědčí zajisté © zasloužené vážnosti. Podobně i pp.
MUDři. Hlaráč a Konrád nemohou jich dosti vyna
chváliti, Při poslední návětěvé p. vrchní zdrav. rada
Pelz veřejně to vysnal. Jak nicotná ba přímo škodlivá
jest podrývačská práce nepřátel řádů katolických re
spektive pak tohoto, jest samozřejmo.

Z Čermileva. (Pobřebzasloužiléhoučitele.
Jednota Cyril. Přednáška). Vsobotadne 22.t. m. dopro
vodii občanéčernilovětí z poslednímu odpočinku milo
vaného svého řid. učitele ve výslužbě p. J. Satrapu.
Pohřbu, který dle usnesení místní školní rady konal
se z budovy školní, zúčastnilo se veliké "množství
lidatva s blízského 1 vzdáleného okolí Z přítomných
uvádímejen vldp. Aloise Nývlta, konsist. radu a
bisk. vikáře,který za assistencedp. Jana Letošníka,
faráře s Číbuze, dp. Jana Vaníčka, faraře z Pou

chova, dp. Jarosl. Horáka, zám. kapl. ve Smifizích,vip. Fr. Frydrycha, kapl.v Holohlavecha domácího
duchovenstva kondakt vedl; dále velect. p. vrchního
vprávce panství smiřickéhoŘ. Prilla, četné sbory
učitelské zastoupené asi 70 členy, besedu, sbor hasičů
černilovských, jiné spolky a školní mládež všech škol.
Po zádušních službách Božích, promlavil místní du
chovní správce dp. Jan Fr. Seidel dojemnou řeč,
ve kteró poukázal na záslnhy v Pánu sesnulého, který
téméř 64 roky vydatně působil na obecné škole čer
nilovské a za zásluhy své odměněn byl sáslušným

stříbrným křížem a pochralným dekretem od nejd,bisk. konsistoře Královéhradecké, Památka jeho, ja
košto učitele a vychovatele nennavného nevymizí nikdy
s paměti odchovanců jeho. Budiž mu země lehká!
Již dříve projevováno bylo v osadě naši přání, by se
staril se spolek zpěvácký, který by: pěstoval dobrý
církevní zpěv chrámový i vlastenock . Přání to ko
nečně stalo se skutkem. Neboťna tohoto mě
síce ealožena byla u nás Jednota Cyriliská, která
tento cíl sleduje. Hnedze začátku přihlásilo se 26 členů,
ze kterých již mnozí dříve jako dobří spěváci účin
kovali. Prozatímní výbor pod protektorátemdp. fa
ráře Jana Fr. Seidla, sestaven byl takto: p. Václav
Černý, zámečník předseda, vip. Josef M kaplan

místo předaodm,P. Jan Hojný, jednatel, dále L osefHojný a p. Josef Kareš. Ředitelem zvolen p. Jan Va
nický, regenschori. Donnětéměřkonají se nyní pilně
ovičení v domě farním, kdeš dp. farář ze zvláštní
obětavosti a ochoty místnost zdarma rytápí. Chvály
hodná jest i vytrvalost a ochota ředitelekůra p. Jana
Vanického, který již dříve e neunavnou pílí o zpěv a
hudbu chrámovou se staral, a rozhodným přivržencem
zpěvu chorálního jest. Mše av., které členovéJedno
jiš o Božím Hodě vánoč. a na Nový roky zapěli, lí
bily se všeobecné. Všichni členové přihlásili se také
sa členy naši katolické národní Jednoty. Doufáme,
de Jednota naše Cyrillská brso dojde porozamění a



vsnáníuvšechkollaturníkůnašichajevelikouměrou
přispěje ku šíření oslavy Boší. K čemaž dopom
nám Bůh.—Dne 2. únorat. r odpol. bude v Čer

nilověmíti| přednášku redaktor Fr. Štábl. Pojedná„0 meliorování pozemků, o vodních družstvech a růs
ných potřebách našeho lida“.

E Červ, Peček. Dne 16 ledna t. r. konul
katolický spolek „Svornost“ v Červ. Pečkách řádnou
valnou hromadu. Ze spolkových správ vyjímáme ná
sledující. Spolek zúčastnil se minulého roku kato
lického sjezdu v Hradci Králové vyslav k němu četný

t členů. Každého měsíce konala se schůze spol

ová, při niž vždypostaráno o vzdělání členů poučnými přednáškami. Př
21. února p. předseda „Modli se a pracuj!“, 28. března
„Zkušenosti posledních dnů“, 25. dubna p. Jos Dumek

„Zkušenosti nabyté na cestách po cizině v Německaa na Rasi“, x3.
školy v Kolíně: „O elektřině“, 47. června p.Frant.
Setorie z Prahy: „O postavení našeho národa hledě
ku slopšení jeho poměrů existenčních“, 326.července
p. Frant. Štábi, redaktor „Obnovy“ „Oberní opravě“,

„Jak smýšlel Fr. Palacký na sklonku svého života o
věcech náboženských v Čechách“, 19. září p. Ferdi
nand Černovskýz řádu sv. Aug. „Víra s nevěra“,
81. října p. Václav z Prahy: „O sociální otázce“, 28.
listopadu p. redaktor Gustav Toužil z Prahy: „O
ústavě a politických proudech naříšské“ raděvzhle
dem ku křest. socialismu, 26. prosince p. Lambert
Brožek= Prahy: „O významua účeli sáloženRaffeise
nových“, kterášto přednáška dala podnětk založení
Raffeisenovy záložny v Červ.Pečkách. Mimo to stará
se spolek o poučení členů časopisy Katolické Listy (2),

Obnova 6 Český Východ, Hlas, DělnickéNoviny (2),Dělník, Obrana práce,Vlasť, Vychovatel. Zároveň stojí
členům k ruce knihovnaobsahující na 19 set svasků.
Jmění spolkového je přes 500 zl. nečítaje v to 100
zl. na spolkový dům. Členů má spolek 108. Kéž spolek
i na dále zdárnou čionost rozvijí, mohutní a roskvělá,
Zdař Bůh! .

Ze Slatiňan. Zdejší Čtenářskébesedapo
řádá v sobotu dne 12. února repraesentační ples v ho
stinci p. V. Čiháka. Fankcionaři plesovýmijsou: sta
rosta obce p. J. Holub, knížecí správce A. Doubek,
kníšecí správce cukrovaru A. Fischer, architekt J.
Schmoranz, řidící učitel J. Vilím, knížecí sekretář J.
Kheil, přednosta stanice J. Lomosník. Reklamace po
zvánek přijímá předseda svacího výboru p. J. Dostá
lek, rolník v Slatiňanech.

Z Jestřabí Lhoty. „Jednotakatolíků A
rolníků“ ve Lhotě Jestřabové a okolí konati bude dne
2. února b, r. valnou hromadu, při níž přednášeti
budou dp. Václav Kysela, katecheta z Chlumce: O
výchově mladeže naší, zvlášť mladeže rolnické“ a dp.
Jan Novák, farář v Ohařích,o stanovisku, jaké zaujme
„Jednota“ ku nastávajícím obecním volbám v Ohařích.

Ze Zišelle. Zdejšínovězaloženýspořitelní
a záložní spolek v Žiželicích, zapsané apole
čenstvo s obmezeným ručením započne svou činnost
dne 1. února. Vklady se přijímají počínaje od 1 ko
runy a zúročí se 4 procenty. Zápůjčky poskytují se
členům na óproc. Spolek má za účel mravní a ho
8 ký prospěch svých členů. Členutví spolku jest
obmezeno na obce: Žiželice, Louhonosy, Hradičko a
Převýšov. Úřední bodiny jsou od 10 do 12 hodin
vždy ve čtvrtek a v neděli.

Z Librautie- Miadistrákatol.národníjed
nota černilovská počíná si neobyčejně statečně a čile.
Vedle ušlechtilé zábavy, sleduje blavně praktické cíle,
poučování lidu, aby v nynějších krošných dobách náš
venkovský lid věděl sí rady a pomoci. V milé upo
mínce zůstane každému schůze, která se konala v
místnostech hostince pana Drahoráda. Vdp. dr. Reyl
promlavil velmi zajímavým způsobem „oúkolech rol
nictva v nynější době a členovébratrské jednoty krá
lovéhradecké pp. Svaták a Jakubský přednesly
některá čísla zábavná s rozhodným úspěchem. Jest
všeobecným přáním, aby ještě mnohokrát bylo zmí
něným pánům možno u nás se svou dovedností se
pochlabiti. Naže na brzkou shledanoa. První řečník
p. dr. Reyl, ředitel Borromaea rázem avou řečí stal
se miláčkem našeho rolnictva, neboť přednáška jeho,
jejíž podrobnosti nám podati nemožno, velice zají
mala. Ku konci zmínil se p. řečník o třech jubilejích
letoš. roku. Démantové j. Sv. Otce vybízí nás,
abychom drželi se zásad křesťanských a konali avé

vinnosti k Bohu. Takli si vésti budeme, budema
onati své povinnosti i vůči lidem. Zlaté j. císař

ské povsbuzaje nás k oddanosti k panovnickému do
mu. Třeba vzpomenouti, že za vlády J. V. císaře s
krále my Češidospěli jeme tam, kde jsme; za Jeho
vlády povstaly všecky střední a vysoké školy české.
Rolnictvo slaví slaté jubileum sproštěníod roboty.
Dokásati jest nyní třeba, že rolnictvo vědomo si je
svobody své a dovede ji poušíti, še vědomo ai je
svého cíle, za nímš veškery enahy a tužby jeho nésti
se mají — totiš vsornýmktosťanským rolníkem býti.

Lepší„č budoucnosti českého rolnictva provolánobylo hlačné„Zdař Bůh l“ Druhý p. řečník V. Jen
„čovský z Hr. Králové, upřímnými slovy vyložil sta
noviska a účel spolků křesť.socislních a vybízel k

společné součinnosti. Oběma pp. řečníkům byl ba té„jménem „Jednoty“ p. předsedouvzdán ardečnýdík za
poatavé a poučnépřednášky. Slova ujímá se jedna
tel, který stračně vykládá účel spolku našeho a vy

bísí k„přihláškám za členy. Nových členů přihlásilo20 ihned 22, takže spolek čítá nyní 75 členů činných
a 1 člena sakládajícího. Dle správy knihovníka čítá
knihovna spisů kolem400. Ve spolkové čítárně (nová
farní budova v Čarnilově)vyloženy jsou tyto časo

po Obnova, Katol. Listy, Národní Politika, Lidový
et, Dělnické Noviny, Spolkový list, Humor. Listy,Vlast, Obrana, Časové úvahy, Slora pravdy, Kříž,

Marie, Spisy kat. tisk spolku, Květy Marianské, Škola

ga srdce Páně, Anděl Strážný, Růše Dominikánská,eský Jinocb, Přítel dítek, Kalend. pro šivé a mrtvé
duše, Záb. večerní, Modrá knihovna, Záb. bibl., Ob

sor, Liter. listy, Vychovatel, poep list, Českývčelař,
M. Hospodář. Jednota platí do čtyřosad po exempláři „Katolických Listů“ a 1 výtisku „Hlasu Národa,

o „Mil. ře.“ Po správě knibovníkově následo
vala sába čísla přednesená zdařile pp. členy Jed
noty Královéhradecké o jich přednesu i účinku smí

šno bylo na tku t. listu. Končím referát Ba
účastníků schůse. Jen hodně,brsy na ahledanou! Bů
šehnej počestné prácí! M. C.

Z Lochenie. (Zřízeníželezničnízastávky!.
Obec Lochenice podala k ministerstvu železnic žádost,
aby u stráčního domku č. 31 mezi Předměřicemi a
Smuiřicemizřídila šelezniční zástavka, Obec se uvolila
dáti 2000 zlatých, kterýžto náklad zřízení zástavky
vyžacovati bude. Není pochybnosti, že vláda opráv
něné žádosti: obce Lochenice vyboví aže zástavka již
v létě se otevře | Zřízení zástavky přijde vhod nejen
okolním obcím, ale též výletníkům z Hradce Králové“

Z Jaroměře. Masopustnísaišona doštou
la tyto důy svého vrchole. Oblíbenýspolek Jarboj
pořádal v sobotu svůj ples v hotela u Modré hvězdy,
v neděli měla SZivnostonskořemesinickábeseda arů
ples v Grand hotelu. a dne 5. února koná se Svused
ská beseda v hotelu u Modré hvězdy. — Pěvecko —
hudební jednota Jaromír, kterás chlouboumůže po
blíšeti na svou činnost v roce minulém, koná výroční
uohůzi dne 3. února o půl ? hodině večerní v míst
nosti spolkové. Na programu jest čtení jednatelské,
pokladní, revisorské a archivní zprávy,volba starosty,
sbormistrů, 6 pánů a'% dam do výboru, tolikéž ná
bradníků a náhradnic, volba praporečníka a volné
návrhy. .

Z Heřmanova Městce. MístnídráhaPře
louč, Heřmanův Městec, Vápenný Podol získá velice
stavbou nové dráhy z Heřmanova Městce a přes Chra
dim, Hrochův Týnec, Moravany a Holice do Boro
hradku, odkudž je jednak železniční spojení k Chocni
a Náchoda, jednak k Rychnova a Králíkám. Stavba
tratě z Městce k Hrochovu Týnci jest zadána stavi
telům p. Kašp. Vyletalovi z HeřmanovaMěstce a Em.
Jeřábkovi a Č. Staňkovi z Chrudimi, od Stičan pak
u Hrochova Týnce do Borohrádku, jakož i odbočka s
Hrochova Týnce do Chrasti pražským inženýrům, pp.
B. Bořkovči a Ot. Dvořákovi.

Z Hronova. Nemohoucedáleanósti aklidně
na to pohlížeti, jsk čest a dobré jméno našeho horli
vóho a opravdu uvůj kněžský star řádně a chvalitebně
zachovajícího našeho milovaného předsedyvlp. Vác
slava Šitiny, kaplana v Hronově, od jistých vší úcty
a slušnosti prázdných osob v socialisticko pokřoko
vém časopise „Osvěta Lidu“ v Hradci Králové vy
cházejícího, nepodepsanými dopisy stále a stále —
se zlehčaje a tupí: Vyslovujeme my naproti tomu
jménem katolických spolku na Hronovsku jemu zase
za neohrožené hájení zásad křesťansko-sociálních a za

šíření dobré četby a mnohojiného dobrého, náš nejsrdečnější dík a stojíme při zásadách jím hlása
ných a zástávaných jako jeden můž proti všem tu

pitelům a na cti utrhačům jeho! Katolicko politickáJednota pro Hronov a okolí. JosefLelek, t. č. předseda.
František Mach, t. č. místopředseda. Svatojosefská
jednota v Hronově. Jonef:Špáta, knihař výbor. Ant.
Jirásek, pokladník. Sv. Václavská jednota katol. ji
nochů a mužů ve Vel. Pořičí. František Sedláček, t. č.
místopředseda. Karel Havel, £. č. jednatel.. Katolický
vzdělavací spolek „Svornost“ ve Zbečníku. Vincenc
Paštalka, t. č, předseda. Jos. Lelek, jehnatel. Antonín
Lelek, výbor. Svato-Janská jednota katol. jinochů a
mažů v Rokytníku. Hynek Kříž, místopředseda. Jos.

Kovář, výbor. Svato Josefská jednota katol. jinochů amožů ve Vel. Dřevíči. Josef Jirásek, t. č. místopřed
seda. Jos. Venclík, t. č. jednatel. Katolický vzdělá
vací spolek „Svornost“ ve Ždárkách. Vácalav Krtvěka,
t. č. místopředseda, 

BESIDKA.
Tak již jsme v něpna,a sice cběma nohama,

totiž v tom masopustu a nekonečném víru maš
karád, šibřinek, plesů, svateb a námluv.

Jest-li pak naše děvčátka a mládenci vlastně
vědí, co jest to láska? Pak-li ne, tedy jim to jako
zkušený, starší mládenec povím.

Shakespearův Romeo definuje lásku svou
k Julii takto:

„Libé zášť, svárlivá lásko!
tys vše — a z ničeho stvořena;
dumná těžkomyslnost, vážná hříčka,
bezbarvý chaos lepých stvůr;
olověná, lehký dým a studený žár,
vědy bdící sen — toť tvůj odlesk!“

Ano, láska není žádný špás. Vedle blaživých,
má i mučivé stíny. S láskou je to jako s mnohou
nemocí; při veškeré zkušenosti a učenosti nemohli
učenci dosud dokázat, je-li to missma nebo kon
tagium. Básníci praví, že jest to květina. Jaká,
o tom se nemohli okřídlení naši pegasové dosud
shodnout. Jeden myslí, že je to růže, drubý, že
šípek — o trnu se shrnují oba. Jedni ji zovou
sedmikrásou (v květomluvě: blaženost), jiní
zvonečkem(hloupost), třetíprchou(nadšení),
čtvrtí bejlím (snivost),

Linné by sotva dovedl lásku do příslušného
druhu květin zařadit, vždyť někteří tvrdí dokonce,
že Jáska ani květinou není. Láska prý jest vlastně
slabikář, z něhož mládež celého světa se učí sla
bikovat, ale smyslu četby nerozumí. V době jazy
kových sporů a nařízení můžeme dodat, že láska
jest vlastné bible mnohojazyčná, v které všichni
národové čísli dovedou, kteří si ji však rozmanitě
vykládají.

Aby posavadní zmatky odstranil, pustil se
do lásky také francouzský filosof Gaston Darville,
který sklíčenému lidstvu podává přesné rozluštění
velké zábady všech zamilovaných: »Láska« —
praví moderní tento filosof — »jest emotivní spe
cifická entita, záležející z Více či méně permanent

ních variací afektivní a fysické i morální disposice
subjektu vzhledem k realisaci (speciálnímu processu
neutrálnímu) exclusivně sensitivní systemisace in
stinktu sexualního na individuum druhé race, při
čemž fenomen tento karakterisován bývá exal
tací nervůl«

Jak viděti, jest to velmi určité a jasné a
každý mládenec, který absolvoval aspoň logiku,
tomu teď rozumí. A děvčátku? Pokud nechodí do
Minervy a na fakulty vysokých škol, snad někte
rému z těch učených slov nerozumí, ale všecky
souhlasí s národní naší písničkou: »škoda toho
milování, že netrvá do skonání, škoda na stokrát|«

. Ale, ať již mají ohledně lásky pravdu bás
níci nebo francouzský filosof, tedy děvčata
mají býti přece jako květiny — tak čisté
a útlé — a zase nemají býti jako květiny: musí
mládenecké motýlky od sebe zapuzovat.

Děvčata mají býti jako cukrové oplatky a za
chovávat tajemství srdce, a nemají býti jako oplatky,
aby se nedostala do úst všech lidí. — Dívky mají
býti jako harfa Aelova, tak sladké a libé — a
zase nemají býti jako harfa Aelova, nemají si od
větroplachů toho nechat tolik namluvit, — Děv
čátka mají býti jako hvězdičky, tek vznešené a
milé, a zase nemají býti jako hvězdičky: nemají
po všech niládencích očkama střílet. — Děvčátka
mají býti jako Amor, veselá a usmívavá a zase
nemají býti jako Amor: nemají po všech mlá
dencích tolik šípů vystřílet.

Mládenci mají býti zase jako ženy, tak
něžní a počestní, a nemají býti zase jako ženy,
mají býti mužnější, Mládenci mají býti jako ho
diny, mají kráčeti s časem, a zase nemají býti
jako hodiny, nemají se nechat »natahovat.«

Na děvčata musí jíti mládenci z cbytra. Lá
ska prý se dá chytit hedvábnou nitkou a nedá
se ani ranami odehnat a jak říká Španěl: láska
nutí též osla, aby šel ohněm.« Nesm me se proto
ničeho báti, neboť naše vzdory byly by bez toho
marny, protože děvče, když se chce vdát, má sice
jen jeden jazýček, ale za to sedm ramen; po
svatbě je to arciť obrácené: tu má žena jen jedno
rameno a sedm jazyků, ale těmi nás udrží stejně
pod pantoflem. Tento jest odznakem stavu man
želského, a jen pantofel pcý nám získá ženušku.

Kdo by ostatně byl nešťastně zamilován, také
mu poradím, ačkoli zamilovanost jest jinak po
jistou dobu nevyléčitelná, protože o lásce platí
téměř totéž, co napsal před lety jeden lékař an
glický o influenci: »Předné žádný nezná její pří
činy, za druhé neznámý jest způsob jejího roz
šiřování se a za třetí skoro nikdo nezná proti ní
léku.

Ten anglický pan doktor nečetl asi spisu
dánského básníka a doktora Jana Klementa Todea,
který v minulém století obral si zamilovanost za
předmět svého pathologického bádání. Já tedy
sdělím s polabskými mládenci, co ten pan dr.
Tode proti lásce jakožto neomylný lék předpiso
val: »požívání koláčů pomszaných boř
čicí a nakyslý kvas posypaný křenema,
Toho všeho máme v Polabí dost a řízný, světo
známý malínský křen, po případě též plotištský,
musí působiti neomylně! Tak, teď se mládenci
můžete zamilovat beze strachu.

"Co se týká ženění, tu praví osvědčené sta
ročeské přísloví: »Kvapné ženění je dlouhé želeníl«
Mladočeští mládenci, všimněte si dobře tohoto
staročeského naučení. Svému politickému programu
se tím nezpronevěříte, vždyť mladočeští poslanci
dělají vlastně také jen bývalou staročeskou poli

neženili jen očima, ale též ušima, a aby si nad
cházeli staré matinky, chtějí li si předejíti mladé
dcerušky.

Uplně jistý výsledek ovšem zaručiti nelze, a
také ne, zda-li ten andílek z plesů bude pak an
dílkem po svstbě; neboť »dokud sedí u matičky,
to jsou krotky jak ovčičky, a teprve když se s muži
svedou, tu prý jim feprve huby jedou.« Není-li
však toho příliš mnoho, tak to sneste raději.
Vždyť není kostelíčka, aby v něm nebylo kázaníčka.

Že jsou ostatně ženy — in punkto mluvsní
daleko lépe vyzbrojeny než-li my, netřeba ani
dokazovati. My muži ostatně nejsme moc lepší
než-li dámy. Rečte se proto míti děvčátka přede
vším na pozoru před tém mládenci, kteří si rádi
namlouvají, neboť tskoví se neradi žsní a je vždy
více mladých pánů z Drážďan než z Berouna.
Mnoho si však děvčátka vybírat nesmíte, abyste

sedmkrát zblázní — a má-li s kým, může směle
vstoupiti před oltář. Damám obyčejně tak mnoho
na tom nesejde, aby někoho určitého dostaly,
protože, nevydaří ly se sňatek, nepadá odpovědnost
na ně — vždyť ony nevolily, nýbrž byly voleny.
Proto se nebudu více do těchto záležitostí plésti
a nechám si své rady raději pro sebe anebo až
pro pozdější dobu.

Hospodářský spolek královéhra
deeký konal v neděli dne 23. ledna odpoledne
v botelu Hatlově na Pražském Předměstí mimo
řádnou valoou schůzi, do které se dostavil též p.
Stanislav Kubr z Kněževsi,předsedaspolku
českých zemědělců. Rolnictvo okolí hradeckého,
uznávajíc nutnost své organisace, dostavilo se do



schůze četně. Valpou schůzi zahájil předseda, p.

Mdr.Reichert několikardenými lovy před:stavil pak shromáždění p. St. Kubra. Tentovy
slovil své potěšení nad tak četným účastenstvíc,
8 nímiš chce sděliti zásady a ideály, které vedly
k sořadůní vo zemědělců. i jak snámo,
vedeB zle, úpádekjesttéměřvěevbecný;rol
nietvo Masí své sdružení proto posilovat, musí
příslušníky stavu svého ne snabami zemědělského
sdružení setnamovat. Parlament se stará syní o
všechno jiné, jenom ne o potřeby rolnictva. Štváči
němečtí zoetsotňují každou plodnou práci ve pro
spěch rolnietva, které loňského roka -bylo posti
ženo kratými živelními nehodami. Rolníci úpěnlivě
volají o pomoc, avšeak nikdo s vydatnou pomocí
mu nepřichází vstříc. Úlevy státem a zemí ma
poskytnuté jsou pranepatrné. O rolnickém stavu
Se Sice praví, že jest sloupem státu, avšak ten
sloup, ta hlavní opora jest nyní velice zbědovaný.
Jské jsou blavní příčiny úpadku rolnictva? Předně
k'enání obilních cen, stoupání režie (mzdy čele
dínů a dělníků) a daní, netečnost vlády i kruhů
povolaných, bursovní blankotermínové obchody a
hnusué protirolnické kartely. Obilí klesá od r. 1882.
Nyní nastalo pice chvilkové zlepšení, ale spekulanti
se zase přičiní, aby rolníky srazili dolů. Od roku
1860 stouply mzdy o 50%,, dělnictvo však roze
žírané zhoubným mezinárodvím socialismem, ztrácí
pro rolníka na ceně. Pořádného čeledina a dělníka
dostane rolník jen s tíží, neboť venkovský lid se
brne do měst a míst průmyslových. Když se tam
zkazí mravně i hmotně, když zakrní, zmrzačí se
a stává se k práci neschopným, padá venkovské
obci opět za obtíž. Socialisté slibují lidu zlepšení
a odcizují lid národu. Dovedou toho? My k oim
voláme: Nechte nám náš lid, my se sami posta
ráme o zlepšení jeho budoucnosti, nepřekážejte
těm, kdož mají dobrou vůli nám pomoci.

Vladáse stará ojiné, jen neo nás. Poslední zá

kony přinesly nám zlepšení platů úřednických, nanás rolníkysepřitáhne berníšroub,přidájimosobní
daň a důchodkovou daň také ještě vyždíme. Jaké
se nám dostalo pomoci při živelních nehodách?
Celý 3'/„ mil. zlatých a z těch přišlo na některé
jednotlivce 25—30 zl., na jiné sotva 2 sl. Vydá
to něco? O jiné stavystará se vláda jinak. Když
po r. 1873 byli bohatí fabrikanti postížení krachem,
přispěla jim vládá honem 80 mil. zlatých, jichž
splacení jim pak odpustila. Rolnictvo a mlynářstvo
čekalo úlevu od zrušení mlecího řízení. Kdyse to
však stane? A stane-li se to, tedy uherská vláda

kytne svým obilním velkospekulantům výhody
iné, sleví jim železniční tarify ještě více a zruší

daň z cenných uherských papírů:— Pro země
dělce jsou velikým zlem differenční obilní obchody.
Spekulanti prodávali celé vagony obilí, aniž by
ho byli seli, sklidili, viděli, ba aniž by toho obilí
bylo vůbec existovalo. Tím atlačovali ceny sku
tečně vypěstěného obilí a okrádali rolníky. Ně
mecko již zakázalo tuto nemravnou tržbu. Proč
se to neděje u nás? Rolnictvo utiskují také cukro
varaké a tržní obilní kartely. Proč se proti nim
nevystoupí?

jak vyléčiti chorobuUvažujme též otázku,
zemědělství?

Hlavním prostředkem bude předně žorgani
eovat zemědělce v jediný mohutný šik, pracovati
avópomoci a vlastní silou -a konečně vzdělávati se
odborně. Zemědělci musí se postaviti na vlastní
nohy, aby zůsali jádrem národa, z něbož by po
cházelo jeho vzpružení a obrození. Zemědělci nikdy
nezapomenou české národnosti, ale budou jí hlavní
oporou, jako ji byli naši předkové, z jichž řud
vyšli přední buditelé národní, Jungmann, Palacký
a jiní. — Zemědělci musí státi k sobě, musí býti
svorni, musí býti věrní svým zásadám, poznané
vady musíme odstranit, na vyskytující ge upozor
nit, škůdce pak své musí postavit na pranýř. Rol
níci musí býti: jeden za všecky, všichni za jed
noho. Staňme se sobě soudci i přátely. Toť úkol
nás českých zemědělců. Sdružení musíme co nej
více podporovat, aby se tím jistěji mohlo bráti
ku předu. .Cíli vytknutému přeji mnoho zdaru.
Sdružení agrarníci v Německua ve Francii domoblí
se. mnohých výhod, proto buďme i my povní,
íorní a vytrvalí!

- -Řečp. Stanislava Kubra vyslechlorol
nictvo 8 častým sonblasem. -Debaty se pak úča
stnili pp. Č. Souček z Břízy, dr. Reichert z Před
měřice Mrdek z Černilova, Tak jednalo se o přiznání
k osobní daní z příjmu. Debaty se účastnili pp.
Kubr, Hrdlička ze Štěžer, Mrdekz Černilova, Jar
kovský z Bělče, ředitel Můller z Kuklen, Loučný
ml. z Říkska a j. Ku konci poděkoval předseda
p. dr. Reichert opět panu St. Kubroví za
jebu mílou návštěvu a přednášku a přál všem
účastníkům mnoho sdaru. Jednatel hospodářského
spolku p. Václav Morávek s Plačic zaznamenal
zajísté 8 potěšením, že sdružení zemědělů získáno
40 nových členů.

„Lleentování hřebců v Hradci Krá
lové ustanoveno bylo na 2 hod. odp. na hlavním
náměstí v Hradci Králové ve středu dne 26. ledna.
V komisi zasedali: pan c. k. místodržitelský rada
V. Šolta v zastoupení c. k. okresní hejtmanství
jako předseda. Mistodržitelství vyslalo zeměpan
ského zvěrolékaře p. Fr. Hřebíka, v zastoupení
c. k. velitelství hřebčinců dostavil se c. a k. major
hrabě Castell, v zastoupení zem. výboru J. O.
B. Schóuborn a okresní delegát zemědělské

, V. Sk Čístěvsí v zastoupenísl.
dy B dy, "Komi Předvedljediný rolefk

svého hřebce a sice p. Josef Šulo z Klenice v
okresu Nechanickém. Předred!l pěkněrostlého Óti
letého břebce Rodáka, d chovu s břebeg
„Bemíka“ (jejš prodal za tisle šest nost sletých)
a s klisny po hřebci „Nationál“, Hřebec byl 1914
em. vysoký, pěkné stavěný, cilný, těšký, mohut
ných plecí s pěkným chodem. Pan J. Šulc, který
v chovu koní docílit jíž pěkných výsledků, obdržel
také licencí na připuštění svého břebce „Rodáka“.
Kraj náš, stěžšími půdamí potřebuje silné koňeké
racy. Eraroí břebčince potřebám zdejšího kraje
naprosto nevyhovují, neboť hlavním účelem jejich
jest sloužiti potřebám státu a vojske, které po
třebuje lehčí koně. Na Hradecku bohužel neznáme.

bed Jako na př. na Chrudimskua na českémjíhu.Zde stát také dlouho experimentoval, konečně té
měř vyhubil osvědčenou těžkou ragu netolickou,
aš se konečně úsilí rolnictva a snaze blubockého

vce p. Oswalda podařilo, že stát zavedl těžké
hřebce normanské a oldenburské a mnohým rol
bíkům pak dal licence k připouštění vlastních
hřebců. Chov koní na českém jihu tím nemálo zí
skal. Doufejme, že j na Hradecku bude lépe.

Pěvecká jednota „Slavjam“ konala
dne 25. ledna t. r. řádnou valoou hromadu,; v
místnostech besedních i usneseno, by po delší době
jednota opět na veřejnost vystoupila. Po předne
sení výročních zpráv, jež vzaty na vědomí, zvo
leni starosta: p. Dr. Fultner K.; p. Lad. Knepr
L řiditelem, p. J. N. Wůlnsch IÍ. řiditelem. Do
výboru zvolení pp.: mg. Stejskal, jednatel; c. k.
vrchní geometr Skarvan, pokladníkem, p. B. E.
"Tolman,archivářem; p. c. k. assistent Rinda, po
řadatelem; za náhradníky pp.: prof. Nušl a To
pinka. Pravidelné zkoušky stanoveny vždy v úterý
o půl 8. hod. rečer, zatím v proatranném sálu

„Besední :keň. Dne 9. t. m. o 7. bod. ráno vypukl
oheň na půdě obydlí V. Nováka ve Slatině č. 60.
a zničil toto až na malý přístavek úplně. Na půdě
uložena byla píce, sláma a obilí. Škoda obnáší
1500 zl., pojištění pouze 700 zL K ohui dostavily
se basičské sbory z Piletic a místní.

Rozbil obecní úatlavu. Po ohnidne9.
t. m. ve Slatině posilovali se hasíči v obecním ho
stinci, při čemž ztropil kolářský pomocník Josef
Matouš, zaměstnaný v Předměřicích notnou vý
tržnost, takše musil být zavřen do obecního vě
sení. Uvězněný vysadil však jedny ze dvojích
dveří ve vězení a těmi pak rozbil druhé a utek,
aniž by jej byl kdo pozoroval. O případu tomto
učiněno bylo na Matouše oznámení soudu.

Lacinou pečínku chtěl si dne 22. t. m.
poříditi řeznický pomovník Jogef Záruba z Oldříš
u Poličky. Týž vloudil se naznačeného dne na
večer do průjezdu domu p. Zákravského a sebrav
tam pěknou půlku vepře, dal se na útěk. Krádež
byla však záhy spozorována, zloděj zatčen a do
dán soudu. U zatčeného nalezena knížka a dvou
blavňová bambitka.

(Zasláno.)

„Křížové“ tažení.

V. Vojna se nyní většinou vede pérem a pa
pírem. Proti útokům novodobých papírových Turků
není lepšího prostředku, jako papíroaá „křížová“ vý
prava. Zkušenostis papírovým „křížovým“ tažením
jsou tak potěšující, že třeba vědy znova doporačo
vat: „křížová“ tažení. Naším prvním lidovým křižá
kem jest „Kříž“ a „Marie“, které jsou naším unikem
v literatuře. Tomu zjevu nemůže se žádná literární
lidová publikace ani s daleka přirovnati. Rozšíření,

jakého nabyl náš „Kříš“ a „Marie“, jsou důkazem,olik hřivny křesťanského smýšlení v našem lidu jest.
Nemůžeme čítati „Kříž“ na statisíce čísel, nýbrž na
miliony. Stotisíc předplatitelů ročně 62 čísel dostává,

což znamená přes 5 milionů čísel. Hravě rozšířil „Kříž“v letech svého trvání skoro půl miliona evangelií,
které roznesl i do nejodlehlejší chaloupky české na
horách. Bylo tohoto rozšíření potřebí, neboť již po
dlouhou řadu let „evangelium“ zmizelo ze seznamu
školních knih a stávalo se řídkou hnihou na polici
našich domácností. Myšlénka, spojíti evangelium ne
dějní a časopisem katolickým, byla výborná. Dnes
může býti jist duchovní“ správce, který na osadě o
rozšíření „Kříže“ se postaral, že valná většina pří

beě má jiš zase evangelium v ročníku „Kříže“ a„Marie“. Však proto také se ukázalo přání změniti
obsah „Kříže“ a „Marie“ tak, aby něco jinénoso do
stalo starýmčtenářům, Nové „tažení křížové“ vyhoví
všem spravedlivým přáním a v nově úpravěco ne
vidět se ocitne zase v rukou svých příznivců. Teď

bude úkolem starých přátal sachovati a utvrditi dobyté posice. Křesťanský duch sahá takdaleko, až
kam naše slovo zní, náš tisk dochází. Každárodna,
kteráž jest odběratelem lista křesťanského,jest: zí
skána napolo neb docela pravdě. Při válečném tažení
stále zaznívá jen hukot, třesk polnic a zvuk bubnů;
v literatuře, kde rovněš lze pozorovati duchovní boj,
musí zaznívat reklama, insert, odporučení. Proto
plníme povinnost a upozorňujeme na důlešitost nej
rozšířenějších listů „Kříže“ a „Marie“, aby jimbylo
zachováno, dokud lze, každé staré místo aneb ztra
cená místa aby nahrazena byla novými posicemi.Jak
to-činí jinde uvědoměli šiřitelé katolického tisku, na
dvou příkladech k následování uveřejňujeme. P.
Bauchinger, bývalý missionář a nyní farář a poslanec
v Dolních.Rakousích, má -nasvých dveřích kostelních
seznam všech katolických listů spolu s udáním před

gvěděti,jakp „Kříščtení „krváků“ u mnozí „krváky“ jen proto, še
nemají po ruce co jiného. Při velké touzepo čtení

obápcu se mnozíod ů nesáživných,jakolidé shladuchápou se i kůry. „Kříž“a „Marie“dostalyse

o polední chaloupky, aby v zimní večer neb v neodpoledne byly o ruce četby chtivému. Že w
snámily velmi četné lidi s ústavy dobročinnými, svědčí

| rr obírek, kterou „Kříž“ na osmé stránce kaho čísla vykazuje. Jak jsou sbírky „Kříž“

oJE vydatné. Mnozí neradi nesli, že jmény přispívetelů vyplňuje se místo, jehož mohlo býtipoužito
Jiným zprávám, téš některým zdálo se býti nevhodné
svaté pole čtenářů katolických křížáků, má však kašdá
rubrika více důvodů pro zachování jich, neš má proti;
tyto rozšířené sběrny přinesou opuštěnému ústavu
mnohý niklík neb korunku, se kterou by se stav neb
podnik nikdy nesetkal, kdyby nebylo aběren „Kříže“
a „Marie“. Nasi nepřátelé přivedli nás svým udavač
atvím již tak daleko, že akoro v každém místě, kde
„Křž“ a „Marie“ se odebírá, jest také licence kol
poltérská. Naši nepřátelé sice při svých schůzích pro
dávají a kolportují evé literární jedy bez ohledu na
dovolení, ale my jich udávati nebudeme za to však
tím pilněji šířiti svůj tisk. Armáda Spásy,podivnáto
sekta anglikánská, užívá tisku jako nejvydatnějšího
prostředku. Není ani jediné schůze, aby při ní aneb

poní neobcházel jeden ze členů a nenabízel buď něrý list, buď spěvník, buď nějakou jinou publikaci.

Byl jsem přítomen jich schůzi v Bernu, (kde pan Iškanyní působí), a také jich zpěvník, časopis a několik
poblikací si zakoupiv, ze všech seznal jsem, jak velkou
váhu kladou v armádě spásy na rozšíření svého tisku:
Ve spise generála Boothe „In darkest Englnad ús.“
udává čilý generál armády sílu svého tisku takto:
Týdenníků vydává armáda 27, které mají oběh 88 mi

lionů, měsíčníků 15 s oběhem 2,400.000 čísel, jinýchpublikací do roka 4 miliony, což činí celkem oběh
87,400.000 čísel. Ve spojeném království rozšiřáje
Booth svého „The War Cry“ (válečný křik) týdně
300.000 čísel, „The Young Soldier“ (mladý voják)
128.760 čísel, „All the World“ (veškeron avět) 60.000
měsíčně, „The Delivever“ (osvoboditeli 48.000 měsíčně.
Armáda spásy čítá na 10 milionů příslušníků z nej
chudších tříd vzatých, proto jsou ona čísla ještě vý

znamnější. Tiskem anaší se Booth působiti v onyvratvy, které se do schůzí armády spásy nedostavuj
Proto uspořádejme jen své křížové tašení, abychom
tiskem pronikli i k těm, kdo do kostela ani nepáchnou.
Nejedná se jen o „Kříž“ neb „Marii,“ jedná se vůbec
o rozšíření všeho katolického tisku. Proto račiš, bo
rlivý čtenáři, sestaviti seznam listů, které bys rád

l M svém okolí a dej cirkulovati a zahaj křížovét 1

(Zasláno.)

Slavným

farním jednotám cyriliským
diecése královéhradecké.

Výroční zprávy za r. 1897.

O poměru farních jednot Cyrillských k Jednotě
Obecné a diecésní vyslovují se stanovy, jaknásleduje:

16. Odvětvená farní jednota Cyrillská jest
členem Obecné Jednoty Cyrilleké a za členství odvádí
prostřednictvím Jednoty diecéení na uhrazení výloh
správy obecné tolikrát 10 kr., kolik platících členů
farní Jednota čítá (viz čl. V., $ 7. bb) stanov Obecné
Jednoty), začež se ji dostane přiměřený počet pránšíí
ObecnouJednotou vydávaných. m

8 17. Předseda Obecné Jednoty Cyrilleké do
stává od předsedů Cyrillekých Jednot farních každého
roku zprávao činnosti jejich (viz čl. X., $ 25. d)
stanov Obecné Jednoty Cyrillské) $ 18. b.Farní jed
nota cyrillská skládá představenstvu své diecésní jed
noty výroční zprávn o Činnosti své.

Za tou příčinou žádá v úctěpodepsaný pp. předsedy veškerých farních Jednot Cyrillských diocése
královéhradecké, aby mu členské příspěvky, jakož i

výroční správy za r. 1897 laskavě zaslali ;
nejdéle de polovice února 1898.

a sároveň oznámili prómie zvolené za příspěvky od
vedené dle seznamu uveřejněného v prvém čísle „Cy
rilla“ z r. 1896. Níšepsaný pakpostará se o zaslání
výročních správ předsedovi ObecnéJednoty Cyrillské“
a příspěvkůjednateli téže jednoty, jenž pak prémie

žádan za obnos dvon třetin sapraveného příspěvku
jednotlivým jednotám přímo mešle. Zprávy výroční
buďtež zaslány dvě, a to jedna statistická na zvláštním
listu, drahá pak jednatelská, vyličající obšířný obraz.
o činnosti Cyrillské průběhem roku tohoto. .

I. Tabulkastatistická. —©
Za příčinoudat statistických k dalším účelům

potřebných budiž na svláštním lista vyplněna tabulků

s následujícími rabrikami: Předsvů
1. Šídlo jednoty. 2. Rok založení. 3. Předseda.

4. Ředitel, 6. Jednatel. 6. Počet členů: a) činných, a)

sboru liturgického, b) sboru literátského; b) počet
členů podporujících a) zakládajících, d: přispívajích.
Souhrn členů všech. 7. Počet chovanců školy cyrilleké.
8. Obnos odvedeného příspěvku ve zlatých a krejcarech,

II. Zpráva jednatelská.
Ve výroční zprávě jednatelské budiž vylíčenga

činnost spolková stanovami vymeze



poskytls věrný obras práce vykonané v roce minulém,
a to zejména:

1. Sezeam skladeb litargických, které v roce
minulém při posvátné bohoslušbě poprvé jakož nově
macričené v kostele se přednášely, napotom úplný a6
saam skladeb podrobně nvedených, které již dřívena
evlčenyjsou, nyní pak se opakovaly. Při tom nebadiž
opomenato uvésti, jakou měrou chorál gregorianský

ván byl.
2. Pěvecký abor liturgický. Kolik členů pravi

delně čítá? Jak často koná pravidelné zkoušky? Kdo
evttí? Jest postaráno o pěveckýdorost pěveckou ško
lou Cyrillskou? Kolikrát, kdo a čemu vyučuje?

3. Píseň obecná. Budiž věrně vylíčeno, v jakém
stara se nachází zpěv obecný. Které písně v rocemi
nelém snova zavedeny jsou? Stává li odbora literát
ského, který zejména pečuje o zvelebení ušlechtilé
písněstaročeské?

3. Jakó jest účastenství osady a jakým způso
bem jeví se přízeň veškorenstva ku zpěvu posvátnému,
s údáním dne poslední valné hromady?

5. Radosti i strasti, úspěch i nezdar, práce a
výsledek roku minulého.

Jednoty farní, které roku minulého zprávu vý
rolní zaslati opominuly, račtež zameškané doplniti
vypsáním dvouleté činnosti Cyrillské.

Dr. jeset Mrštik,
t. č. předseda diecósuí jednoty cyrillské

v Hradci Králové.

(Zasláno.)

Českoslovanské veřejnosti!
Knihovna Musea království Českého v Prase

jest v zemích koruny České největším střediskem
především českých a pak Českého národa a Če
ských zemí týkajících se knih a literárních památek.

Aby Museum království Českého v Praze
moblo na této výši setrvati a dále české knihy
abromážditi a opatrovati, jest nezbytně potřebno,
aby celá českoslovanská veřejnost koihovnu jeho
v tom přátelsky a horlivě podporovala a 1 tím

spíše, poněvadé se musejní sbírky doplňají po
nejvíce vlasteneckými dary.

Proto obracíme se především ke všem če
ským P. T. pp. spisovatelům, redaktorům, nakla
datelům kneh, majitelům knihliskáren, milovníkům
a majitelům kměh a k českým vlastencům vůbec a
sice v Čechách, mna Moravě, ve Slessku, na Slo
vensku, ve Vídní, v Rusku a v Americe 8 tou
snažnou prosbou, aby po výtisku veškerých svých
českých publikací a pak vůbec knih, jež se Če
ských vlastí a českého národa týkají, hleděli Mu
sen královetví Českého darovati nebo přátelsky
opatřiti.

Spolu pak žádáme o dobrotivé věnování
všech zajímavých a pamětních tisků a obrazů, jež
se vůbec čoského života týkají, a dále prosíme o

obizny (fotografie) všech v českém životě ja
Pakolvěk spůsobemveřejnépůsobícíchosobností,

po nichž také veškeré zbylé rukopisné památiky
(korespondence, rukopisy a p.) 8 největší pečli

+ vostí pro příští časy opatrujeme
šuchny starší knihy, noviny, kalendáře, pří

ležitostní tisky, zprávy atd. jako dary 8 největším
povděkem vítáme, neboť nic nám není tak nepa
trným, aby k rozmnožení a zdokonalení knihov
nich našich sbírek nemohlo platně posloužiti a
přispět.

Proto snažně žádáme každého i všechny, kdo
by musejí knihovnu některým spůsobem obohatiti
mohli, aby tak v zájma pro celou českoslovanskou
veřejnost důležitého soustředění její literatury a

| její památe« učiniti neváhali.
Těšíme ae, že tato naše žádost nezůstane

bez bohatého výsledku. Veškeré, musejní knihovně
darované spisy, knihy, časopisy a rukopisy jsou
veřejně kvitovány.

"Špráva knihovny Musea království Českého
w Praze.

Od medic. autorit vřele odporučené řecké víno
pllícíprvéhořáduMlawrodaphne 1ih. zl. 1:50
Sůl láh. 80 kr., v demijonu 1 litr zl. 165 dodává
WH.F. SEIDEL vwPraze, Vodičkova ul. 80. Hlavní
sklad pro naše země..

óž druhý drah, méněsladký: Achaler sec.
sestejné ceny. XKdostáné tamtéš a vlákárně A.Spory

ý čletý koňak v demijonu 1 litr zl. 3. —
Nejvyšší vyzmamenánízlatá medaile na „me

:zinér.“ lékárnícké výstavě 1896. — Zásylky
drahou i poštou. (180)

—e—
Listárna redakdní.

De Jásené. DopiszJásené dp. fařářnepsal.
Do Náchoda a Nového Hrádku. Neu

Jenochu.

Nenveřejnčné dopisy příště. Prosíme
„sa četné, stručně psané zprávy.

Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 23, ledna 1897.1 hl.

pšenice sl. 8'10 aš 9.80, žito sl. 6.00 až 6.50, ječmene
zL 5.40 až 6-80. oves zl. 970 až 3.10, proso zl. 4.50,
8-00, vikve al. 460 až 500, brách sl. 9'00 až 11.—
čočka si. 14.00 až 16-00, jáhly zl. 9.00 aš — 9.20, krup

:9.00 až 22-—, bramborů zl 1-70 až 1 80,

rubu nábytku

Nábytek. Výbavy pro nevěsty.
S Úplné zařízení do pokojů, salonů a ložnic.

Výroba a sklad nábytku

KT SKUHRRSKÝ,
(25) w Hradol Králové

Svatojánské náměstí číslo 87.
Sklady tabulového a dutébo skla, porcelá
nových zrcadel, obrazů a petrol. lamy.

(Čenníky a nákresy na požádání frko.

Umělecký

"zavod
+14) | promalbu

na skle

L ALUDL
Brno.

Odborný závod
pro malbu oken

cbrámovych.

Rospošty, náčrtky
atd. jakoži veškeré

redy odborné
+ sdarma.

tor

Ova

T. kihkapectní Gyrilo-Mečhoděském

v Praze, Melantrichova ulice
lze dostati:

Svatou kříževou cestu z výroků písma
svatého Dle latinského textu upravil P. Florian Bře
zina. Cena % kr., 100 kusů za zl. 4—

Pobožnost cesty, nesoucíse po
nejvíce duchem sv. Alfonse z Liguori. Cena 5 kr,
100 kusů zl. 4—.

Pobožnost křížové cesty. SestavilP.Ka
rel Vondruška. Cena5 kr., too kusů za £l. 4—.

Dr.Karol, Kříževá cesta. Zevrubné
poučení o ní dle pramenů církevně schválených, se
ste il a všem milovníkům Božím vůbec, svým ale
zbožným osadníkům zvláště věnuje spisovatel, Cena
36 kr., v pevné vazbě 42 kr.

Zpovědní cedulky v české, německéaneblatinské řeči. Tyto obsahují výroky z písma svatého
a prodává se kniha 34 archů za 70 kr.

Zpovědní cedulky k velikonočnísvaté zpo
vědi s černými obrázky. Prodáváme 500 kusů za 75
kr., lcoo kusů za zl. 1.40.

Poučení © ovátosti pokání. Seps| J
Doležel. 50 kusů z 75 x., 100 kusů za zl. 1.40.

Poučení o nejev. svátosti oltářní. Sc
psal J. Doležal. 5o kusů za 75 kr., 100 kusů zl. 1.40.

Zrcadlo zpovědní pro školní dítky. Cena
1 kr.. 50 kusů 45 kr. Macek V. va k
prvnímu sv. přijímání. S povolenímnejd.bisk.

Ord ptr v Budějovicích.Cens 60 kr. iprava dítek ku sv. zpověď zvlá
ště ku zpovědí první. S povolenímnejd. bisk.
Ord, v Budějovicích. Cena zl. 1.20.

eči při prvním ev. přijímání. S povo
lením nejd. bisk. Ordinariatu v Budějovicích, Cena 8o kr.

Eucharistická pobožnost křížové ce
sty ku 40 hod. pobožnosti na usmířenou před vy“
stavenou velebnou Svátostí Cena 8 kr., 50výtisků 3zl.

KůnsleJan,Sežíš Kristus,éda náš a
Wykupitel přítomen v nejsvětější Svátostí oltářní.
Cena 4 kr

Ježíš v Mejevětější Svátect sitářní.
(Myllén. y ctih. faráře z Arsu.) Cena 3 kr. too kusů
za zl. 250.

Nádherné dary!
Obrasy

Madonnya Krista,
krajiny, vůbec všecky. drahy nejjem?
nějších obrazů ve skvostných rámcích
zrcadla visací itoaletní rámcevšech
drahů vlastní výroby, lišty, řimey,kříže,

sochy: domácí požehnání, obrázkovésvítilny, nástěnné kapličky s hudbou
atd. doporučuje ve velkém výběru za
ceny mírné umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradoi Král. Jiříkova třida.

Čtyřikrát prvnímicenami vyznamenán.24

0000001000000

ZÁvVodškolkářský mmm
am vPamětníku u Chlumevu.

nsbísí

pro símní a jarní vysazování stromy 0
vocné vysoké i krsky, sazenice pro živé
ploty, křovinyozdobné. konifery, divoké stro
my pro stromořadí, pláňata atd. Statisíce
sazenic v zásobě. Levné ceny — Výborné 24

zboží — Poučný cenník zdarma.

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlastní dílně na umělé truhlářské i čalou.

nické zboží vyrobená

BW pérovky a žíněnky, UE
pony a sáslony do oken, hladké i zdrhorané dle

franc. způsobu. 161

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

Vedleskladujízdných kol a šicích
strojů, zařídiljsem sklad ohnivzdor-=
ných a nedobytných pokladen, které
ve všech číslech na skladě chovám a za nejnižší
cenyúčtuji.Cenníky zdarma.

Prose o hojnou přízeň snamenám se
s úctou

Albert R. Šťourač,
Svitavy, Morava.

Ohramártánla: Kotva.

LINIMENT. CAPOICI GOMF.
z Richtrovy lékárny v Praze

uznává se za výborně, bolesti stičující natírání; jest
na skladě ve všech lékárnách za 40 kr., 70 kr.a 1 zl.
Všeebecně oblíbený tento

domáci prostředek
žádej vždy jen v původních láhvích 8 naší ochrannou
známkou „kotvoa“ z Riohtrovy lekármy.
Buď opatrný a přijmi jen láhve 8 touto
ochrannou známkou za původní přípravku.

Richtrova lékárna „U zlatého Iva“ v Praze,

n

a

Pánům +++
+ hostinským!

Za příčinou vynechání toboto předmětu vy
prodávámcelou zásobu různých, úplně
nových, též i obehraných hudeb
ních automatů, různých velikostí,hluboce
pod nákupní cenu a kdo sobě přeje podobný před
mět levně poříditi, má nyní nejlepší příležitost.

Albert R. Šťourač,tovární sklad strojů
ve Svitavech, Morava.

da bactadyta kadaobalané

Přiležitostné dárky!

VÁC. ŠOLC,
zlatník a stříbrník,

přísežní soudní znalec a odhadce
w Hradci Králové

(av. Janské nám. č. 77.)

doporučuje ct. obecenstvu hojne záso
bený sklad klenotů, zlatých stříbrných

a proc českých granátovýchšperků,stříbrné stolní náčiní z nového a čín
ského stříbra, ozdobné stolní nádobí,
veškeré zlaté a stříbrné hodinky I. ja
kosti; dále pendlové hodiny a budíky
různých druhů se zárokou 1—3 roků za
ceny levnější než všude jinde. Zlatí a
(240) stříbří v obni galvanicky.

Oanné zbožíjeúředně zkoušenoa značeno.jednávky a správky se přijímajía shoto
vují, téšešikeré vprásky Mainak se vyřisují.

Vše za levné ceny.
Staré skvosty se kupují a vyměňují.
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MŽnodání nt lou landaané hlad důx

) „B“ No kal
Praktické

pychlopraci stroje
se ždímadliem

Da nejvýš výhodné vzhledem k úspoře času, mý
A dla a k docílení čistého prádla, aniš by tím prá
J dlo trpělo, shotovuje strojnická dílne

4 J. Bucka ve Smidarech,
S kde mošno též veškeré hospodářské stroje nej

norější soustavy ©důkladně zhotovené sa ceny
levné obdržeti. 211

Uposorňaji nadokonalené nejnovější Fezaci
stroje excentrické mláticí stroje s kuličkovým «
ložisky. Prací strojemá též na skladě p. Korel
Dušek, ne 6«. Janském nám. v Hradci Králové
sp

Gníámě Zabil unii an Jeli

jm

Do Hradce Králové a okalí!
FP. 'T.

V hluboké úctě pode dovoluje si velectě
nému obecenstvaedvoilePnánití, že zařídil zde

strojní pletárnu
v domě pana Mikše, Jiříkova třída č. 287, vedle ho
telu „Merkur“ Mohu protopoaloužiti veškerým do
oboru toho spadaiícím zbožím vlastní výroby jako:

Trikotové živůtky, pletené kazajky, vlněné dětskéčepečky a kabátky. Punčochy a rukavice. všeho
druhu. Jágrovy košile, spodky, nákolnice, trika pro
děti. Velocipedistické a sokolské košile a spodky
atd. atd., vesměs za ceny tovární. Dále doporučaji
svůj hojně zásobenýsklad všech drahů baviny nej
lepší jakosti, rovněž za ceny tovární. Připletání a
pod. vyřizují co nejrychleji anejlevněji čítám.

O vzácnou přízeň a hojné objednávky ctěného
obecenstva prosí uctivě

Frant. Kroulík, 
strojní pletárna v Hradci Král.

Podporujtekřesťanskýzávod.- „Svůjk svému.“

Pravý nezkaženýx-čelí rnedď
čistí krev naši, podporu,e pravidelné trávení
a sílí naše tělo. Zvláště se hodí dětem chu
dokrevným, bledým, lidem slabého žaladka
a zotavujícím se. Zevrubné poučení přidáno
(174) je ka každé láhvi medu.

Zaručeně čistý med Ize koupiti
u Antonína Sejnohy,
cukráře na velké podsínl v Hradci Král.

OR*> Český a. křesťanský závod. "NE
„

Hojně zásobený sklad

vlněnýnůlálok
oděvních

všeho druhu, vlastní výroby a solidol je
kosti nabízí za ceny nejlevnější

Jindřich Hon,
ve Vyškově na Moravě.

web-Vzorky zdarma a franko. -4 
PEP-Českýakřesťanskýzávod.vyje

SB> Český a křesťanskýzávod.>
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všeho druha, různé potřeby ku- praní a
žehlení prádia, olej, petrolej, jemné
drahy voňavek a výrobků tolletních
jakož i veškeré druhy svíček chová
vždy v hojném výběru na skladě a odpo
rvučí velectěnému P. T. obecenstva při

mírných cenách

ANTONÍN FRYNTA,
voskař v Hradci Králové, Jiříkova třída č. 289.

(v domě p. Mikše). x
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Ludvik Nejedlý,dekorační malíř
v Novém Bydžově

dříve v Hradci Králové

udporačaje svůj atelier k provedení všech de
korativních

male kostelů
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckého spracování, restanruji staré maby

nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
luji obrazy nové. (2)

Návrhy va slohu stavby kostela se na
požádání ochotně vypracují a rozpočty předloží.

XKIDOOOCXOCX

JAN HORÁK
. Vysnamenán na : ]

shbtoumedaslila diplomem.. soukeník

.. ř jšíh tokého | „ K.UMĚLÉPane rim a konimre V EYOHNOVĚ nN.K
bkeréprácev ohor ten spadající nabízí na dobu zimní

5 ZUBY přesněa solidněna pákladědlou: v! v v , ,holetých zkušeností,ruE Soasesc |1|8 čistě vlněné látky
“ uštší Ae všade vlastaí y.
= Cténépřízníobeoastra Račteš učiniti jen malou objednávku na
z -| poroučíse v úctěplné skoušku!

1 Vzorky na požádání zašlu franko.

+ J Čáslavský, | — |Děhuje všem svým milým veledůstojným a
(88) velecténým zákazníkům za vzácnou přízeň,pro

sím, aby mi i dále důvěru svou věnovali a sli
buj. vědy vzoraou, poctivou obsluhu. 16

| Novinka na mončikovy
v moderní barvě dra

pové.

Metrzi. 3.40.
Na menčikor neb oblek

stačí 3 metry.

Vsorek této látky, ja
kož i bohatý výběr ma
derních druhů na obleky,
avrchníky, zimníky A
menčikovy jen zaru
čené. jakcsti a v mír
ných cenách se na po

žádání k nehlédnutí
franko:zašlou.

První český zasila
telský závod

| ED, DOSKOČHA,

JIALE CHRÁMOVÝ
ze dřeva řezané polychro

10" mované, — ,

8e slohečnkostelů souhlásté,

ŘÍŽOVÉ, CESTY
v reliefu řezané neb lité.
Sochy „Vzkříšení“, sechy,
oltáře a veškerá kostelní
zařízení doporučuje uctivě
umělecký závod a. chařský

a řezbářský

Písárna a dílny na Letné
612 VII. — Sklad Eliščina

tř čís. 24.
Ilustrované cenníky, nákrety
a rospočty franko! Výhodné

platební podmínky.U

>“ ně(PE .6 TTL 7 m

Václavské náměstí, 32,
doporučuje

ZUDARy
velmi pěkné provedené « látek dvojitých, s okrasou červenou, zele«

noo, bordeaux modrou neb šedou, kus po zl. 7-—, 860, 10—,

Wy- župany "ON*v jakosti velmi dobré, kus po zl. 11—, 12- , 14 —
župany

úplně vlněného, kus po zl. 16'—, 18.—, 20—,
Župany anglické

s látek velice jemných po sl. 18-, 20-—, 233-—,24—, 28—,
župany - 2

se srsti velbloudí avláště lehké, teplé a příjemné dle velikosti zl.
88—3 80—, 12—, 24-28.

na výběr.

z dubla nejlepšího,

L (A5) + hdKDYS5a09600006:

Fima FerdinandSthaí,
©. k. dvorní dodavatel,

ve Vel.Borovnici pošta Horka
odporačuje |

do eken chrámových, drá- Hotová sýta e labem 1kus (S
těné mfíže a pletiva natašená za 60 kr., mosazná 940kr., 20
v železných rámechna ochranu palců v průměra.
Agarálních oken. Náhrobní mřižky 1!kus |

Drátěné pletivo na plot od 5—16 zl.
kol zahrad, luk, parků, lesů atd. Tkaniva do oken v barvě

Drátěné provazy pro mlý- modré a zelené, jakoš i ve

JCVNNACY

Va
Nea:

NC
Vk44

SEal

Zp:
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DY ny, cukrovary a jiné závody škeré druby zboží do oboru NEO
)| od dvou až do 200 drátů v | toho spadající. . V %
W) síle X6. mm. k dáním cen na 85

« Proharovačky na písek Yrorky © . ke
100 cm. šířky a 150 cm. vý- || požádání franko. Sv<a
šky za 2 zl. 20 kr.

O hojné objednávky uctivě žádá

a
ED

FERD.SCHARF. ©
PEB“ Závod oymamenánna jubilejní stavé roku 1891 "ij nO

státní medalilí a od obchodníkomory. Laars

COXCONCOVÁŠ
oa:
bisk. tiskérny v Hredci Kralověs



Mateřská řeč.
„Jsou-li pak v nebi taky jazykovánařízení ?“—

Tak tázal se nedávno kdosi.— „V nebi jích není“
povídám. — +Co pak andělé nemluví?“* — „I
mluví, ale jinak, nežli lidé. — Dle sv. Tomáše
Aguinského mají duchové bestělesní mohutnost,
kterou na jiného ducha tak působí, že on dozvídá
se myšlének druhého jakýmsi nazíráním. — Z té
příčiny je v nebi jen jedna jediná řeč, řeč du
chů. Ale pozor! Je to spolu řeč lásky.

Není tedy jak patrno jazykových nařízení
třeba. Předně proto, že pouzí duchové nemluví ja
zykem, a za druhé, že se nehádají, netapí, nepo
mlouvají, nezlořečí, nelhou atd. Ale kdyby tam

přece byla jazyková nařízení,byla by spravedlvá, jelikož by je vydal Bůb. V tomto druhém
ohledu by duchové zlí potřebovali jakési nařízení,

ale právě proto, že-vlastí jejich i peklo, proto jejim volno se vespolek i tou řečí duchů trápiti,
čili jak náš lid říká se „žráti.“ jejich jest
řečzášti,

My lidé jsme duchové, ale máme i tělo. —
Že člověk jest duch, proto myslí; ale nemůže my
šlénky své drubému zjeviti poubým duchovým pů
sobením na něj. Masí k tomu užíti pomůcek tě

lesných, posuňku, píena, svuků. Nejpohodlnějiprojevujeme své myšlénky zvukem, který nabývá
rozmanitosti -zvláštní měnivou polohou jazyka v
ústech. Z té příčiny říká se řeči lidské též jazyk.

Ale mně, abycb se přismal, nikdy se nechtě] tentonázev líbiti. Vždyť zvíře má taky jazyk, ale ne
mluví, protože nemyslí, neníť duchem. Zvuky,
které zvíře vydává, vyjadřují jen tělesné pocity,
příjemnéneb nepříjemné. Zvuky zvířecí ne
jsou tedy řečí. (Touto řečí mluvilo se kdesi v
říšské radě. Pozn. red.

Že pak člověk mluvízvukem či jazykem, na
učí se mluviti nejprv tou řečí, kterou jako dítě
nejprv slyšel a v které jako dítě se cvičil. Že pak
se s dítětem nejvíce obírá matka, říkáme té první
své řeči, které jsme se jako děti hlavně od matky
pavčili, řeč mateřská.

A tato mateřská řeč, i když nás jako malé
neposedy řečí tou matička někdy kárala, jest ka
ždému nezkaženémučlověkuzajisté řečí lásky —
Dříve totiž, než nás mlaviti učila a učiti mohla,
lásku věnovala nám matka naše, a dříve než jsme
mluviti počali, milovali jsme matku. Což divu, že
jsme pak tuto lásku svou rozšířili a milovati 86
naúčili vše, co 6 matkou je: ve Spojení, což divu,
že mateřskou řeč svou milujeme ze statků ve
zdejších po životě samém nejvice, což divu, že je
nám řečí lásky? Pocitili jsme to snad mnozí ob
zvláště v cizině, jak drahý je nám tam každý
zvuk té mateřštiny, jak se tam sblížíme ihned 8
každým, jen když mluví mateřkou řečí naší.

A proto kdo nám Mahá aa řeč mateřskou,
sahá nám na statek velédrahý. Větším jest
zlodějem, kdo krado nám mateřskou řeč,
než kdo krade nám peníse.

A proto musíme každou snahu, aby vyťván
byl nám jazyk mateřský, nazývati zločinem.

Jestli se to děje tak, že k. p. za práci těles
nou dává se dělníku síce výživa, ale žádá se za
to od něhoí jazyk mateřský,jest to utlačování
dělníků, což křesťanství čítá k hríchůmdo nebe
volajícím. — Dějeli se to školou, jest to podobno
zločinukrádeže dítěte, jehož se pakk sobec
kým cílům užívá; nad to pak, když při tom dítě
ani náležitě Boha nepozná a 8e nevzdělá, jest to
spolu krádeží statků ještě dražších, než je řeč
mateřská, jest to, děje-lí se to násilím, loupeží
statků duchovních, až i věčných. Dějelise
to násilím vítěze, jest to barbaratvím i tenkráte,
když válka byla spravedlivá, loupeží pak, když
byla nespravedlivá. A dějeli se to „zákonem“,jest
to „zákonem“, jest to tyranstvím. jest to pře
stoupením zákona Božího. NebotBůh sta
novil zákon, dle něhož se každému, což jeho jest
dáti a necbávati má,

Námitka, že někdo za jiné statky časné n. p.
za službu, dobrovolně se odříká jazyka mateřského,
myslím, že asi tolik váhy má, jako výmluva lich
dáře, který praví, že mu někdo v nouzi postavený
vobrovolně velký úrok dává.

Podotýkáme jen ještě, že jako křesťanéovšem
statky věčnó výše ceníme, než sám život ze stat
ků časových nejdražší, a pak že máme oproti ná
rodům jiným jazykem mluvícím za pravidlo, že
„bližním“ nám jest každý člověk a že tudíži
oproti Němrům jest nám pravidlem: (o nechceš,
aby ti jiné činili, ani ty nečiň jim.

To jsou tedy názory nás katolických Če
chů o řeči mateřské. Kéžby se jimi řídili
Němci! Svou řeč by chránili, ale nám neubližo
vali. Odporoučíme tuto úvahu především Něm
cům katolickým, obzvláště,pak dru. Ebenho
chovi, jenž nátlaku voličů.svých, jak se nám zdá
učinil ústupek, který s katolickým náboženstvím
dokonale srovnati nelze.

Odporoučíme úvahu tu i všem českým stra
nám obzvláště pak Časopisům evavjelickým, libe=
rálním u pokrokářským. Cítíme bohužel až příliš,
že se „řeč lásky“ užíváli ee ji proti katolíkům
stává řečí záští a z vlastínaší dělá se— peklo.
V tom ohledu by bylo též zapotřebí spravedlivých
jazykových a tiskových nařízení.

Na konec máme důležité slovo k poslan
cům českým. Pokud můžeme mlaviti aspoň za
české katolíky z Hradecka, musímedonu
ceni upřímnou láskou k mateřské řeči naší, ote
vřeně říci, že se nových Gautschových nařízení
obáváme, jako práce Rakouska a naší řeči nebez

pečné a škodlivé. Nechceme tajiti, že se nás smahá
obava,aby -Čeští poslanci neupadli ve zmalátně
lost a Žádáme tedy od nich co nejroz

bodnějivšecku možnou ráznost a statečnó
Katoličtí vlastenci zavrbují jsko nespravedli

vost takové ohraničování okresů, jak si je přejou
výstřední Němci, neboť žádných čistě německých
okresů v Čechách není. Dojde-lijvšak k vůli ústupkn
přeci k nějakému určování okresů, žádáme co nej
rozhodněji za základ řeč mateřskou a
přísné trestné příkazy v tom ohledu. At
to pání poslanci řeknou přece předem p. Gant
schovi, dokud není pozdě. Konečně netajíme se ani
s tím, rozpadneli se pravice koalicí Němců rakona
kých, že se v kruzích našich mluví o slušné
sice,ale jak je viděl,účinné obstrukci neb
i odejítí ze říšské rady. V tom amyslubu
deme i k lidu mluviti. Myslíme, že tím saloužíme
nejen své řeči, ale i Rakousku, dynastii, ba i
církvi, jelikož od Prušáků nic dobrého pro církev
nečekáme. Udržení však katolicismu v Čechách
jest i udržením řeči naší. S přívalem pruského
protestantismu přijde i příval na juzyk náš. VPo
znaňsku 'nevyblazuje Prušák jen polskou řeč, ale
i katolicismus; avšak kdyby Polák přijal prote
stantství, tím by přišel i o svou řeč. Bohužel
platí o jistých kruzích vídeňských i pražských, ně
meckých i českých: Mají oči a nevidí.

Jak se zachovají katoličtí, kon
servativní Němci?

V české veřejnosti bai mezi všemi Němci v
Rakousku budí pochopitelné vzrušení taktický krok
dra Ebenhocha, uznaného vůdce alpských ka
tolíků, vůči návrhu dajčnacionála dr. Beurla na
hornorakouském sněmu.

„Linzer Volsblatt“ orgán dr. Ebenhocha líčí
nám tuto i předcházející událost takto: „Sně
movní (nacionální a liberální) oposice vyvolila
si tentokrát návrh dr. Beurla o jazykovém naří
zení jako parádní kousek pro letošní sněmovní za
sedání, při kteréžto příležitosti měli se vyzname
nati řečníci oposice a galerie a snad i ulice (kteří
Ebenhochovi a biskupovi lineckému pro přátelství
jejich k pravici a k Čechůmudělali již několikrát
kočičinu). Rokování mělo ovládati situaci a oposice
měla aspoň mravně (jako jediný obbájce věci uě
mecké) vyjíti ze sněmu jako vítěz. Tento zname
nitě uvážený plán byl velice obratným šachovým
tahem konservativní strany úplně zmařen. Libe
rální a německo-nacionální členové komise pro
obecní a ústavní záležitosti, mezi nimi dr. Jiger
a dr. Beurle, byli ve výboru na kratý boj připra

FEUILLETON.
Král. věnné město Nový Bydžov

w roce (848.
(Vypravování starého účastníka uveřejňuje jeden rodák

Bydžovský).

Mnozí vyslovili se, že pocity, které hýbaly
letos celým národem, nebyly o nic menší, a právě
že tak pronikaly všemivrstvami. celého národa,
jsko nadšení roku osmačtyřicátého. Několik těchto
řádek služ jako ukázka, kterak staroslavný věnný
Nový Bydžov účastnil se ruchu v bouřlivém onom
roce. Každého upřímného Bydžováka zajisté zají
mati bude tato vzpomínka, již pisatel slyšel vy
pravovati od účastníka oněch dob, starého Němce,
hokynáře, jenž na podsíni domu Grégrovského
ovoce prodával, a nyní již nebožtíkem jest, avšak
svou typickou postavou, dlouhým bílým vousem,
svým poctivým bumorem posud všem Bydžovským
v dobré paměti bude. Pamětníci, kteří z jiné stránky
a snad podrobněji znají tehdejší události, nechť
odpustí, nebude-li snad vypravování souhlasiti
s jich pamětí. Jak vyprávěl starý onen účastník
oněch dob, nacházeje se již v poslední nemoci,

tak se tyto řádky jenom opakováním slávsjí jehoslov. —

V roce osmačtyřicátém „přinesli celý ruch
tehdejší do Bydžova studenti. Přijeli z Prahy a

přinesli velné noviny, v Praze že nastává reakce.
Jedenupravilsi řečništěna náměstíz pekařského
»štoku« a s něho vykládal zástupu kolem se shro
maždivšímu o nebezpečí, které Praze hrozí, a
nadšeně vyzýval, aby se šlo Praze ku pomoci,
Vyzvání toto neminulo se účink:m. Národní garda
šla Praze na pomoc.

Národní garda v Bydžově čítala 650 mužů.
Když se zařizovala, shromáždili se všickni mužové
u kasáren, a tam zapisování dle jmen a v počtu
tom odvedeni. Jako stejnokroj měls garda bílé
filcové klobouky na levé straně s ohnutou střechou
a bílou kokardou s červeným okrajem na ní. Ozbro
jena byla garda dle čet; první četa měla pušky
sebrané po městě, druhá piky, třetí kosy natažené.
Zbroj připravovala se u Galláta Vácslava v An
dělské ulici, tam byla zbrojovna gardy, zde lily
se kule, ostřily piky, narovnávaly kosy a připra
vovala spíže na výpravu do Prahy. Cvičení se ve
zbrani konalo se na občině u Knězovky pod Me
tličany. Hlavní stráž měla garda v hostinci u Jo
sefa Bromovského, odkudž vysýlány bylyobchůzky
po městě,

Sbor důstojnický sestával z vrchního velitele,
jímž byl architekt Turek, prvním hejtmanem byl
Antoni, městský úředník, drubý po ném byl Lhota,
bednář z »Hlinovníka«, třetí Vácsl, Bivoký, kupec;
obrleitnantem byl Vácsl. Gallat, majitel »Kopečka“,
lejtnantem Studený, ostatní důstojníci byli: Josef
Bromovský, hostinský, Exner, apatykář,Bělohlávek,

radní. Bubeníky byli Teufel a Bareš. Praporečníkem
byl Antoni, sekretář (snad táž osoba s prvním
hejtmanem?).

Garda vytáhla Praze na pomoc. Však před
odchodem, než se rozloučili gardisté, šli do chrámu
Páně na služby Boží. Pan děkan Knejzl byl po
žádán, by sloužil slavnou mši sv. Při službách
Božích garda stála v řadách po kostele od oltáře
dolů ve zbrani. A bylo pláče a kvílení plno v ko
stele; plakaly ty, které byly opuštěny od manželů,
plaksly dětí pro otce své, Smutek rozhostil se po
celém městě,

Garda táhla silnicí směrem ke Chlumci, aby
došla do Tejnice na dráhu. V zadu za sborem
vezeno několik vozů chleba a potravin. —

Když garda již odtáhla, přijel do Bydžova
na návštěvujakýsi vojenskýhejtmanWalterz Jo
sefova. Ten snad již měl zprávy o událostech
všech, a zrazoval z každého kroku, že proti řado
vému vojsku garda ničeho nezmůže. Dr. Esop «
onen hejtman Walter a Dr. Antoni vydali se za
gardou a zastihli ji u Tejnice. Dle návodu onoho
hejtmana garda zůstala v Tejnici, a onino tři páni
jeli ku Praze na zvědy, možno li vůbec do Prahy
dojeti. Vyslanci onino dojeli do Běchovic. Tam
spatřili gardu z Chrudimi, která měla celý vlak
naplněný, v boji s husary. Garda střílela okny
s vlaku po vojsku, leč husaři vlak obstoupili, mnoho
gordistů posekali, mnoho zabili a garda se rozutekla.
Když to viděli Bydžovští zpravodajové, vrátili se



mu tomu pa konservativní straně podal okresní
soudce dr Bsteh návrh na zavedení německé řeči
vyučovací ve veřejných zemských školách, kterýšto
návrh byl také přijat. Neboť se vypravuje,še před
čím v liberálním klubujeden o tomto ná
vrhu se také roshovořil, avšak s ním propadl. Na
důkaz překvapení, z7láště německonacionálnístran
uvádíme, že tato slrana hlasovala i pro tento
stavechusnesenísněmovního|: „Zemský sněm,stoje na
úplném sachování nynějšího státoprávního utváření
se mocnářství, vyslovuje . . -“ Toť úplné odpadnutí
od lineckého programu, ns jehož základě jest ně
meckonacionální strana vybudována. Neboťlinecký

program žádá změnu státoprávníh: útvaru vylouním Haliče.“ Potad časopis dr. Ebenhocba.
© chování katolických Němců panají velice

různé úsudky: konservativní Němci tvrdí, že ši
kovným obratem vyrazil dr. Ebenhoch nacionálaím
a liberálním Němcům nejnebezpečnější jejich zbraň,
úzázav se němečtějším než-li oni, a že dále ra
kouské Němce tím oddělil od Čecboněmců, naopak
ule Čechoněmci. liberáloí i polovládní německé
časopiay vídeňské tvrdí, že dr. Ebenhoch postavil
se 8 ostatními Němci na epolečný národní program
německý. Německá Politik vyvozuje ze slov, še
dr. Ehenhoch uznává nynější ústavní poměry; že
prý se tím staví proti programu pravice a proti
českému stitnímu právu a Česká Politika uvažuje,
zdali jest pravice již menšinou, kterou by také
byla, kdyby od ní katolicko-konservativní Němci
odpadli.

My ze zkušenosti víme, že žádná polévka a
kaše se tak horká nejí, jak se uvaří. To by měli
míti na mysli též čeští politici. Samy „Nár. Listy“
uznávají, že následkem německonacionálních, libe
rálních a Schonerovských štvanic, má or. Eben
hoch se svými německými voliči velmi těžké po
stavení, kteří, ač katolicí, přece jen čtou též na
cionální a liberální českoněmecké Časopisy, vnichž
se dočítají o hrůzostrašných násilnostech, pácha
ných prý na Němcích v Čechách, zvláště v Praze,
Plzni a Budějovicích. Konservativní listy sice uvá
dějí štváčské články židovakonacionálních listů na
pravou míru, avšak rozměry jejich nedovolují, aby
vyvracely každou nacionální lež a českým časopi
sům bobužel Hornorakušané a Tiroláci nerozumí.
Tu je pochopitelno, proč dr. Ebenhoch provedl
8 nacionálními Němci „všeněmecké dostihy“ a že
nacionály přetrumfoval. Až se rozčílení utiší a
události v Čechách budou posuzovány objektivně,
budou i Hornorakušáci soudit o nás klidněji a dr.
Ebenhoch bude mítí volnější ruce.

„Nár. Listy“ a Mladočeši vědí velmi dobře
z vlastnízkušenosti,že mnohýnávrhtéžučinilipouze
proto, vyhověli ulici, aby voliče udrželi v dobré
ráži a váladě. Tak na př. před říšskými vol
bami před novým rokem učinil dr. Engel návrh,
na zavedení všeobecného hlasovacího práva do če
ského sněmu. Chytrák věděl, že dvoudenní zase
dání vyčerpáno bude povolením prozatímného roz
počtu a podáním několika návrhů, že tedy jebo
návrh se nedostane na denní pořádek.Le soci
alisti, tehdy ještě spojenci dr. Engla, měli býti
jako malé děti upokojeni, po případě na špek
cbyceni. Podařilo se to úplně, vždyť „N. L.“ vě
novaly návrbu Eoglovu ikrokodílí pohnutlivý člá
nek, v němž naříkaly na šlechtu a nejv. maršál
ka, že uskutečnění všeobecného hlasovacího práva
zmařili! Zasvěcení avobodomyslní mužové smáli
se tomu ovšem do hratí. To je na doklad, že ná
vrhů na oko se podá dost a dost. — Teď dr.
Eoglovi ani nenapadne návrh svůj obnovit.

A nyní se vraťme k událostem na sněmu line
ckém ze dne 26. ledna. Dr. Ebenhoch učinil jmé
nem konservativní většiny návrb, aby zpráva o
návrbu poslance dr. Beurla na zrušení jazykových
nařízení byla bned pilně projednána, a když sněm

přínolih podal mu hned sám návrhy. Dr. Ebenoch pravil: Zákonodárnému upravení jazykové

do Týnice a podali o tom všem zprávu gardě a
rozhodnuto: nikam nechoditi. Rozum zvítězil nad
nadšsním, Garda vrátila se domů po tichu večer,
po tají. Nikdo o ničem mnobo nemluvil, jakoby
ze studu, a o spíži se rozdělili ti, kteří to nejvíce
potřebovali.

Vyhaslo nadšení a praktická skutečnost ra
dila jinak jednati, než jak rozhodnuto v prvním
žáru. Garda pak se rozešla. —

Tak vyprávěl pisateli starý hokynář Němec
před koncem svého života. Snad údaje, jmenovitě
co se týká osob, jsou nesprávné, nuž ať tedy ten,
jenž pravdu zná, vystoupí a opraví omyl. Vždyť
krásné to je, když každý rodák zná déjiny svého
rodišté, a pisatel těchto řádků s chloubou a pý
chou se hlásí, že narodil se ve městě, jež vénem
jest naší české královny, a proto pro památku a
z úcty k nadšení svých rodáků, uveřejnil tuto
paměť mu vypravovanou. Nehledej tedy nikdo
v ní snad satyru na nezdar výpravy! Bydžovská
garda vyšla aspoň až do Týnice, — jiní neudělali
ani to! Dlouho po roce osmačtyřicátém zpívala
se v Bydžově o gardě sousedního města píseň:

Ta 3........ garda,
že jí není hanba,
když měla jít Prabu bránit,
sedla si za kumna,

-—

ských nařízení a bylo by zábodno, aby čeští a
němečtí poslanci v Čecbách a na Moravě nevzpí

v Čechách a na Moravě mohou přitom spoléhati
na podporo všech Němců jen v případě jasykového
rozdělení Čech ve trojí útemí. Ebenhoch vyslovil

Němců, bylo-li porušeno. Resoluce sněmem horno
rakouským přijatá vyslovuje očakávání, že vláda
brzkou změnou jasykových nařízení, německou
dršavu a německé zájmy poskozajících (I) přivodí
že nastane zákonité upravení jazykové otázky a
tím j spořádané poměry parlamentární. Sněm bor
norakouský vyslovuje sa pro zachování nynějšího
atátoprávního útvaru říše a jest přesvědčen, že by
k tomu cíli nejsnáze vedlo jazykové rozdělení
Čech ve tři území a konečně vyzývá se zemský
výbor, aby předložil eněmu zákon, jímž se za
vádí německý jazyk na veřojných školách rakou
ských, což jest opakováním Kolískova návrhu ze
sněmu dolnorakouského.

V Dolních Rakousích, kde jest u českých
hranic (a Třeboně) i u moravských (a Mikalova
a Břeslavi) celá řada od pradávna českých osad,
kde i jinde a zejména ve Vídni jsou velké české
meršiny, tam nás návrh Kolisků obrožuje. V Hor
ních Rakousích není české osady, zde tedy nemá
resoluce praktického významu ohledně českých
škol. Jinak ohledně jasykových nařísení a rosdělení
Čech. Tu musíbýti české slrany proti násoru Eben
hochovu svormy a musí státi na stanovisku, še k
upravení poměrů v semích českýchjsou jediné sně
my těchto semí povolány, kleré o svém osudu ros
hodují sa spolupůsobení koruny.

© 88 nyní sněm dolnorakouský, tyrolský,
hornorakouský a j. do českých otázek plete —
přiznejmesi to upřímně — zavinili jsme sami.
Považovali jsme vždy za národně 1 federalisticky
pochybený krok, když mladočešt: poslanci vnesli
českou otázku do vídeňské říšské rady a zejména,
když v ní podaly centralistický návrh na zavedení
všeobecného, rovného hlasovacího práva. Že tím
českému státnímu právu neposloužili, musí doznati
dnes sami. Vždyťposlanci na základě všeobecného
blasovacího práva z dělnické třídy zvoleni staví
8e dnes rozhodně a při každé příležitosti proti
českému státnímu právu, ano — oni brojí i proti
jazykovým nařízením hr. Badena jež nestaví nás ani
úplně s Němci na roveň, ano — sosialističtí po
slanci jsou dnes nejlepší oporoa liberálních Němců
a. centralistů. Rozvinutí české otázky ve Vídni
nebylo také upřímně míněno, práv vídeňských a
rakouských Čechů otevřeně a rozhodně zastávati
se naši poslanci báli, za to naopak Němci z vy
stoupení Čechů a spojení jejich s ostatními Slo
vany odvozují povinnost všech Němců rakouských,
aby proti Čechům vystupovali solidárně. Ano dajč
nacionálové se přímo dovolávají zakročení Bavo
ráků, Sasíků, Prušáků a celého Německa. V Praze
bude německé konsulát zřízen asi méně k vůli
záležitostem obchodním, ale více k vůli politickým.
Bude to etappa pruská v srdci i blavě královatví
Českého. To nemůže býti avi Ebenhocbovi vhod.

Poněvadž dr. Ebenhoch dává své řeči jiný
výklad a význam, tedy nemyslíme, že by pravice
byla octla se v menšiuě a že by katoličtí Němci
postavili se do stejného šiku s Prušákem Schěve=
rem a 8 židovskými liberály.

Vůdcetrolských Němcůbaron Dipauli trvá
aspoň rozboduě na zásadě, že se nesmí v Rakou
sku vládnouti ani německy ani slovausky, ale ra

kousky —rovnoprárně pro všecky národy.„Grazer Volksblatt“ píše též o usne
sení hornorakouského sněmu: „Většina se táže
napjatě: „Uzavře se řetěz? Co budou dělat štýršti
konservativci? Chceme tuto zvědavost ihned uspo
kojiti; štyrští členové katolické lidové strany 8e
především nikdy ueodloučí od svých starých a
osvědčených přátel a spojenců z ostatních alpských
zemí, 8 nimiž mají nojen společný národní, ale co
více snamená, i stejný náboženský, mravný, politický
a hospodářský program, který je blízce spojuje.
Z vostříštění katolické lidové strany rozhodně nic
nebude. To ať si panstvo všestranně zapamatoje.
Dále se budou štýrští konservativcí malésati vědy
pevně a věrné jen pod tím praporem, na němě jest
napsáno: „Vědy dobře katoličiá a rakouští“. Bu
dou dršetí s těmi, kleří poctivě následují heslo:
Každému jeho právo v šivotě nábošenském, mrav
ním, poličickém, národním a hospodářském, k vůli
krásným očím liberálních Čechoněmců tedy roshod
ně zájmy svých semí a voličů poškosovati nebudou.
Státoobčanskou svobodu pojímají vášně, avšak pro
všecky a nikoli pouse pro jednu vládychtivou stra
nu. Naší sásadou jest dnesjako dříve: Dáti Bohu,
co jest Bošího, a císaři, co císařovo jest, avšak téš
lidu, což jeho jest“ —

Těchto zásad držel se též dr. Ebenhoch ane
máme dosud příčiny se domýšleti, že by na říšské
radě chtěl se zpronevěřiti programu,který strany
pravice v návrhu odpovědi na adressu k trůnu
přijaly za svou.

Nový soudní řád.
IV.

Na poli práva exekučního nastal novými
zákony úplný převrat. v

1. Erekuci povoluje soud ca základě růs
ných exekučaích titalů, rejmena rozsudků, usne
dení, ních rozkazů, které mocipráva sabyly,
soudních smírů a t. d. ($ 1. exek. ř.) o
- O exekuci ba sákladě rossudků usnešenís
platebních rozkazů soudu civilního sluší žádati «
soudu, u kterého se spor projednával (8 4. 1 ex. P.)

Poněvadž exekuci povolití aluší teprvé, kdyš
rozsudek moci práva nabyl a lhůta platební (14
denní) uplynula, má dlužník — vyjma spory sm
nečné — času, zaplstiti žalobci pohledávku do 28
dnů po doračení, respektive — v řízení bagatel
ním — po prohlášení rozsudku; značná úleva to
pro dlašníka oproti práva posud platnému.

Výkon povolené exekuce náleží soudu exe
kočnímu.

Soudy exekučními jsou soudy okresní, v je
jichž obvodu předměty exekuce se nacbázejí, resp.
při věcech nemovitých v knihéch pozemkových za
nešených soudy, u kterých se knihy pozemkové
vedou, neb (při pozemcích měst krajekých) soudy
okresní v sídle krajského soudu se nacházející.
($ 18. exek. z.)

Při exekuci na statky v zemských deskách 
zapsané, na nemovitosti, v horních neb železnit
ních koihách zanešené jest exekučním soudem onen

sborový soud, u kterého se dotýčné kniby (519.ské desky, knihy horní a železniční) vedou($ 19.
e. č.) Byla-li tedy sondem některým povolena exe
koce, vykoná ji on sám, jeli zároveň soudem exe
kučním jiný soud, musí soud povolující soud exe
kuční dožádati o výkon.

2. V řízení exekučním mohou strany se sam
zastupovati aneb se dáti zastupovati zmoocněnví.
Zastupování advokáty není v řízení exe
kučním předepsáno, ani před soudy krajskými.
($ 52. e ř.)

Strany mohou své návrhy činiti a o exekuci
žádati buď písemním podáním aneb ústně u soudu,
kde se 8 nimi sepíše v soudní kanceláři protokol
($ 53. e. ř.)

Žádost za exekuci sluší v tolika stejnopi
sech podati, aby každý exekat dostal jeden a aby
jeden stejnopis ostal u soudu $. 63. odst. 2. e. f.).
Na př. žádost za exekuční zájem proti dvěma
dlužníkům musí se podati ve 3 stejnopisech.

Příloby buďtež přiloženy jen v originále;
opisy — nejedná li se o exekuci, kterou ve ve
řejných knihách zanésti dlužno, — netřeba při
kládati.

Žádost každá za exekuci musí obsahovati
přesnou adresu dlužníků a věřitelů, přesné ozna
čení nároků (výši pobledávky a vedlejších nároků),
a naznačení předmětů, na které se exekuce vesti
má. ($54.e.ř.) O žádosti takové rozhoduje soudce
z pravidla bez slyšení odpůrce. Je-li slyšení proti
strany předepsáno, děje se při stání neveřejném
($ 59, e. £.)

Rekursem, který sluší podati ve lhůtě osmi
dnů ($ 65. e. ř.), nezdržuje se z pravidla výkon
exekuce povolené ($. 67. e. ř.).

3. Ochrana dlušníka a osob třetích v řísení
erekučním.

a) tak zvaná žaloba oposíční. Dlužník,
na něhož věřitel vede exekuci, má právo, pomi-
nulo-li právo věřitele škutečnostmi teprvé po,vzniku
titule exekučního (s pravidla zaplacením po vyne
šení rozsudku) neb tvrdí-li še splatnost pohledávky
nenastala, neb že věřitel se oproti němu vedení
práva na čas neb na vědy vzdal, žalobou učiniti
své námitky proti povolení exekuce a sice Jen u
soudu toho, který exekuci povolil ($ 36., $ 36.1,3. ř.

b) Osoba třetí, jejíž práva vedením exekuce
jsou ohrožena, má právo svůj odpor proti exekuci

žalobou provésti. Nejobyčejnější případ takovýnastane, když osoba třetí činí vlastnický
na svršky u dlužníka od věřitele zabavené

Předvykonáním oxekucesní žalobu podatiu soudu povolujícího,po vyko u Sondu exe
kučotho, hrmůže šalobce žalovati současně věřitele
i dložníka jedinou žalobou ($ 37. e. ř.).

Ku projednání těchto sporů (sub 3 a) a b)
uvedených jest příslušným okresní soud i kdyby
cena předmětu sporu 500 al. převýšovala.

c) Soud má povinnost v arčitých případech

exekuci nejobyčejKu slin £.); sde buďtežjenřípadynejobyčejnější uv :
P 5 byla-li listina, nazákladě které se právo
vede, roblášena za neplatnou,

byly-li w exekuci vzaty věci, ohledně
kterých je vedení exekuce vyloučeno, —

7) vedeli se exekuce na nezletilého dlužníka,
ktery ve sporu nebyl svým zákonitým zástapcem
(poračníkem) zastupován,

©) nelze-li očekávati, že by obnos, který se
exekucí docílí, obnálel více, než útraty vedení
exekuce.

Byla-li exekuce ve větším rozaahu vykonána,
než ka úplnému zaplacení věřitele jest zapotřebí,
může soud ku šádosti dlužníka vyslechnuv věři
tele exekuci obmeziti ($ 41. odst. 2. e ř.).

Tato- dvěustanovenílidamilná, zby
tečné chíkanování obmezující jsou nová.

4. Exekuce pro peněšité pohledávky na věci
nemovité ve veřejných knihách sanešené.

A. Věřitel dobyde na základé exekučního ti
tulu pro svou vykonatelnou (k exekuci spůsobilou)
pohledávku zástavní právo, na statku ve veřejných



knibách zanešeném; bylo-li jeho pohledávku
ráro zástavní již vtěleno, dobade exekuce po
znamená:.(m vykonatelnosti ($ 87, o4, 89 e. £.)

Tím:o krokem oabbde věřitel knihovní po
řadí pro svou pohledávku, rospve byla-li vtělená,
state so pohledávka vykonatelnou.

B. Věřitel může vésti exekuci nucenou
správou (uekvestrací“.

Tím nabude věřitel práva, z užitků nemo
vitosí dlašuíkových dosíci zaplacení ($ 97. e. ř.)
Byla-li žádost podána, zařídí soud poznamenání
nucené správy ve koihách pozemkových ($ 98. e.
ř.) jmenuje správce (sekvestra) a odevzdá tomuto
Demovitost avým výkonným orgánem ($ 99. e. ř.);
je-l: pro nemovitost již pro jiného věřitelenacená
správa zavedena, poukáže soud správce jiá uve
deného, by správu také pro nového věřitele vedl
($ 100. e. ř.)

Dlužníkovi musí správce ponechati místno
sti, kterých on se svou rodinou k obýván! potře
buje ($ 100. e. ř.).

soby ku vedení úřadu správce způsobilé,
mají býti do zvláštního seznamu zanešeny; z pra
vidia mají správcové jen z nich vzati ($ 106) vý
minečně ($ 107. e. ř.) připouštl se jmenování osob
do seznamu nepojatých. Jmenovaného správce ve
sme soad do slibu ($ 108. e. ř.); tím nabude on
zákonné ochrany co osoba veřejná.

Správce opravuje exekvovanonu usedlost co
řádný hospodář ($ 109, 110, 111 a. ř.), ku důle
žitějším jednáním má si opatřiti souhlas soudce
exekučního ($ 112), který z moci úřádní na způ
sob spravování jebo dohlížeti má ($ 114. e. ř.) a
eprávce také propnstiti může. Správce musí ka
ždoročně skládati účet ($ 115. e. ť.), který účet
vyřídí soud, vyelechnuv strany zúčastněné.

Z výnosu nemovitosti zapraví se především
veřejné dávky za 3 leta zadrřelé, pojistné « bu
dov příslušenství a úrody mzda a vydržování osob
na nemovitosti sloužících z posledního roku před
správou a po dobu správy, náklady vydržování
nemovitosti, úroky a anuity « kapitálů vtělených
před povolením správy a dávky vým'nkářů ($ 120.
e. £.) pak odměna eprávce, a přebytek připadne
věřitelům právo vedoucím dle pořadí vydobytého
(8 125. e. ř.). Soud zastaví nucenou správu, když
všecky pohledávky exekventů jsou sapraveny.

Avšak soud může zastaviti další vedení ur
čené správy, kdyšby výnos nemovitostí ku krytí
útrat správy nestačil, a věřitel by potřebné ob
nosy zálohou neposkytl, aneb když by se nedalo
očekávati, že věřitel z výnosu vůbec, neb aspoň
pro delší dobu zaplacení nedosáhne.

Z toho čtenář pozná, že exekuce sekvestrací
novým zákonem úplně jest změněna a sice způ
sobe, který dlužníka daleko více chrání, než se
to dělo dle práva pusud platného.

C. Věřitelmůže vésti právo též nucenoudražbou.
Soud povolí věřiteli exekuci nucenou draž

bon, zařídí poznamenání povolení ve veřejných
knihách a zpraví o povolení mimorvěřitele a dluž
níka všecky knihovní věřitele (S 133, 134 e. ř.)

Není-li soud povolující zároveň soudem exe
kučním, dožádá soud povolující soud exekuční za
výkon dražby nucené.

Byla-li nucená dražba jiš dříve povolena,

přisoupí nový věřitel ku této dražbě ($ 189 e. ř.)oud exekučuí zařídí z moci úřední odhad nemo
vitosti, který se však teprvé po třech nedělích od
povolení nucené dražby počítaje vykonati smí ($
140 e. ř.). Byla-li nemovitost nejdéle rok před

(S 143Sada sta, odpadáz pravidlanovýodhad.„© Ť.
Odhad výkoná výkonný orgán soudu, kte

při odhadu též služebnosti a výměnky na hoč
vitosti váznouci odhadne, aby se zjistilo, jakou
cenu usedlost má sama o sobě, a jakoupo srážce
těchto závad. ($ 144, e. ř.) .

Po odhadu předloží věřitel ve lhůtě soudem
určené dražební výminky.

Vadium má obnášeti nejméně jednu desetinu
ceny odbadní. Stát země pak ústavy dozoru státu
neb země podléhající (na př. spořitelny, hypoteční
banka) jsou odaložení vadia sproštěny. ($ 147. e. ř.)

Kupní podání při stání dražebním, které při
domech polovici a při rolnických usedlostech a

mcích dvě třetiny ceny odhadní nedosa
ují, nesmí soud přijmouti. Kdyby nikdo vyššího

podání neučinil, zastaví se dražba, a věřitel ne
smí při roloických usedlostech před uplynutím půl
roku o norou dražbu žádati. Vydrašitel jest po
vipnen aložiti čtvrt oeny trhové, jak při klepnutí
nabyde moci práva, ve 14 dnech k soudu; zby
tek musí ve dvou měsících k soudu aložiti (při
čemž si vadium graziti může), pokud věřitelé,
kteří zaplacení z ceny trhové dojdou, nevysloví
svůj souhlas, aby vydražitel jejich pohledávky
převzal ($ 152. e. +.)

Kdyby vydražitel drašebních výminek nespl
nil, nařídí se opětná dražba, při níž se nejnižší

í polovicí ceny odhadní převýšující připouští
$ 104. e. ř.). Nedbalý vydražitel račí za schodek

svým vadiem isvým veškerým jměním. ($ 165. e. ř.)
Nemovitost se vydražiteli teprvé knihovně a

hmotně odevzdá, až splní“ veškeré výminky dra
žební ($ 156.); avšak již před tím může ee věří
tel i proti plenění usedlosti pojistiti tím, že za
žádá o nucenou správu usedlosti, a může býti vy
dražitel ustanoven za správce ($ 168.—161. e. ř.).

Když soud podmínky dražební, které zása
dám zde uvedeným vyhovovati musi, třeba po vý
slechu sáčastnéných, schválil (S 162., 163. e. *.)
ustanoví soud jediné stání dražební. Stání to se
položí na jeden až dva měsíce; meri stáním u po
volením drašby moaí býti doba nejméně 3 měsíců.
($ f69. e, ř.)

Mezitím má každý věřitel právo žádati, aby
soud sjistil prozatímně stav břemen, což má dů
ležitost pro řízení o odporu pro nedostatečné krytí
pohledávek. ($ 164.— 168. e. ř.) Dražební edikt
doruči se věřiteli, dlužníku, knibovním věřitelům
a orgánům v $ 172. e. ř. uvedeným, prohlásí se
veřejné způsobem obvyklým. ($ 171.)

Důležité jest, že ediktem se vyzvou kaihovní
věřitelé, aby se vyjádřili, zdali hotové zaplacení
své pohledávky žádají, aneb aoublasí-li s tím, by
vydražitel jejich pohledávky převzal. Nežádají-li
saplacecí nejdéle do 8 dnů před dražebním stá
ním, považuje se to za Souhlas s převzetím.

Stání dražební odbývá soudce (8amo
soudce, ne soudce výpomocný).

Učíniv podepsaná sdělení a ponaačiv pří
tomné ku jejich žádosti o podmínkách dražebních
($ 178) vyzve přítomné po uplynutí půl hodiny,
aby činili podání ($ 179. o. ř.)

Pak se odbývá dražba tak dlouho, až vzdor
opětnému vyzvání, které se vždy po 6 minutách
opakovati má, nikdo více nepodá.

Soudce poučí licitanty, že mají právo proti
přiklepnutí podati odpor. ($ 182. e. ř.)

Nebylo li odporu podáno, přiklepne soudce
usedlost tomu, kterýž nejvyšší podání podal.

l

Politický přehled.
Z Českého sněmu. Místodržitelhr. Con

denhove zodpověděldotazporianceBřeznovského
ohledně událostí pražských od 29. listopadu do 2.
prosince, kdy prohlášeno bylo stanné právo. Vláda
prý nevěděla o buršáckém průvodu, tedyho ani ne
zakázala. Zakročení policie a vojska bylo prý nutným.
Zda-li na lid byly z německých domů házeny s oken
střepy a cihly, nemohlo prý se zjistiti. Ve venkovských
městech (německých) nemohly úřady tak zakročiti, po
něvadž prý nemají po ruce tolik četnictva. Na to

jednáno o některých méně významných záležitostech.an MUDr. Dvořák odůvodňoval pak svůj návrh na
wrychlení soustavné úpravy hlavních jeh vodních

id utrpěl hrozně
lonskými povodněmi a každoročně trpí vystupováním
a Ím vody národní majetek do statisíců škody.
V ách nutno odvodniti 800.000 hektarů půdy, k
čemuž dle posavadního hlemýždího chodu by bylo
třeba asi 400 let. Technická zemědělská kancelář po
třebuje rozmnožení sil s jistou decentralisaci. Vedení
má býti v Praze, ale služba venku v 8 obvodech. De
centralisací by se zabránilo stálému přepracování a
odkládání melioračních projektů. Náklady regulační a
meliorační by se snížily a práce by se urychlily. Řečník
uznává opravy, provedené ve vodních otázkách u mí
stodržitelství, třeba však zvýšiti pravomoc místodrži

telství ohledně povolování jednotlivých projektů, takaby místodržitelství mohlo státní podpory ve své prá

vomoci povolovati a běžné DAY samy poukazovati. Rovněž v technickém oddělení zemského výboru
byl by žádoucí rychlejší postap podmihojící rozmno
šení technických sil. Tak projekt upravení Labe zů
stává ležeti. Soustavná úprava našich řek měla by

počíti od samých pramenů a končititeprre při vitoku řekz naší země. Nejvydatnějším prostředkem
tomu bylo by laciné financování podniku zjednaní
levného úvěru a zaručení výnosnosti. K tomu však

jest především potřeby vydatnépodpory státní. Státnímeliorační fond pro království české je nedostatečný
a je prý jiš na hotové projekty až do r. 1890 vy
čerpán. Míetodržitelství prý návrhuje upravení šesti
hlavních toků nákladem státním. Návrh tento vítá a
přeje si rychlé upravení řek. Němec dr. Scheiner
si přál rozdělení kulturně technické kanceláře v českou
a německou, na to návrh dr, Dvořáka přikázán země
dělské komisi. — Poslanec Krejčík podal zprávu
komise živnostenské o zprávě zemského výboru ve pří
čině příprav k vydání zákonů o všeobecných řemes|
nických a obchodních školách. Poslanec Adámek

podal v této příčině některá vysvětlení. Poslanecorák se tásal, proč není dovoleno v Čechách pě
stovati tabák.

Adressní komise jednala v úterý o po
dání adressy k trůnu, pro niž se v zásadě vyslovili
velkostatkářia Češi jiš r. 1896. Dr. Kramářovi
uloženo, aby do čtyř dnů vypracoval adressu.

Kníše Ferdinand balkarský s chotí
a dědičným princem Borisem přibude do Petrohradu
dne 1. března, ubytoje se v „simním paláci“ a zdrší
se tu 4 dny. Návátěva tato nebude míti dádného po
litického významu.

Rozwumnoženíváločného loďstva fran
couzskéhe. Rada admirálskástanovila početvá
lečných lodí, ješ do roku 1904. mají býti vystaveny,
na 26. :

V uherském směmu stalo se, co nikdy
dosud; povšechné rokování o rozpočtu na rok 1898
bylo ve dvou schůzích skončeno. Jindy trvalo 5 neděl
až dva měsíce, nyní atačily dva dni. Možná, še tím
chtějí Maďaří naznačit, jak velký jest rozdíl mesi
jejich parlamentem a vídeňským.

Ruským ministrem vyučování místo
nebožtíka Deljanova stane prý se dosavadní kurator
varšavské uč. oblasti Ligin, jenž prý je velkým stou
pencem učení o volnosti vědy. Potřebuje-li Rusko
právě takového ministra vyučování, pochybujeme,

Ve frame. směmovmě podánbyl v pondělí
návrh, aby zavedeno bylo poměrnézastoupení, to jest,
aby nejen většiny ale i menší voličů měly poměrný,

na ně připadající počet poslanců, Dle návrhu toho
měla By sněmovna sestávati z poslanců většinou v
okresu svolených a z poslanců, kteří v jednom tice
okresu nedosáhli většiny, ale na něž v několika okre
sích soustředěno bylo aspoň 20 tisíc hlasů.

per morsko-švédský vlečese do nekonečna. Norové,kteří mají úplně samostatnou armádu,
chtějí míti také úplně samostatnou zahraničnou poli
tiku, tedy samostatné diplomatické sasteupení, samo
statnou námořní a obchodní vlajka jakož i vlastní
celní politiku. Tak zvaný uniatský norsko-švédský
výbor, který měl mezi Norskem a Svedskem uskuteč
niti jisté dobodnutí, skončil evé jednání bez výsledku.
Norská pravice byla by slašnéma dohodnutí přístap
ná, avšak nesmiřitelná levice, která má v storthingu
obrovskou vétšinu, trvá na úplné samostatnosti Norska.

Hospodářská hlídka.
Zvelebujme mlékařství.

V »Obnové« zmínili jsme se obšírně o ratio.
nelním mlékaření ve Vysočanech a o tamní paro
strojní mlékarně, Uvedli jsme, jak za másla i sýry
jemné spracované docílí se mnohem vyšší ceny,
Poukázali jsme také na význam menších mlékaren,
zmínili jsme se o sýrárné při bospodyňské škole
ve Stěžerách, zmínili jsme se o možném zlepšení
mlékaření v menších rolnických statcích. Svépo

značnějších.
V rodném okresu redaktora tohoto listu zří

dily se r. 1896 mlékárny v Senici! a v Cholině, r.
1897 v Hunčovicích a Myšlichovicích, dále v sou
sedním okresu zábřežském r. 1896 v Páloníně a
Třeštině, r. 1897 v Rovensku a Postřelmově, dále
v Příkazích u Hunčovic, dále v Záhlenicích a Ti
štíně u Kroměříže. — O rozkvétu starších těchto
závodů svědčí nejlépe tato tabulka:

Mlékárna spracovala denně:
r. 1896 r. 1897

v Senici 1000 L. 2300 l.
v Páloníné 280 « 1000 »

v Cholíně 490 « 1200 <
v Záblinicích 250 » Joo »
v Třeštíné 400 , 1000 »
Mlékárny tyto vyplatily r. 1896 členům svým

za mléko: senická 27.420 zl., pálonínská 10.868
zl., cholínská 13.791 zl., záhlinická 4745 zl., v
Třeštině 9238 zl.

O národohospodářské důležitosti závodů těch
svědčí následující číslice: Na Moravě jest dle sčí
táníz r. 1890390.105 dojnic. Kdyby r dojnicedala
průměrné 2200 I. mléka, ročné nadojí se úhrnem
8,968.310 hlt. mléka. Toto mléko zužitkuje se as
takto:

1. Většina jako potravina lidská. Na Moravě
žije 2,276,951 obyvatelů a kdyby každý '/„ litru
mléka denně čili ročně 182'/, I. zužitkoval, spo
třebovali by obyvatelé Moravy ročně 4,165.435
hit. mléka,

2. Odstaveným telatům zužitkuje se as
1,000.000 hl. mléka.

3. Ostatní mléko 3,502.875 hl. se spracuje
na výrobky mléčné.

Při sprácování domácím jeví se poměry
takto: Potřebuje-li se na výrobu 1 kg. másla doma
27 litrů mléka, vyrobí se po domácku 133.440 g
másla, za které utrží se po 80 zl. 1g— 10,675.200 zl.
Sbírané mléko (po výrobě 15 pct. smetany) spra
cuje se na tvaroh a vyrobí se z 8 litrů mléka 1
kilogram tvarohu; pakli tento se prodá po 10 kr.,
utrží se za tvaroh 3,828.050 zl. Uhrnem strží se
tedy na Moravě za mléko přebytečné, po domácku
zpracované 14,503.250 zl.

Kdyby však oněch 3,502.875 hl. přebývají
cího mléka zpracovalo se na dokonalých strojích
v rolnických mlékarnách, jevily by se poměry zu.
žitkování následovně;

Na 1 kilogram másla v mlékarně dostačí 55
litrů mléka; vyrobilo by se tedy z uvedeného
mléka 144.115 g čajového másla a počítáme-li 1
g másla toho 11521.stržiloby sezaně 16,573.225zl.,
za tvaroch nechme tutéž sumu jako při domácí
výrobé t. j. 5,828.050 zl.; úhrnem stržilo by se
20,401.275 zl. Jelikož při domácí výrobě stržilo
se pouze M4,B05.250 zl., jest výtěžek při spraco=
vání v mlékárnách větší o 5,898.025 zl.

A kdyby isbírané mléko spracovalo se v mlé
kárnách na dobré sýry, zvýšil by se ještě více
výnos z mlékařství: byl by zsjisté nejméně 0 7
milionů zlatých vyšší než nyní,

Avšak spolkové mlékárny tam, kde se zří
dily, měly za následek též zvýšení počtu dojnic,
neb kdo dříve držel dvě dojnice, drží nyní 3;tím
by číslice čistého výnosu ještě více vzrostla.

Z uvedených jedenáct družstev mlékařských
nalezá se vesměs na nevelkém úrodném pásu země
táhnoucím se cd Zábřeha k Hulinu. Je vidět,
že příklad působil po sousečstvu. Nechceme bráti
na přísnou váhu výpočet k číslům o vysledcích
mlékáren připojeným. I kdyby byl trochu optimi
sticky přibarvený, o čemž rádi přenecháme úsudek
znalcům, přece tolik z něho vyplývá, jak mnoho
Ješté dá se docíliti rozumně organisovanou svépo
mocí pšedpokládající řádné vedení technické a ob
chodnické, Vzrost měst sám zabezpečuje značnou
vnímavost trhu domácího a jest to až žalné, když
vidíme, jak říše velkou měrou ještě agrární ka
ždoročně dosud skoro za 2 miliony zlatých sýra



přiváží, ač by snsano mobla za miliony vyvášžeti
zboží. Malé Švycarsko a Hollandsko téží za své
lépe zpracované síry přes 300 mil. franků.

Ce také tíší v dnešním době rel
mický stav Domobranecmá se každého roku při
hlašovati,
domobranec, který své povinnostibranné již dostál,
bydliště, pročby se měl přihlašovati? Pro domobrance
stáva se Čkímě ono někdy osudným, poněvadž přihla
šování jiš odvykl, on považujejednorázové při lášení
za dodatečné dle zvyku dřívějšího a proto posléhá
často trestům; a studovat předpisyo dodatečné branné

vinnosti, na to věra za nynějšího smutného stavu
zeměděletví, nemá času. Jiným břemenem pro rolníka
jest prohlídka koní pro vojsko. Ať jest kůň slepý,

dýchavičný, starý a ohromý, musí býti předveden.Co se při tom zmrhá času, který tak drabý rolníku.
Ovšem jak“si náprava se již stala, ale měla by býti
úplnou, totiž, aby kůň jednou za nevhodného uznaný,
více se nemusil předváděti, dále aby majitel takového
koně obdržel lístek, jako průkaz vhodnosti, který,
byl-li by kůň prodán, novému majitel by se doručil,
Kommise by měla snadnější přehlídku, zemědělci ne
zmařili by tolik času, stát by ušetřil na komiesních

dietách. — A ještě něco! Ubohému hospodáři pojdedobytče, která třeba nákažlivou nemuc nemělo. ak
by rolníku prospělo na kompost, nebo na hnojivo, jak
by ma prospěla aspoň ta kůže! Na to však má právo
pobodný. Chudáček rolník, kdyby pro pohodného ihned
neposlal! Rolník v takovémto případě má ztrátu trojí:
přichází o dobytče, dostane pokatu a má při tom po
chůzky. A což teprve, kdyby vypukla z parna nebo
vlivem povětrnosti nějaká nemoc! V takovém případě
prodej veškerého dobytka jest zakázán po několik mě
síců a trhů není na dobytek. Takové na náš dobytek
jsou trhy. Nemoc vzniklá povětrností a na této zá
vislá se šíří a trvá několik měsíců a tu nikdo nesmí
seno a slámů převážeti a přece dobytek hladoví a
rodej jeho, totiž nemocného i zdravého jest zakázán?

Proč vraďaje se kulhavka a slintavka mezi nemoce
nákažlivé? A co platí o těchto, platí i o jiných! Pro
spívají tyto případy vyjmenované zemědělcům? Ne

rospívají, a proto měli by si toho zástupcové země
dělatví všimnouti, zvlášť když podobných případů
jest víc! — K.

Dbejme čistoty stájů. Navštěvujirád
hospodářské schůze, které věcností svou velmi poutají
a lidu prospívají. Z poslední přednášky rozumného
rolníka zapamatoval jsem si následující: Velmi často
nalézáme špatný vzduch v stájích hospodářských a to
nejen v budovách, které jsou níské a utaré, ale i v
budovách nově postavených. Čím to? Proč v takových
chlévích nacházíme často nemoc? Dýchávím rozmno
žojí se ve vzduchu páry, vzduch se kazí, zvíře přijí
má dýcháním mnoho zkaženého vzduchu, následkem
toho jest mdlé, výživa jeho jest nepravidelnou, zvíře
vužitku klesá. Vzduchem nekazí si toliko zvíře, nýbrž
musíme si věimnouti, že v chlévě jsou výkaly, které
zahnívají, čímž zase vytvořuje se čpavek, uhličitan
ammonatý, kteréžto látky dráždí uliznice a působí
tak nemoc. V stájích nahromaďuje se píce, nečisté
nádoby a to vše vzduch kazí. V stájích obyčejně epí
čeleď a ta přispívá také k nečistotě vzduchu, vždyť
víme dle Pettenkofera, že člověk přijme mnoho kyslí
ku a vyloučí kysl. uhličitého a vodních par. Proto
jest natuo, aby chlév se provětrával, zvlášť v době
zimní, kdy na venkově v mnohých stájích okna, ba
každý otvor jest ucpán, takže vzduch čerstvý do chlé
va vnikati nemůže. Ovšem provětrávání musíme zaří
diti tak, aby zvíře netrpělo průvanem, aby se nena
studilo (často obstarává se ventilace otevřením oken
a dveří) a proto třeba jen hoření část okna a ještě
šikmo otevříti. Někdy v chlévích nalézáme lampy ole
jové, nebo petrolejové, a tu zrána jest vzduch zvlášť
velmi zkažený, takže třeba vzduch obnoviti. Nejenom
nečistý vzduch účinkuje špatně na zdraví a vývin
dobytka, ale také nepřiměřené teplo. Dobytek v te
plých chlévích jest choulostivý, podléhá velmi často
nastuzení, zvíře zmlalátní, málo žere a slábne. A proto
hospodář ať si všimne následujícího: Jeat-li možno
ať neužívá stání dřevěného, poněvadž toto nasákne
močůvkou, kteráž hnije a vzduch kazí. Poněvadž vý
kaly na vzduchu se rozkládají, aby tím vzniklé látky
se odstranily, ať upotřebí sádry superfosfátové. Vy
datné větrání působí zeď, neboť za hodinu 300—400
]. vzduchu projde zdí, proto lépe stavět stáje zděné
s umělým provětráváním. K čistění vzduchu prospívá
také kyselina karbolová, bílení chléva aspoň jednou
ročně. Kůů snese vyšší teplotu, hovězí a vepřový do
bytek teplotu prostřední. Ovce snese teplotu velmi
nízkou, jakož i tažný dobytek, ne však dobytek mla
dý. — Ať si všimne následující tabulky:

bosp. kůň má míti teplotu 160 C,,
dojnic —„ , 140 C.,
hovězí dobytek žírný „ 160 C.,
ovce má míti „ 10—120 C.,

„ nažíru , » , 140 C.,
tažné voly, —— 12—140 Ú.
vepř. dobytek „ „, 12—150 C.
Socialisté zvítězili při obecníchvolbách

v Zálezlicích, Zadvoře a Kozarovicích — prozatímné
jen, ve III. sbora. Toťvýsledek politiky Nár. Lístů a
hospodaření jejich strany v okresu mělnickém.

Drobná obrana.
Pryč od Ríma — ale kam To první

není nic nového. Jsou v tom obsažená dvě přiká
zání lásky „čistého křesťanství“. První toto veliké
přikázaní v zákoně pastorském i pokrokářském
sní: Nenáviděti budeš skálu církve z celého srdce
svého, z celé duše avé, a ze vší síly avé. — A
druhé jest podobné jemu a zní: Klerikála nebu
deš považovatiza blížního svého... Ale kam?
Pokrokářská mláď myslí, že nikam, horuje pro
křesťanství bez církevnictví. — Tomu však odpo
ruje p. Šádek, Inu ovšem, pak by nebylo zapo

třebí ani pastorů. — Aco tomu říkámemy „kle
rikálové?“ — My „tmáři“ povídáme, že nábošen
ství neobsahuje jen snad nějakou „lidekost“, ta
Jest jen jedním z jeho předpisů. V podstatě své
est náboženstvípocta Boží a prostředek

odpuštění hříchů. — by si však mohl
člověk poroučet, jak mu ta nejvyšší bytost má
hříchy odpustiti, o tom my tmáři „pravověrní“ s
důvodem pocbybujeme. Ta podmínku si dle dě
jepisných svědectví předepsalBůh. Že ale
tyto Bohem dané předpisy se v čistotě neudrží
bez nejvyšší autority — bez Říma — toho právě
důkaz podávají Hlasy ze Biona, Osvěta lidu a jim
podobné listy.

Panovačnost klerikálů. Dle nedávno
obnoveného církevního rozkazu nemají kněží při
pohřbech na hřbitovech konfesijních poslouchati
„kydání bany na církev“. A to jest dle rozumů
pokrokářských pánů panovačoost klerikálů. —
Páni by tedy udělali dobře, aby v nějaké lidové
schůzi dali si na sebe hanu nakydat, líbezně se
při tom usmívali a na konec klerikálního řečníka
srdečně zulíbali. Až posud se to v takových echů
zích dělá jinak. Tam právě nevidíme nic jiného,
než ukřičení a vyhazování každého katolíka, tam
právě vidíme panovačnost — radikálů.

Školský Obzor podává důlaz pe
třeby školy náboženské. V dopiseproti p.
kaplanu Šitinovi v Hronově dělá si nějaký „pan
učitel“ posměch z nebe, tedy z odplaty v životě
věčném. — A takovému učiteli mají katoličtí ro
dičové svěřovati své děti a na jeho výživu pla
titi. Věci takové jsou ovšem možné tam, kde to
katolíci snášejí. Jinde by šli na p. hejtmana, pak
na p. místodržitele, třebas i na p. ministra s tím
vzkazem, že nebudou dětí svých do takové školy
posýlati. A pomohlo by to jistě. Víme příklad, že
představený jedné čistě katolické obce u Králova
Městce, kam školní rada poděbradská chtěla dát
učitele evanjelíka, p. hejtmanovi jednoduše řekl:
My mu děti do školy posýlati nebudeme, a budete
muset zavřít polovic občanů. To pomohlo. Při
nejbližším zasedání školní rady zrušili páni své
usnešení a obec dostala učitele katolíka. Myslíme,
že by p. hejtman novoměstský si to taky rozmy
slil, než by katolíky hronovské dal zavříti, že
mají o nesmrtelných duších avých dětí jiný názor,
než p. dopisovatel Šk. Obzoru, ktorý vyčítá p.
kaplanu Šitinovi, že nerozumí — darviniemu. —
Takový pan dopisovatel naučí konečně katolíky,
aby se tázali pánů poslanců, co chtí
učiniti na ochranujejich práv veškole.

Drobné zprávy.
K upravení jazykové otázky v Če

chách. Dle vídeňských zpráv mají býti Čechy roz
děleny na území české, německé a smíšené, Za smí
šené území mají se považovati okresy, kde je 10 až
20 procent buď Němců neb Čechů. Pak-li se počítá
menšina obnáčející nejméně 10 procent, tu by bylo
v Čechách: — okresů Čechů Němce

českých 114 2,998.114 39.091
německých 76 26.051 1,668.266
českoněnm. 16. 483.816. 142.867
něm. česk. 75 109.784. 273.836

Počítá li se menšina 20 procent, tu bude:
« českých 120. 8,253,714 87.244

německých 79 37.984 1,726.090
českoněm. 10| 223.346 94,714
něm. česk. 11 97.501. 106.011

Smíšený celkom 220 het 2,114.099míšenými okresy byly by při 10 proc.: Hrochův Tý
nec, Stody, KašparskéHory, Chvalšiny, č. Krunlog,
Kaplice, Štěkno, Lanškroun, Králové Dvůr, Litoměřice,
Lovosice, Postoloprty, Most a Duchcov. Pakli by pla
tila minorita 20 procent, tu by odpadly z vyjmeno
vaných minoritních okresů: Postoloprty, Duchcov,
Chvalšiny — dále Český Dub, Jaroměř, Ústí n. Orl.
Sušice a Nová Kdýně.

Havranští němečtí násilníci, kteříso
dopouštěli na české menšině největší surovosti, byli
od krajského soudu v Mostě uznáni vinnými zločinem
veřejného násilí a odsouzeni: V. Eberle na 3 měsíce,
Jak. Patsch na 4 m., Aug. Ellper na 4 m., Ed. Haas
na 5 m., Josef Seifert na 6 m., Armošt Mocker na 5
m., Fr. Kratzer a Lud. Stampf na 3 m., Rich. Siegl
na 2 m., Ed. Brandl na 3 m., každý měsíc jedním
postem zostřeného. Kratzer a Jos. Stopfkuch dostali
2 posty měsíčně, které si musí odseděti v samovazbě.
Ed. Haas, Jos. Seifert a Arnošt Mocker mají nahradít
Čechovi Caltovi 5 zl. ušlé mzdy a 50 zl. bolestného:
Všichni jsou povinni zaplatit manželům Traxlovým
36 zl. a za zastupování soukromým účastníkům soli
dáraě 135 zl. Rozsudek způsobil mezi Němci překva
peni s „rozčilení“; myslili, že ae jim nemůže nic stát.

„Badikálním listům“ a „Pozoru“
odpovídá olomoucký „Mír“ takto: S ve
likou pochoutkou vrhly se osvědčené ve špinění církve
katolické vůbec a nejdůst. pana biskupa královéhra
deckého zvlášť na „nedovolený poměr“ P, S., kaplana
v P. Ve své nestydatosti udělaly z toho „adamitskoa
historii“ a kalem svých černých duší snažili se zleh
čiti nepohodlného jim velepastýře. — Z bezpečného
pramene na základě úředního šetření má se pravda
a lež tukto: Okresní školní rada v P. vyšetřila na
základě výslechů — hlavně školníkovy ženy — že
zmíněný kněz a učitelkou onou, kterou, maje o faru
zažádáno, za hospodyni vzíti si chtěl, se scházel, a že
ona před školnicí mluvila, co by ovšem na zvláštní
poměr její k němu ukazovati musilo. — Ale nařknutí
« adamitství odmítla školní rada jako věc, která ví
nezasluhuje. Jednání ndp. biskupa v té věci mělo pal

následující průběh: Purkmistr byl sice u nejdůst. p.
biskupa v Chrasti, ale podesření proti onoma kněsí
vyslovil teprv tu, aš se mu biskop čestným a
mužným slovem zavázal, že úředně proti onomu knězi
ničeho nepodnikne. Tedy tvrzení, še pan biskup věc
vyšetří, až do P. přijede, a slib, že mu dá faru, jest
níská lež radikálních lhářů. — Sliba svému dostál
pan biskup potud, dokud úředně nedostal zprávu ji
nou. Pak ibned vykázal knězi onomu jiné místo ka

skó. Odstěhování jeho pak se zdrželo tím, že týš
čz ndp. biskapa žádal, aby mohl zůstati v F., aš

vyšetřování školní rady bade akončeno,by se akázalo,
co je na věci přehnaného,a ze msty jistého p. ředitele
se stalo, že jeho hoch nebyl buď zdarma, anebo od

lovice zadarmo přijat do studentského semináře ve
ci Králové. To mu bylo vyhověno, poněvadž úřad

biskupský ukládá spravedlnost a milosrdenství. Tím
se přesídlení kaplanovo zdráelo así o čtrnácte dní.
Co se týká učitelky, to je věc, o které nejdůst. pan
biskup ničeho netušil. Stalo se čisté úřady školskými
pro vinu zmíněnou a klspy. Přesazení onoho učitele
stalo se ze alužebných ohledů pro neshody s duchovní

správou. —©Nemáme tedy pro „Radikální Listy“ a„Olomoucký Pozor“ nic jiného než: Styďte se za to,
že lžete a v prolbanosti obtěžujete čtenářstvo.

Ty komise. Kdož by z duchovníchsprávců
neznal onoho všemocného potentáta nad sebou, jehož
jméno je „komisionelní řízení“. Bez vůle toho svr
chovaného pána ani vrabec s kostelní neb farské stře=
chy nesmí spadnouti Pod plášť slev. komis musí utí=
kati se farář, nechce-li míti faru podobnou obecní

poslonice a kostel místu ještě horšímu. V M. potřeval pan farář nová vrata k faře. Bez komise to
ovšem nešlo. Slav. komise přijela ponejprv a když
vrata zhotovena přijela po druhé. A teď kdo měl
větší cenu? Vrata nebo komise? Arciť že komise.
Vrata stála 17 zl. a komise jenom 80 £l. Mají tedy
ona vrata ceny s komisí 47 zl., bez komise 17 zl.
Proto ať žijou komise!

Ples jednoty katelických tovaryšů
v Hradci Králové konati se bude ve dvoraně Adal
bertina v neděli dne 13. února 1898. Hudba p. Divi
še. Začátek o půl 8. hod. Vstupné 1 zl. Přístup mají
zvaní hosté.

Vichřice v Hradel Králové. Dne81.
ledna odpoledne zuřila tak pradká vichřice v Králové
Hradci, že plechová i tašková krytba jí byla porou
chána. Na některých domech prohýbaly se utřechy
tak silně a byly vichrem nadzdvihovány, že by byly
bývaly málem sněšeny. Silné vichřice zuřily od neděle
ostatně v celých Čechách, ba v celé Evropě.

Ustavující valná hromada sborupro
zřízení a vydržování České školy koželužské v Hradci
Králové odbudese v neděli dne 6. února 1898 0 2.
hodině odpolední v Králové Hradci (Hotel Merkur).

Program: 1. Sdělenío dosavádních přípravných pracích ku zřízení Českéškoly koželužské. £. Volba před
sedy, výboru a revisorů účtů. 3. Volba tři členů do
kuratoria České školy koželužské. 4. Porada o získání
členů. 5. Volné návrhy. Hosté jsou vítáni. Fr. J. Ji
raška, předseda Ústř. spolku českých koželuhů. JUDr.
Fr. Ulrich, starosta král. věnn. města Hradce Král.

Z jednoty katolických tovaryšů.
V neděli dne30. ledna t. r. přednášel naší v jednotě
p. učitel Tůma, místopředseda jednoty v Chrudimi
„O významu práce“, kde vysvětlil, a poučil, jak dů
lešitá jest práce. Přednáška byla četně navštívena, a
pobavilai poučila obecenstvo přítomné. Zdař Bůhl

Němečtí študenmti ve Vídni stávkují a vo
lají: ať zhyne vláda, Gautsch, Coudenhove, Podlipný,
Češi atd.! Vláda by udělala asi velmi brzy pořádek,
kdyby stávkařům pohrozila ztrátou semestru, popří
padě uzavřením německých universit. Rodičové pánů
buršáků, kteří svým synáčkům lampáctví trpí, byli
by okamžitě přivedení k rozumu. Kdyby vláda agita
tory z řad professorů potrestala disciplinároě, odňal
jim aktivní přídavky, dala by je do příkaznosti nebo
napensi přivedla by pány profesory rovněž k rozumu
a vyhnala by jim prošňcké vrtochy z hlavy. Avšak
vystoupit rázně proti německým buršákům a profes
sorům — tolik odvahy asi vláda německá nemá a
proto raději vrzá celý státní stroj.

Světovláda židů. Vezmemednes do ruky
Neue Freie, nebo Prager Tagblatt, nebo Berliner Tag
blatt, najdeme již čtyry týdny pokaždé sáhodloubé
telegramy z Paříže. Co to? Zuří zase komana? Nic

podobnéko. Francouzeký soudce opovážil se odsouditida špehouna a proto avětovláda židů zvaná alliance
israelite pracuje plnou parou. (Srovnej: Radolf Vrba

spis „Národní Sebeochrana“, stať: světovláda židů).aňel se bídný otrok, který pošpinil a poplval svým
jedem nejstarší místo největší světové vzdělanosti,
sídlo to papežů, kde sám Attilanetroufal ci dále, jat
jea posvátným zjevem apoštolského kmeta Lva Veli
óho. Ale zaprodanec židovský, novověký jidáš pro

půjčil se za nástroje alliance israelite, aby žida Drey
fuse vysvobodil. [ německé protestanské noviny píší,
že si tím Zola svou čest nadobro pošlapal.

Ze Slezského Předměstí. Dne30.led
na 1898 pořádala Svato-Josefská jednota divadelní
představení „Kapitoly a vlastencibohumilí“, —kteréž
se znamenitým potkalo se výsledkem. Všichni účin
kující drželi ve výboruě, proto také v plné míře za
sloužili si pochvalu, kteréš se jim od veškerého ct
poslachačstva přehojně dostalo. Kusy oba prostudo
vány byly do všech podrobností a souhra v každém
směru byla zdařilá, tak že jeden celým shromážděním
ozýval se hlas: „kóž nás zase v brsku naše milá jed
nota podobným pobaví způsobem“, Další její čilé čin
nosti upřimné: „Zdař Bůhl“

Vzor té vyšší kultury. ZeŠestoricdán
byl velmi mravný a sbožný hoch do učení k mistru
sedláři v Broumově. Ten se řádně choval a vyučil;

hoch za svůj učennický kus obdržel jednu z prvních
cen. Po vyučení pracoval jako tovaryš u svého mistra
dále. Co však nastalo velkoněmecké bnutí, co světem
roslétlo se heslo: Germania, taa res agitar! trápil
mistr milého Čecháčka kde mohl. Vždy na neděli
uchystal mu práci, a on jediný musel pracovati po
celou Boží neděli, kdežto čtyři příslušníci velkoně



meští měli volno: Konečněna poslední neděli připra
vil mistr pohovku, kteroa měl český dělník sa neděli
povléci. Pracoval se slsou v oku s modlitbou na rtech
od 6 hodin ráno do 8 večer, kdy celý unaven od prá
ce ustál nedodělav poduška. V pondělí ráno mistr
hodil tovaryšovi tato poduška pod nohy a dal mu
výpověď z práce. Hoch je nyní na simu bez výdělku,

je tím cítelnějším, poněvadš je nemajetný. Prozí
me naše české mistry nedlářské, kteří by mohli bod
ného, velice řádného mladika do prácevzíti, by to
laskavě oznámili v administraci tohoto listu.

Místní odber Ústř. Matice školské
v Hradci Králové odbývá dne 6. t.m. valnou hroma
du v zasedací síni měst. rady o 11. hod. dop.

Přátelům myslivosti. Chvalněznámého
odborného illustr. časopisu „Česká Myslivost“ s pří
lohami „Les i dvůr“ a „Věstník české obce střelecké“
vyšlo právě roč. druhého č. 1. Vzhledem k zajíma
vému obsahu z obora myalivosti,chova svířat a sportu
střeleckého, jakož i k bohaté částí illnstrační, již živé
slovo velmi případně doplněno jeat, doporučuje vřele
časopisy tyto všem kruhům interessovaným, praktikům
i sportovníkům střeleckým.

Světová kmnihovma. Sborník světovélite
ratury všech národů a dob. Rediguje Jarosl. Kvapil.
Nakladatel J. Otto v Praze. Prvá čtyři čísla toboto
výborného podniku uvítalo nejširší obecenstvo 8 oprav
dovým zájmem. Refarajeme dnes o dalších čislech, jež
obsahem iúžasnou lácí nikterak nezůstávají za prvými
svazky. Jak povědomo, stojí každé číslo jednoduché
pouze 10 kr. o 80 i více stranách i může si každýi
nemajetnější odebíráním „Světové knihovny“ poříditi
cennou a vybranou knihovnu jež seznámí českého čte
náře s nejpozorahodnějšími literárními plody domá
cími i cizími.

Fabrikaat Brass vZáhřebuna Moravě—
rodilý Prušák — vždy při dobrém „apetýtu“ —
když se jedná o požívání Čechů na Zábřežsku,

umperaku, Šilperku, Mohelnicko, Unčnovsku a
Mor. Třebovsku, má paní, která darovala českým
ovanjelíkům Ččermenským u Lanškrouna 100 zi. —
„Stará láska nerezaví“.

Útok ma českého kměze. V sobotuměl
se odesrati na nové avé působiště do Lanova dp. fa
rář Kaplický, který dříve k úplné spokojenosti pů
sobil v pražské arcidiecési taktéž na německé farnosti
na pationatu paní hraběnky Czernínové rozené hr. Mor
zínové. Německá paní patronka praesentovala českého
kněze opět na německou fara do Lanova u Vrchlabí
jsouc přesvědčena, že této obci poslala vzorného du
chovního pastýře, jehož dobráckou povahu znala.
Avšak v německém obyvatelstvu zahájeny šílené štva
nice, jakmile přání paní hraběnky Czernínové vešlo v
známost. V sobotu chystali lanovští Němci českému
svému faráři zvláštní přivítání, takže míramilovnější
Němci českému svému faráři zvláštní přivítání, takže
mírumilovnější Němci viděli se nuceni požádati c. k.
okresní hejtmanství za pomoc četnickou. Dp. Kap
lický, který v posavadnísvé farní osadě pro mírnou,
lidamilnou a naprosto bezůhonnou svou povabu velmi
oblíben byl, neodvášil se v sobotu do Lsnova, když
zvěděl o chystaných demonstracích. Přijel tam 8 pa
tronátním komisařem z Vrchlabí časně ráno v neděli.
Když o 7. hod. vystoupil na kazatelnu, opustili mu
žové demonstrativně kostel a jiní se tam vrátili, aby
odtad odvedli své ženy, Když se později dp. farář
Kaplický s p. patronátnm komisařem vracel v kočáře

-do Vrchlabí, utvořili mu na potupu shluknuvší ae
Němci špalír a pokřikovali: Koukejte, abyste zase
přišel dál. Dokud zde zůstanete, nebude nikdo z nás
choditi do kostela a nikdo nedá křtítí své dětí. Také
Také školní dítky pokřikovaly: Wir wolien keinen
czechischen Pfarrer! Kdu je tomu naučil, netřeba ení
podotýkati. Na to házeli němečtí zuřivci na kočár
kusy ledu. Patronátní komisař byl jedním udeřen do
kolena. Jiný by byl dp. faráře Kaplického uhodil do
hlavy, kdyby se nebyl rychle ubnul. Jen rychlá jízda
spasila přepadené. Jsme zvědavi, zda-li státní orgány
se postarají konečně o bezpečnost Č:chů v uzavřeném
území. Téch 30 českých kněží, kteří musí v Němcích
v naší diecési působit, jest věra politování hodno. Za
to německým kněžím v českých vesnicích a městech
nikdo vlasů nezkřiví, naopak po zásluze jsou vážení
Panu dru. Ebenhochovi radíme, aby si udělal malý
výlet do Čech; přesvědčil by se velmi brzy, kdo je
rušitelsm národního míru.

Ženich umřel mení ohláskaml. VHoř
manově Městci zemřeldne 1. února t.r. pan MUDr,
Jan Kudrnka, obvodní lékař, místostarosta tam
nějšího Sokola 81 let. Mě) pravě před avatbon. V týš
den — poprvní ohlášce — rozesílal oznámení, že
dne 8. února 1848 o 9. hodině ranní v chrámu P. av.
Bartoloměje v Heřmanově Městci slaviti bude sňatek
svůj se sl. Štěpánou Kautakou z Hoř. Městce | Večsr
stěžoval si matce své, že je mu nevolno, uúlehl a v
nocí na to nalezen byl mrtev na lůžku. Nenadálá
emrt jeho způsobila veliký rozrach v městě i po celém
okolí. Nevěstu ubohou provází všeobecná soustrast
tím vřeleji, že před krátkou dobou bylo jí želeti úmrtí
starší sestry její. Pohřeb z+enulého, jenž co lékař
dobré pověsti se těšil, konal se za velikého účastenství
všech vrstev obecenstva i spolků ve čtvrtek odpoledne
a sice převezena byla tělesná schránka jeho po vý
kropě v domě a v chrámu Páně na filialní hřbitov v
Rozhovicích, kde v rodinném hrobě byla pochována.

Ztráta. Dne 29. m. m ztratil Fr. Jelínek,
písař okres. soudu v Holicích při pobytu ve zdejším
městě koženou tobolku, v níš bylo za 7 zl. kolků a
něco drobných peněz.

Odovadala naloronou desítku. Dne
31. r. m. nalezla M. Eliášova ze Svínárek č. 31. de
sítizlatovou bankovku, již odevzdala na policiíK pe
něsům přihlásil se J. Kašpar, pekařeký dělníkze Sla
tiny, —

Krádeš. Pekařskémamistru Kujalovive Sla
tině ztratilo se v těchto dnech 30 prázdných pytlů a
něco uzeného masa. V důvodném podezření je jistý
dělník, na nějž učiněno oznámení.

Ztratila nájemíné. Dne1.t m neslasluž
ka A. Drahošova z Malšovic 24 zl. nájemného od pí.

Š, majiteli domu acestou peníze stratila. Dle udání
Sástavila se jmenovaná služka v trafice pro známku,
kde jí obálka s penězi upadla na zem a jistý nezná

mý adekní ji svedl. O věci té učiněno oznámení st.návladni

Cizí pelerimna. Před vánocemiztratila se
í. B. č. 20 zde dameká pelerinav ceně 6 ul. a slo
čj nebyl k výpátrání. Konečnědne 30. m. m. po

znala okradená svoupohprinu na procházce po náměstí a v ní vězela A. K.Na policií udale tato, še pe
lerinu koupila za 80 kr. Vyšetřováním snad se ujistí
pravý pachatel.

Zvěsti s východních Cech.

z Výravy. Katol. národní jednota jinocbůa mužů pro Černilov a okolí pořádala ve středu, dne
3. února 1808 ve zdejším hostinci pana Morávka 08.
hod. odp. schůzi, za přečetného účastenství lidu zdej
šího i z okolí, jmenovitě s Černilova,Divce, Lejšovky
a j. Sochůzi zahájil předsedadp. Jen Fr. Seidl a

ředetavil al. sbromáždění přítomného hosta, redaktora
rantiška Štábla z KrálovéHradce,který vdelší

řeči promluvil o naši neutěšené národohospodářské
situaci. Ceskýlid nesmí apoléhati na nikoho, jedině

na svépomoc. K zvelebení Kod ohoopodářských .měrů, zejména k zvýšení výnosnosti rolí a Jak, ku
zvelebení našeho dobytkářetví a mlékařství by velice
prospělo upravení našich vod, odvodňování, zavodňo
vání a vůbec zlepšování pozemků za pomocí země a
státu. O provádění regulací a meliorací, o náklada a
postapu prací a jak by občanstvo v této příčině po
stupovati mělo, o výsledcích, docílených v Bavorsku
a na různých místech v Čechách,zmíníme se obšírněji
příště. Od r. 1884 do r. 1807 podáno technické kan
celáři zemědělskérady královatví českého 384 žádosti za
projekty meliorační a regulační. Plocha pozemků zaměře
ných obnáší 62.000ha. projektů vypracováno a odvedeno
177 s plošnou rozlohou 43.000 ha,délkou 1200 km.,
úprav toků a rozpočtem asi 19 a půl mil. zl. Z toho
dosud provedeno anebo se provádí 84 projektů s úhrn
ným rozpočtem 12,20n.000 zl. Koncem r. 1897 bylo
zaměřených objektů a projektů v práci 46. Přihláše
ných, ale nezaměřených projektů a nevyřízených žá
dostí za regulace a meliorace bylo loni 184. Nová
vodní dražstva ae utvořily v Lochenicích a Pěané
Suché. Pro obyvatelstvo obcí: Výravu, Libřice, Lej
šovku, Hubilesy, Čibuz, Oujezd, Velkou a Malou Ska
lici, Bukovinu, Libnikovice, Divec, Rusko a j. bylo
by velikou výhodou regalovati tamní potoky. Dle
soudu technických znalců dá se projekt za pomocí
země a říše i svorné sončinnosti občanstva provésti
lehce a levně. Na přání občanstva bude také v nej
b'ižších dnech svolána schůze interessentů do Černi
lova. Provedení upravení potoků a pozemků, které
trpí často záplavou, bylo by na prospěch celému okolí
a jest si přáti, aby provedeno bylo brzy. Pan před
seda katol. národní jednoty černilovské i předáci ob
čanstva slíbili věnovati této otázce svoji pilnou po
zornost. Dp. předseda Seidl vysvětlil na to stanovya
účel jednoty, která pěstuje přednášky poučné i ušlech
tilou zábavu. Na to se přihlásili někteří noví členové
a pak přikročeno k programu zábavnéma. Cyrillská
jednota černilorská zapěla na její počátku a konci
krásné smíšené sbory: „Syn vlasti“ a „Zasviť mi ty
slanko zlaté“. Zdařile pak provedeny komické výstupyj:

„Na paškále“ÚPP. Jos. Kareš a Jan Hojný), „Pražskýmetař“ (pan VáclavJedlička), a pak známá písnička
„Kanonýr Jabůrek“ (pp. Jar. Vanický, J. Bednářjako
jarmareční zpěvačka a Jos. Kutík jako harmonikář).
Žertovná illustrace, kterou vydala Ústřední Matice
školská, trefně vysvětlovala říznou královéhrsdeckou
písnička. Opěvovatel rekovských činů kanonýra Ja
bůrka uspořádal pak haléřovou sbírku ve prospěch
Urtřední Maticeškolské, k níž přispěli občaní a dámy
výravské a přítomní přespolní hosté 10 korunami a
50 haléři, které zaslal red, Stábl Ustřed. Matici škol
ské do Prahy. Posléze poděkoval dp. předseda Seidl
redaktorovi Štáblovi a pp. účinkujícím a přečetným
dostavivším se hostům z Výravy, «mezi nimiž byl i
starosta obce p. Hojný a četní občané) a z okolí za
četné účastenství. Při přátelské volné zábavě zapěli
horliví členovéCyrillské jednoty řadu národních písní.
Podobným zdařilým schůzím přejeme mnoho zdaru|

Z Heřmanova Městce. (Valnáhromada
vzdělávacího křesťansko-katolického sociálního epolku.)
Spolek náš pořádal dne 23. ledna t. r. svou prvou
valnou hromadu, kterou za přítomnosti 110 členů a

6 čekatelů zanájil předseda dp. Fr. Kraus, děkan, vyjadřuje potěšení nad tím, že spolek za 4 měsíce trvá
ní svého roste i vzkvétá, slovy uchvatnými líčil po
třebu aúčel křesť.sociálních spolků k hájení nejdraž
ších statků člověka; poukázalpak zároveň na potře
ba, by jednotlivé spolky v mohotný široce rozvětvený
šik se spojovaly k docílení sociální nápravy cestou
zákonodárnou ve smyslu a na základě náboženství
Kristova. Vybízel k vytrvalosti nezdolné za vytkou
tým cílem azvláště mladších povzbuzoval, aby pilnou
četbou nabyli znalosti věcné. — Ze zprávy jednatel
ské, pokladní a knihovní vyjímáme toto: Spolek uata
ven 5. září 1897. Nyní čítá po 4 měsících 133 členů
činných, 4 přispívající s 7 čekatelů. Odbýváno 8 vý
borových a 4 měsíční achůze. Přednášky konány 4;
O sociální otázce a programu křesť, sociálním (p. V.
Myslivec, redaktor z Prahy); o tisku (dp. předseda
F. Kraus, děkan); o volnosti, rovností a bratrství
tep. K. Jelínek, katecheta); o socialním významu své
cení neděle (vp. S. Štefánek, kaplan). — Ve spolkové
místaosti dva pokoje v soukromém domě) jsou vy'o
ženy: Katolické listy, Obnova, Český Východ, Dělni
cké Noviny, Obrana práce,Dělník, Lidový list, Kře
stunsakýdemokrat, Milotický hospodář, Řemeslnické
listy, Ženské listy, Vlast, Český Jinoch Český Knejp,
Náš Domov; Obzor; katolické kalendáře a brožury
časové, — Úlenovéodebírají 114 exemplářů různých
časopitů — Spolek náš přistoupil za zakládajícího
lena družetra „Vlast“, — Dne 1. a 6. ledna konalo
se divadelní představení „Na betlémských nivách,
Vánoční hra ee zpěvy se hudbou ve 3 jednáních e

předehrou. V předehře 4 živé obrasy; ku konci živý
obras: „Jesličky“. Upravil, hudbou a zpěvy opatřil
J. Štefánek, kaplan. Hrub příjem obou představení
101 z). 49 kr. Tímto divadelním představením morálně
získal velmi spolek náš. — nového roku zařízen
při spolku ůrný fond. Příjem spolku od 5. září
1897 do 21. ledna 1898 obnášel 274 zl. 69 kr., vy
dání 149 zl., zbývá 80.69 zl. — z toho připadá na
spolkovou pokladnu 3 zl. 85 kr., fondu podpůrnému
75 zl. 80 kr. a zábav odboru 1 zl. 54 kr. Spolková
knihovna na počátku svém čítá 63 svazky; zábavného
obsahu 88 sv., poučného vědeckého 20 av., nábožen
ského 6. Inventář spolkový zapsán v ceně 129 zl. 76
kr. —z toho nákladem spolku pořízeno za G7 zl, 84
kr. Výsledek voleb: Předseda: Fr. Kraus, děkan; mí
stopředseda Karel Novotný, mistr tesařský; jednatel:
K. Jelínek, katecheta; pokladník Jan Mimra, zámecký
správce; V. Pelikán, m.krejčovský, A. Chládek, mlynář,
J. Štěpánek, kaplan, J. Vacek, spr. hřebě'nce, J. Loub,
dělník, J. Hertík, m. krejčovský, J. Beran, řezník, K.
Zákoucký, učitel měšť,školy, Jos. Machytka, obuvník,
J. Jirásek, kníš. zahradník, J. Škorpil, m. trahlářšký,
V. Brich, m. obuvnický. — Revisoři účtů: V. Růžička,
m. kamenický a A. Kabeláč, m. oburnický. — Do
zábavného odboruzvoleni: J. Štefánek, J. Levinský,
Fr. Zámiš, J. Hertík ml., Fr. Vorel. — Donfáme pevně,
že spolek náš, který tak dobře překonal obtíže, jež

př počátka každéma spolku překonati třeba, a zmoutněl v krátké době, že věren růstane cíli svému
maje dále na mysli heslo své: „Bohu duši — práci
čest — lásku bratřím — erdci ples“. — Zdař Bůhl

Z Litomyšle. V poslední doběodbýval zde
radikálně pokrokový epolek, spojiv se se sociální de
mokracií veřejnou schůzi, na které dr. Stemberka,
advokát z Rychnova nad Kněžnou, mlavil o politické
situaci. Omlonval jednání sociálně-demokratických
poslancům na radě říšské jim navržená nelibost, po
řeči Štemberkově padla. Takpracuje dr. Štemberka.
Práci čest!

Z Bohuslavie. Jednotakatolickýchjinochů
a mužů v Bohuslavicích „Václav“ uspořádá dne 9.
února o 6. hodině večer spolkovou zábavu v sále
obec. hostince v Bohuslavicích. Vstupné: Pán 50 kr.,
rodina 80 kr. Čistý výnos věnován bude na spolkový
prapor.

Z Libramtic. V neděli, dne 30. prosince
pořádala katol. národní jednota jinochů a mužů pro

rnilov a okolí za spolupůsobení ochotníků libran
tických a školní mládeže librantické ve prospěch chu
dých školních dítek a učebných pomůcek výpravnou
hra od Flekáčka: „Čarovnou noc“. Děti pastýřské,
vypraveny zdařile, provedly pěkně melodické sbory a
hry, a rovněž pp. účinkující: Honenejman, Václav
Baše, Koutník, Václ. Rejchert, Pinka, Hrnčíř a slečna
Frant. Němečkova sebráli avé úlohy velmi případně
a k úplné spokojenosti, Celou hru a zpěvy ee zvláštní
pílí a obětavostí nacvičil a řídil p. učitel F. Vrabec
z Librantic. Dítky lpí na něm láskou, rodiče pak
vděčností. Připředstavenívedli režii vp. J. Minařík,
kaplan v Černilově, p. Fr. Valenta, říd. uč. a p. V.
Zvoníček z Librantic. Srdečnódíky vzdávámeochot
níkům librantickým za pomoc « propůjčení jeviště,
jskož i vdp. Dr. Frant. Reylovi z Hradce Králové za
půjčení rekvisit a p. Svatákovi ze Slezského Předměstí
za laskavou podporu. Velice se nám zamlouval svog
úlohou zednický mistr p. Honsnejman, který věnova|
jednotě 2 zl. 60 kr. a p. Kutík,

Z Malé Lhoty. — Dne23, ledna sehrála
u nás školní mládež za pomocí několika ochotníků
vánočníhru P. J. Baara: „Cizinci o štědrém ve
čeru“. Krásná tato hra s velikou pílí panem říd. uči
telem Frant. Giittnerem nacvičená, sebrána byla velice
zdařile, Všecka čest p. říd. učiteli, který, ač sám na
sebe odkázán byl, tak krásně nacvičil zpěvy i hra
poměrně dosti nesnadnou. Přejeme mu proto upřímně.
Všeho uznání zaslahují též pp. ochotníci i mladiství
herci školáci. — Jak ne právě dovídám, konati se
bude ve středu dne 2. února ve 3 hodiny odpoledne
v Caclavi důvěrná schůze, v níž jednati ee bude o
založení katolické Jednoty pro Cuclav a okolí. Bohu
díky! Konečně tedy i v naší farnosti budeme míti ka
tolický spolek! Přiznávám se, že závisť jakási zmoc
ňova'a se mne, když opět v některé sousední farnosti
katol. spolek založen byl, a u nás — stále nic, „Což
není u nás dosti katolíků, kteří by do spolku tako
vého vstoupiliv“ tázával jsem se sám sebe, a odpo
věď zněla vždy: „Jtou, jeon i u nás katolíci upřímní,
uvědomělí; ano jest jich více než v mnohé farnosti,
v níž už katol, spolek jestl“ A proto s radostí uvítal
jsem zpráva, že konečně i u nás katol. spolek bude
založen a těším se už na důvěrnou schůzi, v níž základ
pro budoucí spolek položen býti má.

Z Poličky. V jednotě naší av. Josefské s
potěšením pozorujemeopět čilejší ruch. Zábava sva
tomikulášeká uspokojila. Spolku pro udržování ma
teřské školy odvedeno čístého výtěžku 15 zl. Začež
též vřele poděkoval. Zvláštní dík vzdátí jest i tento
kráte slov p. spisovateli Ant. Konst. Vítákovi, který
napsal pro Mikuláše sotyrické, vskutku zdařile ne
beské poselství, jež nejen všecky účastníky zábavy —
ardečně rozesmálo. Nebývalý ruch rozvinul se nyní
každé neděle v mfetnostech epolkových, kamž seházejí
členové v četném počtu i jiní uvedeuí pp. hosté, ab
se poučili i pobavili. Zábava počíná vždy o 4 hod.
odpoledne zapěním Kolpingový Hymny. Ze vzácné
ochoty přednáší pak každé neděle náš vřele milovaný
dp. předseda Frt. Dittrich, kaplan o časovýchotáz ch.
Tak přednášky na théma: „Jak rozamí k antisemitismu
strany křesťansko-socialní“, rozdělené na 3 neděle ve
lice se líbily ; rovněž přednáška: „Jak hodlají socialní
demokraté pomoci ženám“. Místností spolkové četné
navštěvě ani nestačí. Bohužel, že spolková místnost
jest malá, kdež nelze sfršímu obecenstva volný přístup

poskytnout, což je ua ujmu úspěšné činností epolové, jak při poučných zábavách, tak i veřejných di
vadelních předstu.veních, neboť pouze jen na členy své
se obmeziti musfne. Zdař Bůh!

Ze Zlunie | nás sehráli 30. ledna za veden
vp. dla na Šolce app. nčitelů v badověškolníkrásnou
hra Majerova „Malí pastyřové betlemětí“, Řídící p.
učitel Fr, Syřiště rozepsal s obzvláštní ochotou ná



pěvy jsk pro zpěváky tuk i doprovásející je kvartetoycové a hra dopadla tak dojemně, že občané Be
keřičtí a Chroustovští si vyžádali, aby i tam dávána
byla, kterémaž přání bude i vyhověno.

Z Bejště. (Oheň). V neděli dne 33. m. m.
večer před 6 hod. vznikl neznámý spůsobem oheň ve
statku p. Kouba v Bejšti. Veliká zář osvítila jasně
ne několik hodin celou krajinu v temnotu zahalenou.
Velké domovní stavení s chlívy leblo popelem.V pla
menech zahynaly dvě krávy. Koněbyli silně popálení
a dýmem otrávení. Pohořelý byl pouze 1100 zl. u
pojišťovacího spolku v Albrechticích pojištěn. Škoda
je ovšem daleko větší, protože na půděshořelo hojnost

po K požáru dostavily se z okolí hasičské sbory.i návratu však přihodila se hasičům z Chvojence
litováníhodná nahoda. Neopatrností přišla hasíči

Yáclevíkovi z Chvojence ruka pod stříkačku a byla
mu rozdrcena.

Z Kolíma. Zdejší pokročiléučitelstvo z ce
lého okresu, odebírá veškeré| školní sešity od nepří
tele Jeského národa továrníka Eichmana z Hostinného.
Považme co peněz plynulo do kapsy — cizozemce!

Z Holie. (Stávka). Dělníci v továrně na obuv
v Holicích, patřící Steinovi, vídeňskému židu, zasta
vili práci, protože již delší dobu nedostalo se jim
žádné mzdy. Ovšem u židů není zadržování mzdy děl
níkům, hříchem do nebe volajícím.

. Ze Šestovie. Mládenci z naší obce nspořá
dali taneční vínek, který se znamenitě vydařil. Sál
nebyl sice přeplněn, za to však společnost byla vy
brána, a dívenky naše zářily jako květinky na pestrém
záhoně. Při zábavě vydražena byla kytice ve prospěch
„Ústřední Matice Školské“, kterýž obnos doplněný na
14 koran mládenci odevzdali pokladně místního od
bora. Při té příležitosti chválu vzdáti masím jak
našim pannám tak i mládencům. Nehledí si ani toulek
ani pitek a chrám Páně pilně navštěvají.

Od Chotěboře. Má so dělat „přiznání k
osobní dani“, ale všecka chuť přechází, když pohlíží
me s okna na řeku Doabravu, která posledními dešti
rozvodněná trhá břeby, našich lak zaplavuje odnáší
prst hnůj a zaseté obilí z našich polí. A což nepla
tíme již dost těch rozličných daní, že opěť nová daň
vynalezena? Jak pak nemusíme platit gruntovní daň
i z toho co nám řeka odnesla a dosud odnáší, co již
ani skutečně není. Platíme zemskou přirážku, ale o
upravení řeky, aby nedělala každoročně několikráte
hrozné škody, netrhala břehy, ani mak! Platíme okresní
přirážku, ale pojdt + s> podívat na naše okresní sil
nice, o dutru na mnohých ani zdání, zato ale bláta,
Že se můžete v něm utopit! Platíme obecní a to notnou
přirážku, ale z domu se není možná pro nesmírně
špatné cesty ani dostat, a chceli člověk předce někam
vyjit aneb musíli za svým povoláním někam jet, aby
dříve udělal poslední vůli neb není jist, že přijede
domů. Jen se ku příkladu přijděte podívat na tu cestu
z Přísečna do Jeríšna; kdyby jete zapřáhli jeden pár

silných koní, do„Přísáného voza, nedostanou se nynítam; neb se pod kolena v blátě proboří, a vůz až
d samé nápravy do bláta zaboří, aneb v řece Dou

ravě potopí. A předce je v Heřmani četnická stanice,
je tam kostel, škola, ale ničehož se ani od obresn ani
obce neděje, aby se tam lidé z většiny do Hořmaně
přiškolených obcí dostati mobli. Proto školy prázdné.
A jen daně, a opět daně, zůstanešli, poněvadž po
lonském a předlonském roku, kde voda úrodu skoro
nadobro pokazila a řeka odnesla, nemůže při nej
lepší vůli, zaplatit, něco dlužen, hned přijdou ti sa
bavit poslední telátko. A o slevení neb odepsání daně
za loňský rok dosud ani slechu; jen platit a zase

latit! Není div, že ten lid zdejší houfně utíká do
kous a jinam.

K dopise od Kutné Hory v „Českém
Východě“. Pan dopisovatel stěžuje sobě, že častokrát
bývá v nesnázi, zda přikřtu to neb ono jméno české
řipustiti, a žádásobě nějakého autoritativního roz
odnatí církevní vrchnosti, by předešlo se přílišnému

rigorisemu a nasledkem toho mrzutostem s lidmi, aneb

zase laxiemu, který všechna jména připouští. Dovolujisi krátce ukázati, že ta věc docelabez nesnásí dá se
rozluštiti ku všestranné spokojenosti, bez mrzutostí
a to proto, že máme již předpisy, které zajisté oběma
stranám vyhoví. Ritual římský nařizuje: „A protože
těm, jižto se křtí, jakožto synům božím v Kristu se
znova rodícím a ve vojsko jeho se vřaďujícím jméno
se dává, pečuj (farář),aby se nedávala jména
necudná, baječná, směšná, bohů nepravých
anebo nešlechetných lidí pohanských, ale
raději, pokud mošná, jména svatých, jichšto
příklad by věřícího ku zbožnému šivotu
povzbuzoval a ořímluva chránila.“ Dlepřání
rodičů, jimž volba křestního jména náleží, možno tedy
i jiná jména připastiti. S tím souhlasí i dekret 3.
Inguis. C. ze dne 31. ledna 1733., který také ukládá
póči o jména svatých jenom pokud možná“, a pouze
tolik za přísnou povinnostukládá, by zabrahovala se
jména model a kajicníků z nepravého náboženství.

ení tedy potřeba, by vybírala se jen jména svatých,
která snad uvedena jsou v murtyrolo ium. Nebo
mnoho je svatých, kteří tam ani zapsání nejeou a
přec v některých zemích neb krajinách obzvláštní úctě
se těší. A ta jména, která dnes u nás již velmi jsou
rozšířena, jako Jaromír, Jaroslav, Miloslav, Božena,
Růžena a j. jsou jenom dialektovým přetvořenímjmen
v martyrologiu. Proč by tedy nemohlo se jich použiti?
Však on ten dotyčný až dospěje, vyhledá si, alespoň
měl by tak učiniti, svóho patrona a avětiti jej bude
v určíté datam. A še v kalendářích nalezají se ne
stejná data, kdož by se divil? Všdyť máme mnoho
svatých stejného jména, A ten na mysli má toho,
jiný jiného. A ten, kdo dal se pokřtíti, bude-li po té
uvědomělým katolíkem, nejen že ctíti bude svaté vů
hec, ale jistě že k některému svatému zvláštní úctou
Inouti bude, ať již na křtu av. obdržel jméno světce
nějakého čili nic. A pak zdaž nemůže sám státi se
svatým, aby opět po té dle něho jiní se jmenovali?
— Roku 1b86,. narodila se v Americkém městě Limě
dívks, která na křtu svatém dostala jméno Isabela
(Alžběta, Eliška). Lidé pro nevídanou krásujejí na
zývali ji Rosou (Růženou), Růší Panny Marie. — A
do časůpapeže Klimenta X. máme novou světici: Rosu

(Růžena) Limanskou,jejíšto svátek světí se 50, srpna.by i za našich časů nemohlo se státi, aby ten,
kdo má jméno nějaké zcela indifferentní, nedal církvi
světce nového? Jest tedy pouse o to dbáti, aby jméno,
ješ rodiče dítku dáti chtějí, nebylo stěch, ješ rabrika
ritaalu výslovně samítá. V tom případu by pak dlo
nařízení provinciálního sněmu Pražského (T. A. 10.
č.3.) přidal křtitel ještě jméno nějakého svatého. Když

py Bek přes poučení, rodiče žádali dáti dítku jméno,ré by neodpovídalo náboženským, státním nebo
mravným požadavkům, odepře kněz zápis takový, a tu
je volno strané odvolati se k místodržiteletví, jež
vrchní dohled matrik vykonává. A to pak po úrášení
nábožensko-mravných a státních principů zajisté pře
mrštěného takového nějakého stěžovatele s patřičným
připomenutím odmítne. — A. P.

Okresní dům v Hradel Kr. Již v r.

1895 ozývaly se hlasy. aby okres postavil prosvé účely dům, protože místnosti v budově
krajského soudu bylynaprosto nedostatečnéa
jen prozatímně výboru propůjčené. Soud jich
také již užívá pro sebe. Venkovskéobce si
přály, aby v okresním domě zařízen byl též
zájezdní hostinec, jenž by se stal též středištěm
venkovanů a venkovských spolků. Zvláštní;odbor
který se měl o stavbě raditi, odporačoval sta
veniště naproti Fránklovu hotelu. Okr. zastu
pitelstvo dne20. srpna 1896všemi hlasy proti

dvěma usneslo 8e postaví okresní repraesentažní dům a náklad se měl hraditi výpůjčkou
Proti tomn podal p. Rud. Janský a sp. rekors
k zemskémuvýboruak místodržitelství,který
byl jako bezdůvodný zamítnut. Mezitím nabídla
obec královéhradecká staveniště proti obchod.
akadomii zdarma a vypsány a odměněny také
stavební plány. Dne 22. května 1897 usneseno
plány doplniti a postaviti též repraesentační
sál k plesům, koncertům atd. a postaviti v 0
kresním domě též stravovnu.

Náklad us.anoven asi na 120,000 zl. Dne 26.
června 1897 všemi proti jednomu, usnereno sumu
tuto od zemské banky vypůjčiti na 4 proc. úroka
SOletou amortisaci, což také provedeno. Zatím po
vstaly nové náhledy obledné změny stavebního
plánu. V září minulého roku nabídl p. Fránkl svůj
hotel ke konpi, ale draho; v lednu žádal již jen
190.000 zl. s veškerým zařízením botelu a kone
čně smluvena cena na 110.000 zl. Též p. Pokorný
nabídl svůj dům č. 182 na prodej. Tu mohl okr.
výbor voliti: buď koupiti dům p. Pokorného,který
Be ale pro účely nehodil, pak dům p Frňukla 8
celým zářízením za 110.000 zl. anebo se konečně
rozhodnonti pro novostavbu proti akademii, která
by enad přišla i se zřízením obilní bursy na 150
až 180 tisíc Proti stavbě té ale povstala tubá
oposice na venkově, pretože staveniště leží daleko
za vnitřním městem, že by tam venkované £ vel
kou ztrátou času a nepohodlím musili své nakou

né věci nosi a pak že by občanstvo z východní
ti okresu, ba i západní nemohlo tam ani jezdit

a zavítat. V místě tom nedařilo by Beasi hostinci a
k nakupování by měli venkované daleko. Z té pří
činy byla nálada v sobotním sezení pro koupi ho
telu Fránklova, který leží v městě a na ráně. Ho
telu toho lze upotřebit hned. Bude-li potřeba re
presentančaího sálu a jiných místoostí, bude lze
je postavit na místě hotelové verandy. Zpravodaj
p. Hynek Srdínko račoval z tě příčiny
koupi Frinklova hotelu, ač tam též okrasní stra
vovnu nelze ubytovat a ač hotel není účasten vý
hod asanačního zákona. Pan Jelínek odporučo
val koupi jako obchodník a živnostník, neboť po
stavením nového hotelu za obchodní akademií by
utrpěli obchodníci a živnostníci ve vnitřoím městě.
Kdyby do města nepřišli rolníci, nemobla by nás
polovička existovat. Fránkl prodělává na své no
vostavbě nejméně 20 až 30 tisíc zlatých násled
kem nahodilých okolností, a nebude-li Be stavět
nový konkurenční hostinec, tedy botel se bude roz
hodné vyplácet. Pan Staněk « Pražského Před
městí litoval, že město nepřišlo venkovu vstříc a
nepostouplo mu staveniště proti Fránklovuhotelu
a je pro koupi Fráaklova hotelu. Starosta p. dr.
Ulrich to odmítá pravě, že městské zastupitel
stvo 8e usneslo, aby blok proti Adalbertinu byl
vybražen veřejným, volněatojícím budovám. Úprava
bloku stala by mimo to asi 30.000 sl. a tyto fi
nanční obtíže byly příčinou, že město nemohlo
přání venkova vyhovět. Pan dr. Ulrich byl pro
novostavbu,protožeza sastavenou,plochu se vydává
127 zl. za 1 čtver. metr tedy asi 12.000 zl. zby
tečně a platí dále za pozemek 15.000 zl., který
by při novostavbě město darovalo. Výhody ass
načníbo zákona cení dále na 11.762 zl., tedy cel
kem na 36.752 21. Pan architekt Weinhengst
pravil, že výpočty p. starosty dr. Ulricha jsou
vypočteny na chybném základě a nejsou proto pří
vadné. Pan rada Jar. Červený vyslovil úplný
souhlas 8 p. dr. Ulrichem a lituje, že obilní bursa
se nepostaví. Pan dr. Heller praví, že pohlíží
na celou záležitost se stanoviska obcbodníků a
živnostníků. Bude-li míti okresní zastupitelstvo a
výbor míti sídlo za mostem, budou oba tyto stavy
těžce poškozeny. Pan. dr. Ulrich si přeje monu
mentální budovu za mostem, aby se tam město ší
řilo. Ale okresní zastupitelstvo představuje hospo
dářskou sílu okresu a úřad tak důležitý nesmí
býti vyloučen ze středu města. Krámy na náměstí
utrpěly již beztoho velkou ujmu přeložením do

bytělho trhu za město. Přeložením obilaího trhu a
okres. úřadu za město utrpěly by ještě více. Roz
počty pana dr. Ulricha pokládá za velmi vratké.
Každý šikovný počtář udělá si jiný rozpočet. Dá
svůj krk na to, že při novostavbě by se překročil
rozpočet aspoň o 20.000 zl., 20.000 zl. by stál
inventář a výhoda assanačního zákona také není
tak značná. Povašujekoupi Fraenklova hotelu za

prospěšnou. Proti té byli z venkova: pp.Bayer,our z Lochenic, nadlesní Haman a zvěro
lékař Smetana; z města pp.: dr. Ulrich, rada
Červený a Collino. Pan Komárek ae před
hlasovánímvzdálil, pp. Waldek, Jelínek,
Weinbengst a Lhotský a ostatní zá
stupci venkova rozhodlise pro koupi Fránk
lova hotelu. Na venkově panuje s koupí Fránklova
hotelu celkový souhlas. V Králové Hradci8e ná
zory dělí. Jak-se dovídáme podají někteří zdejší
poplatníci proti koupi Fránklova hotelu usnesené
26 proti 7 hlasům k zemskému výboru protest s
důvodu toho, te dům Fránklův není pro projek
tované okresní účele — zasedací síň, úřadovny,
okr. záložny, výboru, tejemníka a okr. atravovny
zařízen, že tam není místa pro obilní bursu (jejíš
brzkou potřeba jiní popírají), že to není budova
monumeatální a repraesentační k odbývání veřej
ných schůzí, zábav, koncertů a plesů. Většinou 8e
však považuje koupě za nezměuitelnou a snad
proto jest staveniště proti obchodní akademi —
až do nedávna městem zdarma k postavení okr.
domu nabídnuté — vyblídnuto za staveniště ústavu
pro vzdělání učitelů, který dle usnesení městského
zastupitelstva měl býti zbudován v Posplišilovětřídě.

Řemeslnícká beseda sloučí se podle
usnesení nedělní valné bromady svých členů s

ivnostensko-řemeslnickou besedou,kte
rá byla původně od řemeslníků rovněž založena.

Listárna administrace.
P. J. D. v Úpici. Předplatné Vaše končí dnem

1. dubna t. r.

(Zasláno.)

Mavrodaphne
Řecké přírodnídessertní i medici=

nální víno lisované z čerstvých malvasinských
hroznů jest k dostání v lékárně pana

A. Spory v Hradci Král.
Mavrodaphne jest zdravým lidem osvěžení,

podporujechuť k jídlu, pro ohudokrevné
překvapující účinek, slabým i starým neduhem tr
pícím působí nejen okamžitou posilu, na kterou 8e
nemoenítěší,nýbrži rozhodnouvzprubuseslabené
čipnosti srdeční. (108)

Hlavní zástupce pro Čechy, Moravu a Slezsko:

H. F. SEIDEL, Praha,
Vodičkova ol. č. 30.

(Zasláno.)

Výkaz příspěvků družstevních: a
darů na Adalbertinum za leden.

Členové zakládající splatili: po 20 sl. čís. 19.,
20., 26., 81., 48., 60, 70., 78., 86 čili 9 revno
180 zl., č. 72. 10 zl., č. 8 5 sl. Celkem 195 sl.

Členové skuteční po 6 zl.: 16., 18. (10 sl.),
31, 54., 60., 70., 71., 79., 108., 123., 124., 120.,
126., 127., 128., 129., 130., 131., 192., 138. (2 zl.
50 kr.), 139., 141., 142., 148., 145., 147., 148.,
150., 151. (2 zl. 50 kr.), 160., 163. (10 zl.), 164.,
171., 176. (10 sl), 181., 189., 205., 222., 230.,
232., 233., 234., 296., 237., 240., 242., 247., 290.,
256 (2 zl. 50 kr.), 261., 269., 297., 303., 310.,
314., 320., 321., 323., 340. (2 zl.), 343. (10 *2l.),
345., 346. (40 zl.) Celkem 354 zl. 50 kr.

Členové přispívající po 2 sl. 60 kr.: 12.,
42., 48., 49., 59., 61., 90., 106., 109., 111., 113.,
116., 123., 124., 136., 141. (5 zl.), 142., 149.
(2 sl.), 148., 154., 166. (5 al.), 157. (5 sl), 108.
(5 zL), 169., 161. (6 zl.), 162. (6 zl.), 177.. 214.,
216., 231., 233., 254. (2 zl), 268., 295. (5-1l.),
307., 308., 309 , 318., 325., 327., 340., 349. (1 zl.),
348., 354., 869., 370., 371., a 1 zl. jest 13350 1l.

Dary na Adalbertinum: Dr. Jos. Mrštík 2 zl.,
Fr. Kraus, děk. 3 sl., Ant. Suchánek, rektor 20
sl., vikariát Králové Hradecký (venkov). 15 zl.
50 kr., vik. Skutečský 16 zl. 5O kr., vik. Ledeč
ský 24 sl. 00 kr., J. Jelínek, děkan 5 zl., Frant.
Hendrych kpl. 2 zl. 60 kr., Aut. Pogertb, kanov
ník 3 zl. 60 kr., Kar. Jedlička farář 10 1l., Fr.
Tondl, professor 10 zl. — Vik.Novobydžovský
44 zl.,. vik. Králický 13 sl. 88 kr., vik. Kutná
Hora 22 zl., Fr. Novák, farář z Jásené 3 al., J.
Váňa, kaplan 2 zl. 60 kr., J. Letošník, b. notář
a farář 2 zl, úhrnem 199 zl. 88 kr., celkem
882 sl. 88 kr.

V Jegenici Vel, 31. ledna 1898.
V Uhlíř,

t. č, pokladník.
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Česká, na četných výstavách prvními cenami poctěna

Ozna mení: továrnanapiana,píaninabarmoniaavarhany
Vedleskladujízdných kol a šicích AL HU LHOTA

strojů, zařídil jsem sklad ohnivzdor- Y HradelKrálové
ných a nedobytných pokladen, které| sklady:ve Vídní,III
ve všech číslech na skladě chovám a za nejnižší alesianergasse 1. v Brně,
ceny účtuji. Cunníky zdarma. Orelskáulice č. 7.,v Praze:

: Král. Vinohrady, Karlova
Prose o hojnou „řízeň snamenám Bes úctou tř. č. 8.

tramí mánie:Kotva.

[LINIMENT. CAPSICI COMP.
< z Richtrovy lékárny v Praze

uznává se za výborné, bolesti utičující natírání; jest
naskladěve všech lákárnáchza40kr., 70kr. 1 sl.
Všeobecně oblíbený touto

domácí prostředek
žádejvšdyjenvpůvodníchláhríchs našíochrannou
známkou „Ketvon“ z Richtrovy lékárny.
Buď opatrný a přijmi jen láhve a touto (t/ V
ochrannoy známkou za původní přípravku.

i ŽÍRichtřora lékárna „U zlatého Iva“ v Praze,

odporoučí českému hudeb

A| bert R, Šfo U rač, nímuobecenstvusvénejlépe
Svitavy,Morava. piana, planina

s anglickou repetiční 1 oby
čejnou vídeňskou mechamkou
noveho snačně sdokonalsného

provedení
a harmonia i

evropské a americké soustavy
šech rozměrů v cenách, při
adné zevní úpravě, zaručené
rvaulivostí a vyrovnané uhlazenéI vydatné vzučnost

neobyčejně levných.

féž na splátky za výhodných podminek.

Obrázkové cenníky na požádání zdarma a franko
Záruka pětiletá.

Eě*>Vývozdo váech zem:! "8

RLE VVVYVYY,
řiležitostnédárky,

s v
VAC. SOLC,

zlatník a stříbrnik,
přísežní soudní znalec A odhadce

w Hradci Králové
(sv. Janské nám. č. 77.)

doporučuje ct. obecenstva hojne záso
bený sklad klenotů, zlatých stří brných
a pravýchčeských granátových šperků,
stříbrné stolní náčiní z nového a čín
ského stříbra, ozdobné stolní nádobí,
veškeré zlaté a stříbrné bodinky I. ja
kosti; dále pendlové hodiny a budíky
různých druhů se zárakou 1—3 roků za
ceny levnější než všude jinde. Zlatí a

(240; astříbří v obni galvanicky.
Veškeré zboží je úřednězkoušeno a značeno.
Objednávky a správky re přijímají a shoto
tvjí, téš veškeré správky hodinek se vyřisují.

Věe za levné ceny.
Staré skvosty se kupují a vyměňují.PFPTETŘ

p pe "(9| Oltáře,sochy,obrazy
"Prosta všech zdraví škodlivýchsoučástek Kávy zrnková

|- KathrelnerovasladovákávaKneippovajedináobsahujejejivůni-: a veškerý kostelní nábytek
+ toblíbenouchuť,Povzbuzujícchuťk jidlua snadnějsouostravis- 180 v každém slohu

-- telnou, Kathreinarova sladová káva Kneippova jíž po léta oavéd- správně,solidněa čistěprovádí
|- čujesebýtistejněsnesitelnoujakodrostlýmtak.| dětemNejvýs AG| umělzávodřezbářskýa sochařský
„tečnějšípřísada kávy zrnkové, jakoži doporučenínej dnější“: pro práce kostelní

| náhrada téže. Sohledem ná její zdrávosta úsporu ňeňíěláby:
Vloepravá„Kothrelnerova“kávavžádnédomácnostsobézetyJO | IO1TA Buška synové| aš v Sychrově.

(Založeno ©1853.)

Provedeno přes 200 oltářů. Nejlepší odporučen

Množství vlastních nákresů a fotografi
gap- k volnémunahlédnutí franco."m

TT

katadať

vzedkakukaknakusbuduababa
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Ludvik Nejedlýdekorační malíř
v Novém Bydžově

dříve v Hradci Králové

udporučuje svůj atelier k provedení všech de
korativních:

male Kostelů
při trvanlivé malířské technice.

M Provádím malby od jednoduchého až do
Měuměleckého spracování, restaurují staré maby
Fánástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
M luji obrazy nové. (2)

s Návrhy ve slohu stavby kostela se na
bd požádání ochotněvypracují a rozpočty předloží.

e .- P+ hostinským:
Za příčinou vynechání tohoto předmětu vy

prodávámcelou zásobu různých, úplně
nových, též i obechraných hudeb
ních automatů, různých velikostí,bluboce
pod nákupní cenu a kdo sobě přeje podobný před
mět levně poříditi, má nyní nejlepší příležitost.

Albert R. Šťourač,tovární sklad strojů

:| ORP“ Český a:křesťanskýzávod."E

danýchll
oděvních

všeho druhu, vlastní výroby a solidní je
> kosti nabísí za ceny nejlevnější

Jindřich Hon,
vyrábitel vlněného zboží

ve Vyškově na Moravě.
«b- Vzorky zdarma a franko. -+

ORP>Českýakřesťanskýzávod."ME Ma-'voayxfs003001yv(1000)„NÍ

PRD*>Český a křesťanský závod. = |

Do Hradce Králové a okolí!
F. T.

V hluboké úctě pode dovoluje si velectě
nému obecenstvu zdvořileBenánití, še zařídil sde

strojní pletárnu
v domě pana Mikše, Jiříkova třída č. 287, vedle bo
telu „Merkur“. Mohu proto posloušiti veškerým do
oboru toho spadajícím zbožím vlastní výroby jako:

Trikotové živůtky, potené kazajky, vlněné dětskéčepečky a kabátky. Punčochy a rukavice všeho

SMB"vlastní výroby. ON
Račlešučinitijenmalouobjednávkuna

skoušku!

Vzorky na požádání zašlu franko.

Děkuje všem svým milým veledůstojným «
velectěným zákazníkům za vzácnou
sím, aby mi | dále důvěru svou věnovali a sli

buji vždy vzornou, poctivou obsluhu. 16

Volodůstojnému dnehovonstra“
Dovoluji si odporačiti ovůj hojně zásobený sklad

kostelních paramentů
ve visstní dílně pracovaných. Dále zhotovují go
hickésvícny, lampy, kalichy, moustrance,
lucerny, rámce na kanonické tabulky a
pod. přesně dle vzorů a slobu sa ceny mírné.
Staré předměty obnovují, postříbřaji a pozlacuji

v obni velmi trvanlivě a levně,-ve Svitavech, Morava. 3 děti. Ve

v

- pod. vařimají"„ Novinka!

Růsná doporučaní, vysvědčení a osvědčení, jakož
i vzorky sasílém na ukásku franko.

Slavným spolkům a korporacím nabísím se ku
zhotození odznaků, památních penísků a t. d.

ručaji

Připletání a

Praktické

Tychlopraci stroje
se ždímadiem

Da nejvýš výhodné vzhledem k úspoře času, mý
dla a k docílení čistého prádla, aniž by tím prá

dlo trpělo, ehotovuje atrojnická dílna

J. Bucka ve Smidarech,
kde možno též veškeré hospodářské stroje nej
novější soustavy důkladně zhotovené sa ceny

levné obdržeti. 211

Upozorňuji nadokonalené nejnovější řezaci
stroje excentrické mláticí stroje e kuličkovým z
ložisky. Prací strojemá též na skladě p. Karel
Dušek, na se. Janském nám. v Hradci Králové
a p. Kolář, hotelier v Bělohradě.

.
Od medic. autorit vřele odporučené řeckévíno

pílícíprvéhořáduMawrodaphne“í láh. zl.1-50
sůl láh. 80 kr., v demijonu 1 litr zl. 1*66 dodává
H. F. SEIDEL v Praze, Vodičkovaul. 30. Hlavní
sklad pronaše země).

éž drahý drah, méně sladký: Achaler sec.

za oné ceny. R dostání tamtéž a v lékárně A. Sporyecký člstý koňak v demijonu 1 litr zl, 8. —
Nejvyšší vyznamenání zlatá medaile na „me=

zinár.“ lékárnické výstavě 1896. — Zásylky
drahou i poštou. (180)

im Forda
c. k. dvorní doúavatel,

odporačuje
do oken chrámových drá
těné mfíže a pletiva natažená

kol zahrad, luk, parků, lerů atd.
Drátěné provazy pro mlý

ny, cukrovary a jiné závody
od dvou až do %00 drátů v
síle z6 mm.

v železných rámech na ochranu palců v průměra.
figurálních oken. Náhrobní mřížky 1 kus

Drátěné pletivo na plot od 6—16 zl.

nou přízeň a hojné objednávky ctěného
obecenstva prosí uctivě ' ' 7

Frant. Kroulík,
strojní pletárna v Hradci Král.

Podporujtekřesťanskýzávod.- „Svůjk svému.“

Dekorační malíř a poslacovač

4 JAN BARTA

tronátním úřadům

malby chrámů a po- M
zlacování oltářů

a veškerých potřeb kostelních.
FS Malby podobizen v barvách i kresle
i$ ných, dle zaslaných malých podobizen,

za jichž správné provedení se ručí.
Ceny co nejmírnější.

Plány na malby kostelů vypracuji na
požádání ve všech alozích s přiloše

nými rozpočty.

X

sni žeát, (R)pasíř v Chrudimí

Pravý nezkažený-=ěeslí rosed
© čistí krev naši, podporuje pravidelné trávení

a sílí naše tělo. Zvláště se hodí dětem chu
dokrevným, bledým, lidem slabého žaludka
a zotavujícím se. Zevrubné poučení přidáno
(174) je ku každé láhvi medu.

Zaručeně čistý med Ize koupiti

u Antonína Sej nohy, c
cukrářena velképodsínív Hradci Král. OODO090000000000000
V. VACEK,

ZÁVOdšŠkolkářský mm
wm v Pamětníku u Chlumev m.C.

nabísí

pro zimní a jarní vysazování stromy 0
vocné vysoké i krsky, sazenice pro živé
ploty, křovinyozdobné, konifery, divoké stro
my pro stromořadí, pláňata atd. Statisíce
sazenic v zásobě. Levné ceny — Výborné

z boží — Povčpýcenpík zdarma.
“

arokový s velkým množstvím

Karel Zavadi!i, pasíř v Chrudimi.

ZáclonyProhazovačky na písek
100 cm. šířky a 150 cm. vý
šky za 2 zl. .0- kr.

DEB“ Závod vymamenán na jubilejní

Pokrývk

doporučuje:

všech druhů, a sice: Stůčkové koberce, kobero
před pohovky, salonní koberce, předložky k lůš“

kům, lambrekýny. 

látkové, marokánské záclony žinilkové,portiéry, tá
clony krajkové, záclony bílé, oreme neb barevné, zá
olonymuselinové, tylové, záclonyjednodílné (story)

na stoly, vlněné neb plyšové pokrýrky na
lůžka, přikrývky Aanelové, valchované i ze
ersti velbloudí, přikrývky cestovní, plaidy, žu
pany, haveloky, deštníky pro pány, leg. dešt

níky dámské atd. 259—1

o |
EA VAT

Úplné ilustrované cenníky zdarma a franko.

OOO0000000000900000



mu aai nezmí říci, že „N. Fr. Pr.“, „Bohemje
atd. vídeňské kosference zatejejí a že mora
lišák baron Cblamatký v Praze :borlivě mluvil do.
Němců, aby oposičnístrany.palerfjy a postavilyse
na stunovisko oportenity? © 4 ,

Myslíme, že český lid aepoňrád usjtá zučet,
že jednota pravice buda zachována, že dr. Ebeaboch,

piti okamžitémunátlaku, jen Mno sachrámilpravici. Strašlivě chytrý pan l Tůma, který
1. ledna 1890.tvrdil, že Český národ spojenců ne
potřebuje, že.si je nejlepším spojencem sám, ten
ho za to karrikuje. Tím ovšem ani jediného
týraného Čecha v-usaávřeném území nepomůže.
Postavení českých služebných, oěňů, dělníků, živ
voostníků a úředníků jest věru zoufalé, strašlivé.
Ministr spravedlností dostal několík srdcelomných
přípisů od českých úředníků, žádajících a prosících
úpěnlivě za přeložení do českého města, protože
v německých nemohou obstát. Jeden soudní ad
junkt na př. dává si na zapřenou nosit oběd do
kanceláře, protože v hostinci nic koupit nedostal
a doma měl vytlučená okna. Jiný finanční rada

kan pokojík jeden v úřadovně a rodinu máv avi, protože v německém městě absolutně
byt nedostane.

V době naši vlastní malomocnosti v Čechách,
není udržení j méně pevné většiny na říšské radě
bezcenné; naopak může sám v mnohém obledu
prospěti.

Víme, že po uveřejnění nových Gautachových
nařízení budou radikálové, pokrokáři a socialisté
bonřit, víme že to více nebo méně vře v každém
uvědomělém a své národní cti dbalém Čechu,
avšak planým slovným bouchánímse českému lidu
nepumůže, politikové jako Vašatý, Moravec, Baxa,
Štemberka, Sokol, Rašín atd. nám neprospějí,
neboť jim schází politická i odborná zkušenost.
Ti by — byť by i bez zlého úmyslu — přivedli
národ svou nerozvážpostí spíše na jatky, což by
si naši úhlavní nepřátelé nejraději přáli. Toho
nám dopustit nelze. Pak-li nám voliti mezi zly,
třeba voliti to nejmenší,

Za nynějších poměrů rosvášným Čechům všech
stran a vyznání nesbývá, neš li vadou i skutkem
podporovali dnešní včíšinu na sněmu českém i na
říšské radě.

Není zájmem aui dynastie ani říše, aby se
vládlo proti Českému národu. Předseda minister
stva Gautsch sleduje houževnatě úkol svůj, nepo
kazit ei to ani s Čechy ani 8 Němci. Je pravda,
Že ce s německými professory a studenty stejně
mazlí jako s německými poslanci, víme, že český
lid již mrzí to stálé konejšení a slibování našich
poslanců, ale musíme míti na mysli, že Gautseb
má úlobu zastavit do vášnivého irridentismu za
bořivší se agitaci německou; nemůže, ani kdyby
chtěl, vládnonti tak, aby nám dával zvláštní nové
vymoženosti — dostaneme českou universitu na
Moravě a Němci ji dostanou taky; dále se mají
při německé technice v Brně zřídit české stolice
professorské, zejména tam má býti rozsáhlý odbor
pro vzdělání zemědělských techniků — ale na
větší vymoženosti dnešního dne pomýšletí oelze.
Česká úřední řeč prý se dále v českých krujích
rozšíří, v uzavřeném území musíme býti na ústup
ky připraveni. Čechu se tam má u správních i
soudních úřadů dostati práva. Jak se však for
mule rovnoprávnosti v uzavřeném území upraví,
není nám dosud známo, ale politická a justiční
jednota země má býti v každém ohledu zachována.
Tak se tvrdí.

V nynější těžké době musíme všichni Česho
vé v opevňování národní jednoty a vzájemné pod
pory bledati největší oporu. Zmalomyslnět v žád

Ve válce rozhoduje převaha válečné zbraně,
taktiky a Isti. Proč jste šel na lovecký ples? Teď
jest ostatně každý ples loveckým — ani matiční
a besední nevyjímaje. Vlastní vinou byl jste vlá=
kán do pasti, uloven a jako kořist náležíte šťastné
lovkyni. Všecky rekursy, appellace a nullity jsou
marné, Musíte si na zajetí a domácí vězení zvyk
nout a brzy vám ani nenapadne rekurovat.

V době jazykových nařízení a nových punk
tací bylo by to také marné. Ženský jazyk ostatně
nepředělá ani Badeni ani Gautsch. Ten nám mimo
to hrozí novou hroznou daní a všelikými pohro
mami. Ženské připustil jíž i na university, za
chvílku budou advokátkami i poslankyněmi, pro
tože se mužští poslanci v těch nynějších politic
kých pletkách a motanicích bez toho nevyznají,
a pak již s námi dámy zatočí.

Což nepraví apoštolkyně sňatků Pelagie
Dziurzuliňská o klubu mládenců: oJaká pak je to
instituce? A vláda ji trpí? Kdybych já byla zá
konodárcem, dala bych všeckymládencedo vězení|«

Tedy i do kriminálu jsou některé dámy od
hodlany nás přivést, právě, když jsme již na konci
masopustu dospěli náhledu, že klub mládenců jest
hloupost a nesmysl, že lepší jest jedna ženuška,
než sto zamilovaných pletek. Nejmladší člen slav
ného spolku Mrfafa oznámil již slavnostně, že se
ožení. Ten prostřední a nejstarší prý ho bude
následovat a pak bude obecním, okresním a zem
sáým mládencům bez rozdílu brzy konec.

ROD

vějšímy -lidu jsou. arelé regprášony,vášení:
wošové však vědět -kam '$o při "nynější
dodneu dojíti musí.
dledu,. že -ve všem musí platit prospěch

strany a choutky jednetliveů.

Tak jsem ajyšel již od mnohých mašů pášo
rujících nyní apolečnost lidskou vůbec a aašisvlášk,
tak nedávno napsal i jeden feuilletonista známého
konservativního listu Českého.

Bohužel! Jest to pravda. Hospod sice a zá
bar máme do nekonečna,ale buďse rozléhá«ho
Spod zrovna fvoucí nejnižší vášně, a nebo je za
bava tak škrobená a nudná, že by tam mnohý
z našich předků nevydržel. Jakási nucenost 8pg
jená s potřebnou opatřností pozoruje se dnes velmi
často tam, kde je více lidí pohromádě. Kdosi to
snad dobře naznačilslovy: Nemáme se rádi.
Co je obzvláště pozoruhodno, že umlká zpěv. —
Ovšem slyší se i oyní ještě zpěv při „muzikách“
a pitkách, při barfách a kytárách v potykách a
jistých „kavárnách“. Ale zpěv ten jest nyní vý
razem čisté radosti, není to ples duše nevinné a
šťatné, jest to spíše opak toho; jest to utápění
vnitřního neštěstí v divoké smyslaé podrálděno
sti. To bych naznačilslovy: Nejsme šťastni.

A kde je tobo příčina? Vždyť jame pokru
čili i v tom, co by nám mohlo život učiniti pří
Jemným. Máme vše lepší, lepší hostince a sály,
lepší hudbu, rozmanitá divadla, spolky, železnice
atd. Máme svobodu, můžeme tančiti i v postě a
adventě. Děláme frašky a komedie v době nej
vážnější, k. p. v noc sylvestrovskeu, která tolik
vážně připomíná truchlivé věci, jako smrt a věč.
nost. A přece oprávněnojest slovo: Už nejsme
sui opravdu veselí. —Cojesttedy jich pří

činou?
Dějepisný jeden na pohled nepatraý příklad

vám snad věc vysvětlí. —- Proský král Bedřich IL
posmíval se jednou jenerálu Schmettau-ovi (Šme
tau) pro jeho nábožnost. Ten však odpověděl:
Veličenstvo, domníváte ge, že jsem dobrý jenerál,
a doufám, že se nemýlíte. Ale kdyby se vám po
dařilo vzíti mi mou víra, byl bych bídným tvo
rem, třtinou větrem se klátící. Král řekl
mu: Věříte upřímně? — Upřímně, Veličenstvo. —

Král chopil se jehoraky u řekl: Šmetane, jstešťastný člověk. Ubohý král něvěreo cítil té
chvíle avé vlastní vnitřní neštěstí, a přiznal, že
Štastným u vnitru svém jest člověk pevně věřící.
A tím myslím, že se vysvětluje ta smutná pravda.
Už nejsme ani opravdu veselí. Kde schází pevná
a živá víra aspoň v Boha dle nauky křesťanské a
povná a živá víra v nesmrtelnost duše, — tam
dojde se k těm koncům, na jaké jsme došli, tam
se „lidé nemají rádi a nejsou šťastni“ — tam
opanuje srdce člověkasobectví s pýchou — a
omrzelost nejen při vedostatka,alei — ba
snad více — při bohatatví.

(A tu pevnou a živou víru vytlouká lidem
s duší to, co Be nazvalo osvětou, což ale v sku
žečnosti jest uplráním křesťanského učení o Bohu
u o životě věčném. Jest to ten liberalismus, který
jako nauka jest bezbožectvím a hmotářstvím, v

životě pak bezbožnictvím a hledáním blaženostijen ve hmotě,

Ale hmota nemůže nasytiti ducha lidského,
ta jest jen pro tělo. A proto hladov jest tak mno
ký doch, zakrňuje, moří 66 — jest smuten.

Bohužel, že pak toto hmotařství v životě
dere se i do těch duchů, kteří přímo Boha ne
upírají; ale že a ním v nižádném spojení pomocí
náboženství nejsou, jsou v životě rovni bezbožcům
s hmotařům. ,

Což divu tely, že ubývá veselosti, a že kde
nedojde to k sebevraždě, slyšíme aspoň slova,
jakáž bývala řídká za dob živé víry, totiž že život
stává se břemenem.

A přece nechtí se ani ti, kteří oltí amutek
ducha svého, vzchopiti se k činu rozhodnému,
k práci úsilovné, k tomu směřující, aby se jim
radostná a šívá víra do duál vrátila. Ba čím větší
rozervanec, sobec a nošťastník, tím více buď sám
do náboženství bije a nebo ai ruce mne, když

jiní tuto osvětovou neb vlasteneckou prác konají.Nejvíce odpůrců má a nejvíce nenáviděn jest ten,
kdose obětuje k vůli jiným, aby vírou byli šťastni.
Dělají to, jako páni „studenti otcovskému uči
teli, jenž krotí jich mladistvé vášně; toho inilují

Po obyt by tedy dobře, ai !ebylo by ledydobře, aby se do programu
národního vzalo konečně zase náboženství? Frásí
v tom ohledu bylo jiš dost a dost. Páni vůdcové
našeho lidu nejsou prý proti náboženství, ale kdo
jen trochu se kolem sebe poohledne, musí se jen
olně usmáti. Až posud totiž svobodomyslnost ne

znamenala nic, než opírání se každému — na
šivot národa vliv míti majícímu— bautí
náboženskému. Ba máme spolky, které mají za
úkol pohrdání náboženstvím na odiv stavěti.

Však jsme to ale dopracovali. Ze všech nad
hmotu povýšených věcí zůstalo nám trochu ná
rodnosti. Ale — abych se vrátil k Smetanovi —

naších jak — hodilé F
ka k. nej > úti když na ton osěm

o ik 6-Nemáme5o.rádi
lobová AA z

Nový Boudní řád.
(Pokračování. )

Důvody, z kterých lze přiklepoutí odporo
vati obsažedýjsou V.$ 184 o. ř. — :

-Nejdůležitější jsou: -že se pMhlgpnňtí stálo
proti dražebním výminkám, že vydražitel není své
právným a zejména, že nejvyšší ní nestačí:
k tomu, aby pohledávka odporujícího věřitele,
koihovní přednost. před pohledávkou esekventa
požívající z něho zaplacení došla.

O odporu rozhodne soudce hned :usnešením,
ve kterém buď přiklepnutí odepře, neb přiklepnutí
udělí. Proti oběma usnešením dají strany právo.
stížnosti. í

Nabylo-li usnešení přiklepnutí odepírající
mocí práva, nařídí se, žádá-li o to exekvent v do
bě měsíce, nové stání dražební, jinak se exekuce

zastaví ($ 183 až 193ji U podání tři čtNedosabujo-li. nejvv
ceny odhadní, může každý do 14 dnů poprohlá
šení přiklepnutí podati soudu tak zvaný předra
žek, ve kterém musí nabídnouti cenu, dřívější
nejvyšší podání aspoň o Čtvrtinu převyšující a
čtvrtinu ceny nabídnoté soudně neb u notáře slo
žiti. Zvýšíli dřívější vydražitel ve 3 dnech po vy
rozumění o předražka své podání do výši pře
dražku, ostane vydražitelem, jinak se stane vydra
žitelem ten, kdož nejvyšší předražek podal ($ 195
až 199 e. i.). Částky nejvyššího podání od vy
dražitele k soudu složené uloží se od soudu na
úroky.

Says vydražitelcenu trhovou, pokudji ho
tově platiti musí, zaplatil, nařídísoud stání k roz
vrbu ceny trhové ($ 209 e. ř.) Řízení složité při
rozvrba upravují $ 209 až 239 e. ř., které nelze

zde uvésti do podrobna. Upozorňujijen na některáustanovení pro knihovní veřitele důležitá.
Každý věřítel musí avé nároky na kapitále

úrocích a útratách u soadu buď před stáním (pí
semně neb protokolárné) neb při stání oblásiti a
listiny, kterými své nároky dokládá, (na př. dlu
hopis, rozaudek) v původopisu neb v ověřeném
opisu předložiti, jinak by mu z trbové ceny jen
to bylo přikázáno, co z pozemkových kněh a £
exekučních spisů seznati lze. ($ 210).

Každý věřitel má právo oblásiti, kdyby jiný
věřitel, jemu předcházející, ohlásil nároky po prá
vu nepozůstávající na př. pohledávku kuihovní
vtělenou, ale jiš zaplacenou, odpor, který do 1
měsíce, nebudeli při rozvrhu o něm hned věcně
rozhodnuto, žalobou provésti musí ($ 231); žalobu
tu sluší podati u soudu exekučního ($ 232).

Vázneli na prodané nemovitosti výměnek
zkapitalisuje se dle ceny ročník dávek a výměn
kář má právo na naturální dávky, kdežto vydra
žitel beře zatím úroky z úbradního kapitálu u
soudu na úrok uloženého.

Nestačí li úroky ubradního kapitálo ka krytí
dávek, může vydražitel nedostávající se čás
z kapitálu ubírati ($ 226, 226.)

Proti nenešent vyřízujícímu rozvrh ceny tr
hové mají strany právo rekursa k nejvyššímu aoud
nímu dvora i tehdy, kdyby soud odvolací usne
sení soudu prvního potvrdil.

5. Exekoce na movité věci hmotné
prorede se zabavením a prodejem jejich (5 249)

Z exekuce jsou vyjmaty mezi jinými:
a) věci používané při službách Božích a

ostatky svatých ($ 250),
b) šatstvo, peřiny, prádlo domácí a kuchyň

ské nářadí, pokud jich dlužník jeho rodina a če
leď nevyhnutelně potřebují,

ec) palivo a potraviny pro rodinu dlužníku
na dobu 14 dnů potřebné, .

d) kráva dojná neb dvě kosy, neb tři ovce,
jakož i píce k výživě dobytka toho do příštích
šní potřebná, pokud dobytku toho k výživě dluž
níka a jeho rodiny nevyhnutelně třeba,

d) potraviny dlužníkovi v době nouze z ve
řejných prostředků poskytnuté,

e) u duchovních, úředníků, učitelů, advoká
tů, lékařů a umělců věví ku vykonávání jejich

povolání potřebné, jatož i por šatstvo, u členůmoci zbrojné též předměty výzbroje
ť) u živnostníků, a dělníků a bab porodních

nářadí ku vykonávání jejich prací potřebné,
6) knihy určenék používání v kostele a ve

škole,
h) snubní prsteny, řády a vyznamenání ($

|Příslušenství dobytek, zásoby, stroje) rolní
cké usedlosti,pokad jeho kuřádnému vzdělávání



est zapotřebí,nemůžebýti zvlášťzabaveno (6 256).
ení věcívykoná. se tím, še.je sondní vyko

„mayatel do protokoluzábavního zapíše. Nečádá-lí
věřitel .doroka sa prodej, pomine jeho právo zá

starní(ro)Věřitelmátaké: právo žádati, aby se věci
dlašníkovi odebraly a zvlášť úechovaly. Ku návrbu
věřitele povolí soud prodej věcí zabavených ($ 264).

různým-způsobem:
1 bursovní cenu pro

dají 9e prostřednictvím obc dohodce s vol
né roky ($ 268, 1), taktéž věci, která na místě,
Jede se nacházejí, mají bursovní neb tržní cenu
($ 218, 2)

Při tom musí soud orčiti nejmenší cenu a

debu, do které prodej proveden býti musí.b) Veškeré ostatní věci prodají se veřejnou
drašbou ($ 270), která teprvé ve 3 nedělích po

zabavení se vykonati může ($ 273).
Dražbu vykonává soudní vykonavatel, Hi

brav k tomu znalce, který při dražbě jednotlivé
předměty ocení; věci prodají se proti hotovému
zaplacení, avšsk podání, nedosahující ani třetinu
ceny odhadní, a u věcí stříbrných a zlatých jejich
bodnotu kovovou, nelze připustiti. (Dobré to usta
novení proti tak zv. chabrusům při dražbách) ($
277). Docilí se při dražbě takový obnos, kterým
pohledávka věřitele s příslušenstvím jest kryta,
musí se dražba skončiti ($ 279). Cenu trhovou

ři dražbě docílenou odevzdá vykonavatel exe
entu ($ 283) a kdyby něco přebývalo, zbytek

dlažníkovi. Jeli více exekventů, nařídí soud stání
"ku rosvrho ceny trhové, která se u soudu uloží,
($ 285) a rozvrbne tuto věřitelům dle pořadí od
ních nabytého ($ 286) a když rozvrb nabude moci

pa vydá jim z moci úřední bez zvláštní žáosti obnosy jim přikázané ($ 287.)
6. Exekuce na peněšité pobledávky.

Z exekuce vyjmuty jsou následující peněžní ná

se
a) Cemné papíry,

a) dary z milosti, almažny poskytovanéz
nadací a pokladen obecních (chudinských fondů)
a zjiných veřejných pokladen a nároky příslušející
s účastenství ve spolcích nemocenských a pohřeb
nich, jakož i nároky z pojišťovacího fondu císaře
Fraat. Josefa v Praze

b) pojistné z ohně, pokud jest dle stanov

určené no ání japan! ($ 290)c) Pokuc (jem sl. převyšuje, po

dlehají exekuci: BY převyšnv, PO
a) výživné a výslažné z nadace a podpůr

ných ústavů
b) renty ze smlouvy pojistné a nároky na

výživa osoby ku práci nezpůsobilé.
c) Důchody vyplacené následkem poranění

dlužníkova. /
Vklady v úsporných spolcích zřízených u prů

myslových podniků podlebají exekuci jen potud,
pokud vklad 500 zl. převyšuje ($ 291.)

d) Výslažné důstojníků a veřejných úředníků
($ 2 zák. z 21. dubna 1882 č. 128 t. z)

Slažné veřejných úředníků, důstojníků a dů
chovních podléhá exekuci jen, pokud ročně 800 zl.
převyšují a tu jeu jednou třetinou ($ I zák. z
91. dubna 1882 čís. 123 ř. z.)

Služné osob stojících v trvalém poměru slu
šebvém (veveřejném) podléhá exekuci jen potud,
pokud ročně 600 zl. převyšuje (zák. z 29. dubna
1873 č. 68 f. z.)

Exekuce na pohledávky peněžní exekuta vy
koná se zabavením pohledávky a soud zakáže
dlušníkovi exekuta, aby exekutovi platil, exeku
tovi pak se zakáže, aby zabavenou pohledávku od
dlužníka vybral ($ 294). Soud může také k návrhu
vymáhajícího věřitele dlužníkovi naříditi, by se
ve 14 dnech prohlásil, zdali pobledávku uznává
a p. (5 301)

Zabavená pohledávka se přikáže soudem
exekučním exekventovi k vybrání neb na místě

Jacení (5 303); příkaz ten doručí se dlužaíkovi.
Přimen k vybrání jest exekvent zmocněn, jmé
ném exekuta žádati na dlužníkovi zaplacení ob
nosu přikázaného a jej proti dlužníkovi zažalovati.
($ 308). Přikázáním místo zaplacení přechází při
kázaná pohledávka na exekventa, jako postupem
($ 316).

Výminečně může též soud dražba veřejnou
zabavené pobledávky povoliti a naříditi, (S 317,
318) není-li to pohledávka v pozemkových knibách
vtělená, jejiž dražbu zákon nepřipouští ($ 321).
Jeli pohledávka exekata zástavním právem v po
zemkové kmise na nemovitosti nějaké pojištěna
vykoná s zabavení vkladem zástavního práva
($ 320). :

-© Když byla pohledávka přikázána k vybrání,
udiž to v knihách posnamenáno ($ 822). Přiká

še-lí se taková pohledávka na místě placení budíž
s moci úřadu převedena na exekventa ($ 324).

7. Exekuce na jiná práva majetková
zejmena práva na vybírání plodů, ušívání věcí
movitých,.na výsady průmyslové, práva bonby a

bolovu nejvbodněji se provede nucenou správou
(Š 334) jinská práva majetková zcizitelná zabave
ním a dražbou ($ 331, 332).

Důležité jest ustanovení $ 330, dle kterého
výměnky, jichž roční užitek na dávkách, čítaje v
to i byt nepřesahuje ceny 300 21., jsou zcela vyj=
muty z exekuce, jsou-li tyto požitky nezbytné pro
exekuta a jeho rodinu.

€, Exekuce ku vymucení jednání
neb opomenutí; 00mnáleší případy,kdyšmá
exekut odevudati určitou věo movitou, neb
vlastník pozemku se sdržeti vykonávání práva jí
zdy 8 p.

V'ormío phpadě odejme soudní vykonava
tel exekutovi věc, má-li ji v držení a odevzdá ji
exekventu (S 346 e.ř.) v případě druhém odstraní
soudní vykonavatel oxekuta s jeho věcí z najatého
bytu ($ 819) v třetím případě uloží soud exekutu,
který právo jízdy vykonal pro každé takové ne
uposlecbnutí pokutu neb vatbu (856), která po
kuta náleží fondu chudých obce, ve které exekut:
bydlí ($ 359).

9. Exekuce ku zjištění.
Jak výše pověděno, pemůže soud exekuci

povoliti, pokud s»udní výrok moci práva nenabyl
a lbůta k plnění neprošla.

Aby však věřitel úskočným jednáním dluš
níka nebyl zkrácen, může soud věřiteli povolit
exeknci ku zjištění na základě rozsudků, násled
kem uznání vydaných a platebních rozkazů ve
směnečném a mandátním řízení ($ 371). byly-li
podány námitky, a 8ice vždycky na základě jiných
odsusujících výroků soudu, které moci práva ne
nabyly, ale jen tehdy, osvědčí li věřitel, že by ji
oak zaplacení vůbec nedosáhl, neb jen z těžšído
sáhl ($ 370).

Exekuce ku zjištění provede se jen tak da
leko, aby byl věřitel pojistěn.

10.Prozatímná opatření.
Před zahájením sporu i mezi sporem může

věřitel proti dlužníkovi žádati za vydání prozatím
ních opatření, kterými jeho nárok má býti pojištěn
($ 378 e. ř.)

Věřitel musí svůj nárok prokázati a osvěd
čiti, že nároku jeho brozí nebespečí ($ 379, 389).
Neprokáže-li věřitel svůj nárok dostatečně, povolí
soud prozatímní opatření jen tehdy, složí li věřitel
jistotu v hotovosti ku krytí škody, kterou by dluž
ník otrpěti mohl ($ 390). Proti povolení opatření
takových má odpůrce právo odporu ($ 397) o
kterém soud vyslechnav st any své rozhodnutí
učiní ($ 398).

——

Oodvodňování, zavodňování a zlepšování

pozemků,

(Z přednášky redaktora FY. Štábla ve Výravě.

Dle výpočtu odborníků odplarí nám vody kašdoročně
za miliony zlatých úrodné prati do moře. Povodně,
urvou úrodné břehy našich rolí a luk, mokrem, za
nesením a zabahněním půdy trpíme ročně do milionů
slatých škody.

V rosvážných kruzích rolnických přetřásá se již
dávno otázka: Kterak by prospěla českémuzeměděl
ství organisovaná svépomoc Y oboru oprav vodních a
melioračních.

Na všech svých echůskách hospodářských, okres
ních a politických zpívají rolníci naši stejně smutnou
písničku, že zemědělství naše atíženo jest těžce sou
těší se zeměmi, jež předčí prodaktivností půdy krá
lovství České. Rychle vzmáhajícími se prostředky do
pravními roste našim výrobcům zemědělským očividně
soutěž netoliko s uherskými nýbrž i s výrobky vzdá
leného Ruska, Egypta. ba i Indie, Australie a Ameriky.

Chce-li náš rolník cizí konkurenci vydržeti, musí
láci obilí vyvášiti zvýšenou úrodau na polích i lu
kách. Rolník musí dbáti zvýšení plodnosti a výnos
nosti svých rolí a lok všemi možnými prostředky.

Přesvědčení, že cíle kýženého jedině a v prvé
řadě racionelní meliorací pozemků a regolací tekou
cích vod dosíci lze, jest v nové době majetkem va
škerých uvědomělých rahů rolnických, a není zajisté
hospodáře, jenž by velikou důležitost a daleký dosah
podniků takových neuznával.

V poslední době vítáme poměrně dosti hojný a
rychlý vzrůst melioračních a regulačních družstev s

potěšením, neboť u nás bylo toto pole národohospo
dářské ailně zanedbáno. Rolníci naši břešili by také
těžce proti sobě samým a svým potomkům, kdyby s
upravením a zlepšením svých rolí a luk odkládali.

Že dříve v oboru melioračním málo se děl>, 24
vinily hlavně pranepatrné podpory, které říše dávala
melioračnímu fondu. Tento obnášel aš do roku 1892
jen 500.000 zl. ročně V prvních letech těžily z říš
ského melioračního fondu téměř výhradně země alpské
a Halič. Do r. 1888 jeme z něho dostali do Čechjen
260.000 zl., ačkoli jeme ročně na fond ten téměř
200.000 zl. r. č. příspívaly. Těžkopádný vývoj a pro
jednání projektů melioračních a regalačníchpřipravil
naše zemědělce o značné dodatečné wumy, pomocí
jichš moohým nedostatkům moblo býti odpomoženo.
Po r. 1890 byla zemědělská rada reorganisována a r.
1892 byl zvýšen meliorační říšský fond na 750.000. zl.
To bylo mocnou vspražinou, aby hy o svelebení
svých pozemků staraly se více než do té doby. Od r.
1884—1897 obnáší plocha pozemků raměřených 67.000
hektarů a projektů vypracováno a vodním družstvům
odvedeno 177 s plošnou rozlohou 43.000 hektarů. Z
toho dosud provedeno unebo se provádí 84 projektů
a úbrnným rozpočtem 18,200000 zl. Koncem r. 1897
bylo zaměřených objektů a projektů v práci 46. Při
hlášek za regulace a meliorace bylo v loni 184. Bude
ovšem dlouho trvati nežli se i toto provede.

V obora upravení toků, řek a potoků, rolí, lesů,
Jak a močálů jsme značně pozadu za sousedním Ba
vorskem, Saskem a Slezskem, ano i za obojími Ra
konsy. Království České má 2,025.000 hekt. orné půdy
a 522.000 hektarů luk.

Dle posavadních šetření a zkušeností kulturně
technického odboru zeměděl. rady potřebnje 656.000ha,
rolí nalehavě a nutně odvodnění. Ostatní půdě by za

vodňování, po případě odvodnění bylo rovněž na pro
spěch. Z lak nejméně 174.000 hektarůpotřebuje od
vodnění a zavodňováním dle potřeby získala by skoro
veškerá luka co do množství a jakosti travin, sena a
otav. Obmesíme-li se však na nesbytnou potřebu, tedy
třeba meliorovat 880.000 bektarů půdy. Kdyby se
jako dosud ročně meliorovalo něco přes 2000 hektarů
byli bychom s upravením pozemků v Čechách šťastně
asi 400 let hotovi a pak bychom mobli počati znova.

| V letošním zem. rozpočtu navrženo k účelům
melioračním 157.919 zl. zemské podpory a na r. 1897
bylo echváleno 178.761 zl., r. 1896 pak 199.541 zl.
Sama tato jest naprosto nedostatečná a chod prací
následkem malého počtu zemědělských inženýrů jest
proto malý, skoro hlemýždí. Pro zemědělstvíčeské které
jest vydatnou oporou zemských i říšských příjmů,
musí se rozhodně více státi, než dosud. Na lokální

dráhy přispívá semě od r. 1892 do konce r. 1897 nominelně po 1,484.708 zlatých, tedy skoro bproc. zem
ských každoročních přirážek. Od r. 1892 do 1897
bylo vystaveno lokálních drah v délce 1266 kilometrů
v ceně téměř 70,055.800 zl. Srovnáme-li s témito ci
frami náklady meliorační, jsou tyto hrozně nepatrné,
ač zasluhuje české zemědělství snad stejných obledů
co obchod a průmysl.

Zejmena venkovské obcs a malorolníky nutno

po opravení toků vod a zlepšení rolí a luk stále naati a pobízeti neboť, kdyby tíseň malorolnictva
měla v nynějších rozměrech potrvati, pak by masila
malorolnictva broziti úplná záhuba; jen zámožné sel
ské rodiny by nepřízní času na delší dobu vzdorovati
dovedly.

Počítejmejen tak trochu:
Hlavní výrobky zemědělské klesly téměř na po

lovinu bývalé ceny od r. 1873. Velké klesání obilnich
cen nastalo po válce francouzeko-německé. Tak se
urodilo v Čechách obilí roku 1873 ještě za obnos
255 a půl mil. zlatych. Od té doby však ceny obilní
a cukrovky náramně klesaly a r, 1887 utržili již naši
bospodářové za blavní své výrobky: pšenici, žito, ječ
men, oves a cukrovku pouze 1457 mil. zlatých, tedy
o 110 milionů zlatých méně než-li r. 1873. Tím si
vysvětlujeme také o rovské vzrůstání knihovních dluhů
u nás.

S úbytkem příjmů neubývaly poměrně naše vý
daje. Loni a letos se ceny sice značně zvýšily, což
má příčina v lonské neúrodě, velkých lijácích. dlou
hotrvajících deštích a povodních.,Nikdo se však neod
dává velkýmnadějím, že by lepší ceny obilní sena dlouho
udržely, obchodu cukernímu zvoní mezinárodní cu
kerní trh i saccharin umíráčkem.

Roku 1868, kdy celá říše platila jen 325 milí
onů zlatých daní, stál cent cukru 67 zlatých, r. 1966
jen 30 zl, od r. 1865—1883 držel se mezi 30—40 zl.,
od r. 1883 nastalo však úžasné klesání, takže r. 1984
dosáhl ceny 18 zlatých. Tenkrát padlo 20 akciových
cakrovarů. R. 1883 vyváželi jeme ještě na 4 mil. metr.
centů cukru, od roku 1884 jen 21 m. metr. centů —
dnes klesl vývoz našeho cukru ještě více.

Cent cakra v cukrovarech na Hradecka stojí
dnes asi 11:75 zl. a při náhradě, kterou rafinerie platí
cukrovarským surovárnám, prodává se náš cukr loco
ustí asi za 14 zl. 70 kr. Jen z té příčiny mohon
platit cukrovary rolníkům za 1 metrák řepy 90 kr.,
místy i 1 zl., kdežto v letech osmdesátých platilo se
za 1 g cukrovky 1.20 až 1.40 krejcarů. Tehdy se ro.
níku pěstování cukrovky ovšem vy lácelo, dnes však
nikoli. Roku 1881 měli jeme vČechách 1,013 milionů
sl. hypothekárních dlubů, roka 1893 měli jeme jich
již 1,267 mil. zl, z kteréšto sumy připadá na 880
milionů na okresy venkovské (nečítaje sem velkostatky,
Prahu, krajská města a hornické dluhy).

Břemena se oršem nezmenšují. R. 1861 platilo
se 15 milionů přímých daní, loni se platilo již 30
milionů. Také nepřímé daně se zdvojnásobily. Letos
platíme v Rakousku již všech daní 725 milionů a v
v Uhrách platí 498 milionů. R. 1861 platili jsme v
Čechách 7 procent zemských přirážek, v loni 39 proc.
a letos máme platit již b4'9 proc.!l! Obecní přirážky
obnášejí v českých obcích 1—200 proc., okresní do
hromady 4 miliony zl., školské přes 5 milionů. Ale
vše to nestačí a proto nám letos zvýší pivní daň z
86 na 64, líhovou z 33 na 47, cukerní z 33 na 48
milionů zlatých.

Přirážky na řadové vojsko a loďstvo námořní
stoupají v naší říši každoročně o více než 4 a půl
milionů zlatých. Na řadové vojsko a námořnictvo pla
tíme jiš ročně přes 140 milionů a připočteměli k této
sumě náklad na zeměbranu a honvédy, tedy stojí vy
držování vojska v rakousko-uherské říší na 200 mili
onů ročně. Na zmenšení válečných břemen nelze ani
pomysliti, neboť potřebujeme opět nejnovější rychlo
palná děla a pušky ještě s menším kalibrem než dosud.

Rolník náš čekal zlevnění svých břemen od spra
vedlivějšího apravení vyrovnání8 Úhry. Uhry by měly
pletit vlastně 43 proc., Rakousko 57 proc. Při posa
vadním stavu věcí trpí nejvíce země koruny České,
které musí ročně na potřeby ce.é říše odváděti 114
milionů zlatých, kdežto Uhři platí sotva třetinu této
sumy, ačkoli jsou Uhry třikrát tak velké jako Čechy,
Morava a Slezsko dohromady. Uhry čítají také dva
krát tolik obyvatelstva co země české.

Pro Čechy neznají však ve Vídní a v Badapešti
úlev, po nás se žádá, abychom platili i nadále jako
morovatí.

Český rolník nesmí dnes na žádné velké slbya
vydatnou pomoc státní spoléhat. Ale musí počítat
hlavně se svépomocí, pak se zdražováním s spolčo
váním rolnictva.

Člověku se úzkostí o budoucnost národa až srdce
svírá, když vidí, že šlechtici z říše a židovsko-něme
cké banky kupují jeden český velkostatek za drubým.
Takové cizí banky nehledí prospěchu země a národa,

non zisku svého a hledí se « výdělkem pěkné zbýtidy snadno získané. Vídeňský žid Dub koapil opět na
Čhotěbořsku velkostatek v ceně 1 milionu za pul mi
lionu. Žid z počátku velkostatek co nejvíce vymreká
a vytluče a pak ho prodá méně vypočítavému křesta
noví. Tak se bohužel přivádí opět lid dělný v novo
věké poddanství.

eméně smutně to dopadá 8 malostatky. Dokud
to jde, teda se parcelují, ale přece jich od let osm



desátých ročně asi 4.000 přichází na buben. Prodá
vají se obyčejně sa 60 proc. odhadní ceny, takže vě
Hitelé o Šest uš sedm milionů přicházejí ročně
Kam dospějeme, pozbýváli naše rolnictvo ročně asi

sa 15 mil. sl. půdy a přiděléců 60 mil. zl. dlubů?
Jak již řečeno,náprava jest možnájedině pastním přičiněním rolníků a my bychom nebyli ani

chy, pbychom odjinud očekávalinápravu, než odsebe. Hlavnípomec Ise hledati — jak jiš řečeno, ve
zvýšení výnosu pozemků. Hospodář český má na téže
ploše vypěstovati více s lepšíchplodů.

Namítá se ovšem: Zvýšíme-li výrobu, bude plo
din ještě více a toto větší množství stlačí ceny, takže
hospodář bude míti více práce a užitek stejný. Leč
tomu není tak. Jest snámo, že se ceny výrobků dě
lají na světových trzích a zejména tam, kde je cizí
obilí. U nás je vždy cena závislá od toho, v jakém
se má poměru naše výroba k jiným. Světová výroba
obnáší něco přes2.800 milionů metr. centů ročně, z
čehož na Rakousko-Uhersko připadá 170 milionů ro
čně, na Čechy pak asi 80 milionů. Jestliže ten počet
zvýšíme, jisto jest, že toto plus nebude míti rozhodu
jící aneb větší vliv na tržbu světovou. Uhři zvýšili

skémprodukcia tím zvýšilinejensvouvýrobuale isvémy.

PS Jak lze zvýsiti kvantitativně a kvalitativně urobu plodin, jež závisí na různých faktorech? Nejdů
lešitější z nich je světlo a teplo, na něž nemámežád
ného vlivu. To obetarávati masíme nechat starostli
vému Pána Bohu; ale na voda máme vliv rozhodný.

Spodní voda má napole veliký účinek a k tomuprávě je povolána kulturní technika. Kde jsou bařiny,
musí se voda odváděti, kde je možno, na suchopary
se voda přivádí. U nás pohlíží se místy na tento obor
technické a hospodářské práce jako na novinku. —
A přece tento obor technické a hospodářské práce
není novinkou, neboť jiš ve středověku i starověku
byl znám, a moderní vzal původ svůj koncem minu
lého století v Anglii, kde na odvodnění bažin dána
více než miliarda zlatých. Psk nastaly práce ty ve
Francii, v Německu a Hollandsku. U nás jak již výše
uvedeno, vykonáno vlastně pramálo. Já jsem poznal
práce ty důkladněji v Bavořích a jich účinek dá se
sledovati z následujícího:

U nás je výnos 1 hektaru luk 25 centů sena, v
Bavořích však 50-2 centů. Myklidíme ročně 13 mili
onů centů suché píce, ač laka u nás jsou na březích

řek a v nejlepších půdách, ale Bavorsko klidí 64 mil.centů; u nás na 1 kusdobytka připadá 6 centů píce,
v Bavořích však 17. To má za následek, že v Ba
vorsku i v ostatních německých zemích je chov do

brk mnohem rozvinotější nežli u nás. Jest si přáti,abýchom si vzali příklad aspoň s Bavorska, kdež na
100 obyvatelů připadá 76 kusů dobytka, v Čechách
však jen 35. Při tom uvažme, že 80 v Čechách nadojí
ročně 11 milionů hl. mléka, což značí 55 milionů zl.,
počítámeli 1 litr poměrně po 6 kr. Velkostatky trší
však za mléko místy 7—9 krejcarů a zpracováním
mléka na čajové máslo a jemnější sýry dalo by se
v Čechách i pří nynějším stavu utržit 6—10 milionů

se zdvojnásobiti i počet dobytka v Čechách.
Zvýšení výroby masa a mléka by proapívalo ve

lice, a doporučovalo by se, aby se věnovala větší
péče dobytku, neboť maso a mléko nepodléhá tak kle
sání cen jako obilí. Bylo by jináč, kdyby naše louky
nesly pohektaru 60 centů píce; kdybychom rozhojnili
dobytek, bylo by více mléka, odpadků a tím by se
živil též dobytek vepřový.

Ale jest prý potíž s prodejem dobytka. To za
vinili nejvíce hospodáři sami; kdyby chtěli, přemohli

M obtíže. Tak na př. na vídeňský trh se přivádí jenpůl proc. českého dobytka, ač dovoz lehký.
Půda každý náklad hojně vrací; rolníci čeští

jsou výborní polaři, ale jsou špatní lukaři, u to jest
jejich velká škoda.

Jak regulace a meliorace prospívá, viděti na
některých velkostatcích a pak zvláště na Hořicku.
Tam kde dříve rostly přesličky, ostřice, mech a met
lice, je nyní do roka trojí nejbujnější senoseč a rol
nictvo to nestálo téměř nic. V okolí Černilova a Vý:
ravy dle slov zeměpanského inženýra a znalců dá
se regulace a meliorace lehko provésti. Na hořejším
toka není mlýnu, netřeba zde nic vykapovat. Součin
nost velkostatku je rovněž zabezpečena, proto ať 86
rolnictvo svorně a mužně odhodlá k práci společné,k
upravení svých potoků a potůčků, k odvodnění lak a
pozemků. Stát a země na to přispěje 60 proc. Na ma
jitele pozemků případné jen 40 procent čili dvě pětiny
všech nákladů a z toho si mohou rolnici asi polovici
obdělat vlastními potahy a čeledí. Při upravení po
toků na Hořicku měli členové 9ti vodních dražstev
platit asi 1600000zl., ale zaplatili sotva 64.000 2l.,
neboť členové si vyhbradili právo výkonu tedy všecky
tažní práce udělati.

Politický přehled.
Zesněmu království Českého. Vúterní

schůzi odůvodňoval poslanec dr. Slavfk svůj návrh
na změnu volebního řádu a zřízení zemského. Stěžoval
si, že venkov oproti městské a velkostatkářské kurii
je zkrácen. Města s 1,326.000 ob. mají 79 poslanců
(přímé daně platí 4 2 mil. zl.), za to obce venkovské
w 4,419.000 obyvately, jež platí přes 12milionů slatých

přímých daní, mají 69 poslanců. Je pro zastoupenínárodních menšin a pro rovné hlasovací právo. Posla=
nec Horák pravil, že rolnictvo, si přejeepravedlivou
opravu volebního řádu; ohledně zavedení všeobecného
novného hlasovacího práva vyslovil jisté obavy a ko
nečné si přál přímého volení v obcích venkovských.
Rolnický poslanec Šťastný není sice proti zavedení
všeobecnéhohlasovacího práva, ale poukázal na amutné
zkušenosti, jichž jsme s tím všeobecným rovným hla
sovacím právem nabyli a vyslovil se proto proti ná
vrhu dr. Slavíka. Jménem Němců vyslovil se proti

němudr. L„pport P.Opitz nevěřív brskou opravouvolebníbo řádu,protože musí předcházeti vyrovnání
obou národů v zemi. Dr. Engel pro „svou osobu“
je pro zavedení všeobecného rovného hlasovacího práva,

ale je přesvědčen, še by dnes socialisté stratili více
svých mandátů následkem svého chování. Návrh dr.

Slavíkapřpléne samítnut. Poalanecdr. Vašatý podalnávrh, jímš se vyzývá vláda, aby dle povinností své
nařídila nejvyšším úřadům, aby samy úplné rovno
právnosti jasyka českého a německého hájily. Na to
se pustil Vašatýdo Staročechů i Mladočechů. Návrh
dr. Heroldaa Pacákaprohlašujesaházenípískudoočí,
jímž má býti český národ oklamán a ukonějšen. Po
sléze vyzval“dr. Vašatý české poslance, aby lida řekli
pravdu a příznali se k chybám, jichá se dopustili. Po
slanec Karel Adámek důrazně se zastal politiky mla
dočeské. Dr.-Vašstý mu odpověděl,že se prosíravosti
p. Adámka nikdy neklaněl; ten trval při straně sta

„ročeské tak dlouho, aš se utopila(l), hlasoval také pro
ponktace a přešel pak k straně mladočeské. Adámek
řekl Vašatému, že byl také Staročechem, dnes že však
dělá největšího radikála. Na to návrh dr. Vašatého
zamítnut. Následovalo první čtení návrhuposl. dr.
Dvořáka a soudr.. jené zní: Zemskému výboru se
ukládá, aby jednak ve své pravomoci, jednak v do
hodnutí e c. k. vládou učinil nálešité opatření, by
potulní-šivlové, kteří vyloučení byli ze stravoven a
ohrožují bezpečnost osobní svobody a majetkupoplat
nictva, byli náležitě internováni a neškodnými uči
nění; aby v dohodnatí s c. k. vládou učinil oatření
proti obrožování majetku a proti slořádům, páchaným
potalnými cikány, proti vznikání novýchtlup cikánekých;
aby uvažoval, zda nebylo by radno, podrobiti změně
a žádoucí časové úpravě dosavadní předpisy o hna
nectví; aby o výsledku konaných šetření, jakož i uči
něných bezpečnostních opatřeních podal v příštím za
sedání zpráva s příslušnými návrhy. Posl. dr Dvořák
promluvil řečvelmi věcnou. Vseverovýchodních Čechách
ty strasti cikánské a rasovské dobře známe. Řečník
byl odměněn za avé zdařilé vývodyhlučnou pochvalou,
načež jeho návrh přikázán byl komisi pro okresní a
obecní záležitosti. Potomodůvodňoval posl. Lippert
svůj a svých soudruhů návrh v příčině zřízení aně
movních kurií.

Říšská rada svolánabude 8. března. Pře
devším se zvolí kvotová deputace. Zvolení p. Stoja
lovského za říšskéhoposlance posuzují polské listy

telsky a uznávají jeho schopnosti, prospívati lida.
O echoněmcích doufá vláda, že se umírní. „Reichs
wehr“ připomíná, že r. 1866 Prušáci lepili v Cechách

ži vchodu do obci nápisy: „Království Nové Prusko.“
eď Prušaci pod Novým Pruskem myslí si celé Rá

kousko. Aento prašácký mor se rakouským vojenským
krahům nelíbí. Provedení kusu „Parkrabí“ v Berlíně,
v němž se Hohenzollernové jaksi vynášejí nad Haba
burgy a Wittelsbachy, v němž Čechové a král Ota
kar II. se hanobí, prohlašuje Reichewehr za protira
kouskou demonstraci a pozastavuje sc nad tím, že v
císařské loži přitpmný rakouský velevyslunec Maďar
Rzógyeny se nad tím nepozastavil. Do Borlína prý
patří muž, který veřejně s bezohledně řekne svó mí
nění; musí se učiniti konec věčným choutkám snížiti
Rakousko na královsko-praský přívěšek.,

Odpověď Jeho Svatosti na adressu
episkopátu rakosského. PapežLer XIII. po
slal J. Em. nejdp. praž. kardinálovi knížeti-arcibisku
povi list: Milovaný synu Náš, pozdrav a apoštolské
požehnání. — Katolické církve jest chloubou a ozdo
bou, že biskupové a 8 nimi celé stádce věřících ke
Stolci spoštolskému tak úzce se vinou, že cokoliv
Hlavě prospíva, z toho všechny údy ne radají a spolu
cítí, čímž mysl pozorovatele lahodným obdivem se
plní. — Toto spojení z Vaší strany jste zřejmě ne
dávno dokázali, když jste nezapomněli na naši šede
sátiletou kněžskou ročnici, a a Námisdíleli radostný
dík Bohu. Zlistu, jejž jsi Ty, milovaný synu, a ostatní
arcibiskupové a biskupové v říši rakouské poslali, po
těšili jeme se velice. Tím milejší nám byl list, čím
více jsme z něho shledali, že pilně se vynasnažujete
vyplniti to, co jsme odporučovali a hlásali. Velice na
tom záleží, aby duch modlitby v lidu křesťanském byl
vyzkoušen a denně pěstován. Neméně důležito jest,
aby se pilně dbalo křesťanské výchovy mládežedle
našeho listu „Militantis Ecclesiae/, kterýž jsme Vám

slali 1. erpna roku minulého. Úmysly Vaše schva
[jeme s radostí a děkujeme zároveň za zprávu Vaši.

Abychom dokázali přízeň Svou, udělujeme v Pánu
apoštolské požehnání, záruku darů Božích, Tobě i
ostatním v říši rakouské biskupům, jakož i věřícím
každému z Vás svěřeným. Dáno v Římě u av. Petra,
dae XII. ledna 1898 v drácátém roce našeho ponti
fikátu. Papež Lev XIII.

Rusko prý upustilo od kandidatury řeckého
přince Jiří za guvernéra krétského.

Ve Framell vzbuzuje process Zolův a ne
stoudnest židovská obrovské rozčilení. Ve středu chtěl
lid uplaceného Zólu ubit s umačkat.

Aoglický sněm byl v úterýzahájentrůnní
řečí. Vyslovuje se v ní naděje, že otázka krétská bude

mírně vyřízena. S Habešany uzavřela Anee mír,mahdisty doufá pomocí Egyptanů potříti. V Indii prý
přestal lod, mor prý se podaří obmezit, za to po

vstání na branicích afganistánských vžadnje mnohoobětí. Armádu nutno rozmožit. Ohledně Čínytrůnni
řeč mlčí. V Irsku prý se zavede zemská vláda, v Lon
dýně obecní zastupiteletvo. Anglie vyslovuje naději,
že cukerní premie budou v Evropě srašeny.

Čínská vláda anglickoupůjčkunechce.To
snamená, že vliv ruský vČíně svítězil. Rusko poslalo
na čínské hranice 4.000 vojáků po moři a 10.000 po
dráse sibířuké, ==

Drobná obrana.
Jan Nepomucký v Ottově slovníku

mančném. Článek ten je prý psán „v duchu
Hmském“ a toho je třeba litovati. Ina ovšem.
Ujme li se pravda vážnými historickými doklad
nyní již objasněná, pak nemluvil pravdu „Čas,
pak jsou jen „jermarečaými“ pamílety všecky ty
výrobky z tiskárny dra. Edvarda Grógra 8 budou
k věčnému spánku uloženy. O tichou soustrasé s

těmi, kdož na ně pezíse vynalešili a jim věřili,
se prosí.

Vládychtivost Říma. „Osvětalidu“ a
jiné listy přinášejí „láskou křesťanskou“ až
kypující článek o neposvěcení hřbitova. v Libča
nech. — Církev katolická totiž nemá zásadu —
víra jako víra čili pravda jako blud, s učí, že se
berražda v stavu příčetném jest přetětký hřích.
Z té pro pravdu u blaho lidstva zajisté důlešité
příčiny žádá církev katolická, aby se katolíci po
chovávali zvlášť, a jinověrci na místě slušném též
zvlášť, a sebevrahové na místě odlehlém. Tomuto
na vážných důvodech spočívajícímu zařízení obec
ního hřbitova říká se římsko-katolický ráz hřbi
tova, a jen kde ten je zabezpečen dovoluje církev
posvěcení hřbitova. Tomu dle O. L. řiká „E. C.“
vládychtivost Říma. Ovšem, kumu je peníz falešný
jako pravý, louka jako suchopar, plzeňské jako
břečka, ten se na toto stanovisko církve vyšinouti
nemůže. Zapomíná však, že vyčíteje vládychtivost
Říma sám násilí činí přesvědčení pra
vých katolíků a že — jeko 8e to v Libčanech
stalo — s bubnem a voláním „hanba“ faráři na
místě, na němž katoličtí poplatníci odpočívati mají,
zahajuje tyranskoau uadvládu svobodář
ství. Že pak se mnozí předácinekatoličtí a někteří
pastoři spojují s nejvýstřednějšími nevěrci ze zášti
proti Římu, to jest již věc dávno známá. —A že
se takovéto bezobledné podkopávání autority cír
kevní v Rakousku již dávno trpí, to jest taky
známá věc. Za to má ovšem Rakousko požebnání
od Pánu Boba v každém ohledu a žijeme v něm
jako v ráji. Zrovna takhle ae vše dělo ve Francii
v 18. století a skončilo to odpravením krále a
zničením zákonné monarchie.

Jak se reformovalo. Krásnýtoho pří
klad dává Pfalce. Knížecím rozkazem v březnu r.
1556 byl protestantismns vyhlášen za panající ná
boženatví. Žádné papežské „modlářství“
nebade se více trpěti. Dle toho se rozbily „mo
dly“ — to jest obrazy — nejprv v Heidelbergu,
pak vydán rozkaz o „ničení model“ i na venku.
Sochy byly rozbity, obrazy zabarveny. Lid se
boořil a všelicos potupného vykřikoval. Ale nebylo
na něj dbáno. — Statky klášterů byly zabaveny
a jim odňaty. Ani násil: se kníže nelekal. I v klá
šteře Waldassenu, který byl pod ochranou české
koruny, zapověděl kníže katolické služby Boží,
drahé bohoslužebné potřeby vzal, a usadil kaza
tele protestantské. Mnichy sváděl tím, že ka
ždémudo jeho pokojíčka zavřel nestoud
nou ženština (Il) Opata a mnicby,kteří ne
chtěli odpadnouti, nechal v Ambergu do vězení
uvrbooati. Tolik na uváženou oproti tomu vykři
kovanému řádění „synů Loyolových.“

Drobné zprávy.
Dlécesní zprávy. Vyznamenáníjsou: p.

Félix Bárta, farář v Zabrádce s p. Josef Závudní c.k.
vojenský kurát v Brně, obdrželi Expositorium canoni
cale. Vypsán konkura na nově zřízanou fara Křesetice,
pod patronatem pí. Johanny ze Schěfferu, od 1. úno
ra 1893.

Úmrtí. Rodina zavloužiléhoc. k. školního rady,
pana VojtěchaLe šetic kého utrpěla bolestnouztrátu
úmrtím jeho choti, paní Anny Lešetické, rozené
Čistecká, Zvěčnělápaní byla ducha ušlechtilého a pro
vlastenecké a lidumilné své smýšlení těšila se v celém
Hradci veliké úctě, vážnosti a lásce. Po dlouhé, velmi
trapné nemoci, odevzdána do vůle Nejvyššího a za
opatřena byvši svátostmi umírajících vypustila dne
9. února o 8 a půlhod. ranní šlechetnou duši svou.
Tělesné pozůstatky zesnulé budou v neděli dne 13.
února o % hod. odp. v domě emutku č. 264. v Ko
menského třídě vykropeny a po církevních obřadech
na hřbitově Kuklenském v rodinné hrobce k věčnému
spánky uloženy. Zádušní mše sv. bude ctěna, v pon
dělí dne 14. února o 10 hod. ranní v kathodrálním
chrámu Páně sv. Ducha.

Ve prospěch Ústřední Matice Škol
ské pořádají ve středa 16. února 1808 místní od
bory v Hradci Králové národní beseau ve dvoraně
besedy. Začátek o půl 8. hodině. Vstupné: Osoba 3
kor., 3 kor.

Hestima. Ndp. biskup Edvard Jan posval v
neděli dne 6. t. m. pp. profesory a učitele, kteří před
nášívají v jednotě katolických tovaryšů ku hostině,
která jako jiná léta byla prodchnuta ardečnou a ne
pucenou náladou.

Církevní hudba. Na oslavu 40ti letého

jubilea činnostipři hudbě chrámové Josefa Foerstva,prvního reformátora církevní hudby v Čechách, pro
vedena byla dae 2. února t. r. v chrámu Páně ho
říckém jeho „Missa in hon. S. Adslberti“ řízením řid.

kůra Č: Pilaře
Ples jednoty katolických tovaryšů.

Zvaní jest již ukončeno a složené příspěvky zabezpe
čají zdar plesu po stránce hmotné. S výzdobou dvo
rany „Adalbertina“ jiš započato. Reklamace vyřízvjí

se nejdéle do soboty dne 13. t. m. ve spolkové místnosti.
Valná hromada sáložsy v Hradci

Králové konati se bude v neděli o 2. hod.odp.v Sokolovně. Na programů jsou správa o Činnostizá.
ložny a volby funkcionářů.

Z poštovního úřadu v Hradci Kr.
Výnosem c. k. ředitelství pošt a telegrafů v Praze č.
12384 ze dne 6. února bude se při zdejším c. k. po
štovním a telegrafním úřadě úřadovati od 8% hud.
dop. do 12, hod. odp. Úředníhodiny při telegrafua
telefonu zůstanou nezměaěny.



čestného měšťanství král.
-věnného měste Hradce Královépro J. O.hraběte
Jene Harracha s říšského Fr. Sléma
-ahotovíl professor na vysoké škole technické v Praze,
pan prof.J. Koula. Jest to vzácná práce umělecká

Valkt iniciálka D. má bohaté ornamenty. Na hořejší
„části nesou andělíčkové znak brabat Harrachů. Upro
střed D jest pohled na Králové Hradec, podnímš jest
umístěna symbolické ženská postava třímající vavří
novoa ratolesť. Znaky ty nesou jiní andělíčkové se

našeho měste. Také ostatní meziokrasy jsou
skvostně provedeny a figura i všecka písmens vzata
jsou s proslulého kancionálu hradeckého. Dole jest

-zdařilý otisk stříbrné pečetě hradecké s podpisypana
starosty a radů našeho města. Diplom jest umístěn
ve vkusném rámci s dubového dřeva, který jest vybit
kovovými rosečtami, pocházejícími ze zdejší umělecké
zámečnické školy. Jest to cenná práce umělecká. Tě
šíme se, še Zlatá Praha přinese reprodukci skvost
ného diplomu.

Řádná valná hromada „Filkharmeo
mické jednoty“ v Hradel Králové odbý
vala se ve středu dne 9. t. m. v „Besedě.“ Schůzi
zahájíl p. dr. Faltner. Zmíniv se o příčinách úpadku

lku v posledníchšesti letech, totiž o nedostatku
uše spolku, řediteli, vzdal zaslouženou hvala p.

-L. Kneprovi, který veleobtižný úřad ředitele na 5evzal. Tímasi nastane rozhodný obrat k povznešení
hudebního šivota r našem městě. V nových volbách
-utvářil se výbor tekto: Předsedou zvolen p. JUDr. K.

Faltner, ředitelem p. L. Knepr, náměstkemad, JUDr.L. Scheiner, pokladníkem ing. p. Stejskal (odstupují
címu pokladníka p. vrch. insp. Koutníkovi vzdána
"úcta za vzorné vedení knih povstáním), jednatelem p.

R. Souček, posl. práv, archivářem R prof. Konvalinka,aprávcem domu p. Přikryl, obřadníkem p. Daněk; ná
hradníky zvolení pp. Šaršon a Čermák, revisory účtů

p. Novák a Em. Fiala. Z ostatních usnešení valné
mady uvádíme, že příspěvek členů přispívajících

snížen z 4 ul. ročních na 30 kr. měsíčních, při čemž

titiš P. T. členové platí za vytupenky k spolkovýmprodukcím, při nichž výtěžek připadá spolkové po
adně, pouze poloviční cenu. — Ohledně nejbližší

činnostispolkovéslušnouvósti,že společněs „Eliškou“
a „Slavjanem“ vystoupí „Filharmonie“ počátkem bře
zna, v první polovici dubna pak samostatně,k čemuž
mimo jiné vyblédnuta na prvním místě Davidova
„Poušť“. Zkoušky jsou jiš v plném proudu. Doufáme,
še tento obrat ve sdejším hudebním životě provášen
bude sympathiemi hudbymilovného obecenstva.

Losování branců, narozenýchr. 1877dálo
ee v Hradci Králové pro celý politický okres v míst

-nostech okresního hejtmanství dne 5. února.
Farní komkars v diécesiKrálové-Hradecké

bude letošního roka odbýván v období jarním dne 13.
14. a 15, dubna; v období letním dne 19. 20. a 21.

«července; v těch dnech bude zároveň odbýván i kon
kurs katechetský.

Kanovník br. Em. Půtting frtov!
-Šlechetný kněz vlastenec, který postavil a bohatě'na
-dal ústav pro literní i praktickévzdělánídívekv Olo
"mouci sesnul před týdnem po krátké nemoci v pože
bnaném věku 75 let. Vděčný lid z kraje olomouckého

„účastailse do tisíců pohřbu svéhodobrodince. Kondukt
vedl kníže-arcibiskap Olomoucký. Tělesné pozůstatky
českého kněze a šlechtice uloženy v rodinné brobce
„v Budišově.

Přiznání k osobní daní = příjmů
"majitelů hospodářství. Z podání zástupců
žíšekého svazku rskouských sedláků vysvítá, že v těch
krazích panuje obava, že správa finanční zamyšlí při
čistém katastrálním výnosu více než 250 zl. souditi
na příjem dani podléhající větší než 600 zl. a maji
tele takových příjmů prohlásiti za povinné ku při
„znávání. Jedná se tu patrně o neporozumění onoho
svého času velice přetřásaného, ku naléhavému přání
„právě rolnických zástupců do prováděcího nařízení
pojatého ustanovení, še majitelé selských usedlostí,

již žádného jiného příjma mimo ze svých vlastních
pozemků nemají, když čistý výnos katastrální jejich
pozemků i pozemků jejich členů rodinných, epolečně
sdaňovaných úhrnný obnos 250 gl, nepřesahoje, do
seznamu o80b dle očekávání dani léhajích z pra
vidla zapsáni býti nemají. Nehledě ani k tomu, že
-ani zapsání všech dršitelů pozemků s větším čistým
katastrálním výnosem do seznamu onoho kategoricky
naříseno není, neznamená zápis některé osobydo toho
seznam nikterak rozhodnutí o povinnosti ku placení
-daně. V tomtéž článku 41 vykonávacího předpisu jest
naopak seznam ten výslovně jako přípravná pomůcka

p ukládání daně označen a rozhodnutí o povinnostiplacení daně komisi odhadní vyhraženo. Avšak
komisi odhadní jest ve článku 55. prováděcího před
pisu, rovněž často přetřásaném a na dohodnutí zá
stapců nejrůznějších eměrů se zakládajícím, dáno vo
dítko, sby všdy skutečný výnos reality, ať již vy
padne výše neb níže nežli čistý výnos katastrální,
položila za základ odhadnutí. Že konečně majitelům
„selských usedlostí zákonem připuštěné pravo sraziti
si úroky z dlahů, daně i jiná břemena zcela stejnou
měrou, jako všem ostatním zákonem tím postiženým
-osobám přísluší, nepotřebuje zvláštní zmlaky právě
tak, jako ta okolnost, že úlevy vS$ 173. a 174 sta
novené platí též pro držitele selských usedlostí. Pokud
ee konečně týče povinnosti ku přisnání, nastává táž
dle $ 204 zákona z pravidla teprv při poplatném
příjmu 100) sl. přesahujícím, jsou však k tomu vždy
sevásány, kdyš okresní kejtmanství nebo předseda
komise vceňovací je zvláště vyzve nehledě na poplatný
příjem neb výši katastrálního výnosu

Městská spořitelna v Nechanmicích:
V měsíci lednu 1899 bylo vloženo 11407-98 sl. Vy
bráno 8446-16 sl. Půjčky na hypotéky 9700— al,
Splaceno na hypotéky 2110 69 zl. Smének eskompto

o sa 2500'— zl. Směnek splaceno za 4190"— zl.
Odhadní komise pre osobní daň

s pří mm proobvod c. k. okresního hejtmanstvív ci Králové dle nařízení c. k. finančního mini
nisterstva ze dne 4. října 1807 č. 7087 F,M. ř z.č.
288 má avé sídlo v Hradci Králové a vestávati bude

s 18 členů. Za předsedu komiseté jmenoval Jeho Ex
cellencí pan finanční ministr výnosemze dne 6. ledna
1898 č. 8818 pana Františka Koutníkac. k. vrchního
berního inspektora v Hradci Králové. Přisnání kosobní

daní s příjmu a k dani důchodovémáse státi do 15.února. Kdož pozdějipřiznání učiní, strácí právo vo
lební do odhadovací komise. :

Mňatek. 51. Bošena Švástova a p. Robert
Střísek, c. k. gymn. prof. z Hradce Králové alaviti
budou sňatek svůj dne 12. února 1898 v chrámu F.
sv. Trojice.

Příspěvky na almanach bohoslovců.
Sbírka příspěvků dp.duchovních z vikariátu Kutno
horského 5 zl. 60 kr., z vikariátu Vysokomýtského
6 zl. Všem velct. příznivcům nejactivější díky. Váci.
Lankaš, boh.

Pre rolníky, řemeslníky a dělnictvo
zvlášť zajímavé i poučné je první číslo„Našeho Do
mova“, nejlacinějšího obráskového časopisu pro lid.
Přináší článek o zrušení roboty, o vynalescích
ruchadla, bratrancích Vevercích,povídku z továrny
„Den Páně“ od Fr. Valouška, žertovný obrázek z Hané
od oblíbeného porídkáře K. Křena, velmi zajímavou
povídku z moravského Horácka „Trnitou cestou“,řádu
pěkných vyobrazení, jako ku př. Betlém a chrám Na
rození Páně, císař pán na Hostýně, sv. Otec Lev XIIL,
zajímavosti se života slavných mužů a žen, přehled
časových události, zrnka pravdy, žerty a vtipy arůzné
jiné poučné a zajímavé články. První číslo zašle se
s d arma na nkásku každému, kdo o ně dopíše ad
ministraci Našeho Domova na Nové Ulici u Oloumoce.

Slintavka a kalhavka. Uhovězíhodo
bytka v obci Kunčicích (v panském dvoře) vypakla
slintavka a kulhavka. V Hořicích vypukla slintavka
a kulbavka a odbývání trhů dobytčích vtomto městě,
vyjma trhy na koně, až do odvolání je zakázáno.

Rozvodněné Labe a Úpa. Minulýtýden
utrpěly naše kraje opět povodněmi. V okolí Králové
Hradce vystoupily z břehů místy Labe, Orlice a jejich
přítoky. S pondělí na úterek a se středy na čtvrtek
došly zprávy většinou soukromé, že Labe stoupá ná
sledkem lijavců, které vesměs epláchly sníh. Stavidla
byla vytažena s bezpečnostní služba organisována.
VJaroměři na př. po otevření stavidel u parku, od
padne vždy takové množství vody, že rapidně klesá
výše vody na měřidle u železného mostu. V pondělí
večer stála voda na Labi :125 cm. nad normálem a
dostoupila po půl noci výše 238 na 2 m. 20 cm. a
setrvala zde takto ještě do 7 hod. ranní ve čtvrtek.
Na Úpě bouřila voda ještě více. U Králové Dvora
protrhlo Labe ochranně hráze a mimo obvod města
vyrylo si na lukách nové řečiště, čímž způsobeny ho
spodářům škody obrovské. Místodržitel poukázal na

ráce opravné 20.000 zl. a poslal vojsko do Králové
Dvora s pontony na práce opravné.

zdejšímu průmyslovému museu 100 zl.
Utomul. Rolník Fukea z Horní Rovněvracel

se dne %. t. m. o půlnoci z hostince k domovu. Ne

pomysli chuďas, že to jest jeho cesta poslední. Jdaolem rozvodněného rybníka upadl do vody a atonul.
Ráno nalezena byla mrtvola. —

„Dostal“ prádlo. Dne 28. m. m. přistižen

byl J. Ela z Jenikovic, známý to talák, př žebrotěv Komenského třídě, pročež byl zatčen. Přitom je
likoš se však dokázalo, že prádlo bylo ukradeno, byl
Ela jej ukradl a odsouzen na 8 dni do vězení.

Ztráta. A. Moravcováze Střebšefztratila 5.t,
m. tobolku s obnosem 15 zl. Poctivý nálezce se šádá
aby je odevzdal proti dobré odměně na policii.

Okradla spoladružku. M. Sedláčková
z Jilemnice bylo tří dny ve službě u p. P. společně
s M. Mikoláškovou. Dne 8. t. m. pojednou však zmi
zela a s ní zároveň ztratilo se Mikoláškové část šat
stva a zásoba plátná v ceně 17. Druhého dne na to
byla zlodějka zatčena a dodána soudu

Oběť zimy. Ačkoliv letošní zima jest neoby
čejně mírná, přece vyžádala si již několik obvyklých
obětí. Dne 7. t. m. v noci nalezen byl v Lochenicích
pekař Rejpal zmrelý.

Vůz uploval. Předněkolikadny nechalrolník
P. = Plotiště naložený vůz písku v Labi, který mu
přikvapivší do rána velká voda vzala. Vůz nebyl dosud
nalezen.

Velké rozčileni. pannje právěv Javorniciu Rychnova. Proti výtržníkům zakročilo četnictvo a
jest zavedeno vyšetřování. Povídají o židovském ri
taalním zločinu. .

Rostahují se. Židé v Holicích koupiliod
holické obce část polf za chlapeckou školou a postaví
si zde svůj konfessionelní hřbitov.

„Ceský učitel“, věstník spolku“jednot uči
telských v Král.Českém, otírá se v posledním čísle

v nejdůst.„Pena biskapa Brynycha a vytýká mu nevlastenectví. Píše takto: „Týž rakouský vlastenec je
ště e jinými potěšil nás o vánocích pastýřekým listem
„biskupů provincie české“, opakujemebiskupů

pon cie české. Ne, to nejsou katoličtí, ale kleriální biskupové. Jenom klerikál dovede dnes mluvit
o znovazřízení království svatováclavského a zítra se
stupňů oltáře urážeti české katolíky, produktem ši
dovsko=německéhofanatiemu „českou provincií.“Ale,
ale páni, vždyť přece víte snad, že hrabství Kladské
už bohužel nepatří ku království Českému, ale v
phledu duchovním zůstalo pod pravomocí arcibiskupa

prežekého, — s tam patří dotýčnýpastýřský list také.ač se tedy zbytečně tak rozčilovati. Ostatně páni
nedoukové, kteří takové nesmysly do „Českého uči
tele“ píšou, měli by věděti, že jsou též biskupové
provincie uherské, belgickéatd, ač Uhry i Belgie
jsou státy úplně samostatnými. „Provincie církevní“
nemá co dělat s produktem židovsko-německého fana
tismu a česká církevní provincie povstala také něko
lik set let dříve, nežli židovsko-německá liberální
strana v Rakouku, jejíhoš hlavního produktu inter
konfessionalní školy drží se houževnatě přívrženci
„Českého učitele“, ačkoli centralistická škola příčíse
jak našemu státoprávnímu, tak národnímu programu.

Zvěsti s východních Cech.

Od Hlinska. (Spojencibyli zbiti až do krve.)
Dne 2. února konela se v Hlínska schůze lidu, při

níš se socialisté posil do Mladočechů. Mlátili jmenovitě do městského radního Zmeka, oochodníka skál
s do jiných. Okrrácení pánovébyli vrháni s příkrýc
schodů a tak to šlo dále, až i tkadlec Suchý zůstal
bez vědomí ležeti. — „Nevděkem aplácí svět! — Když

v erpnu svétil p biskap královéhradecký praporjednotě katolických dělníků, tu byli páni Mladočešise
socialisty ve spojení. Z kruhů mladočeských poslán
mu potupný dopis, aby se do Hlínska neopovažoval
ani vkročiti atd. Zvláště jeden pán se vynasnažil, ab
biskup nesvětil kříž, který později na kohosi spadl.
Zkrátka ve spojení se socialisty udělali páni Mlado
češi velikou Štvanici proti biskapu i spolku vlaste
neckému. A dnes dostávají od svých spojenců bití až
do krve. Takové ovocepřináší liberalistický fanatismus,
k takovým koncům přivedla zášť proti všemu katolic
kému. Kéžby to vše uvážil obzvláště pan měšťanosta
a pan radní Zmek.

Z Velké Poříče. Dne 2. t. m. slavili svůj
sňatek snoubenci V. N. a V. Š. tovární dělníci za
přítomnosti svých sourozenců, vesměs to chudých ale
poctivých a zbožných dělníků. Po obřadech církevních
uspořádánu na vybídnuti jednatele tamního spolku
sv. Václava sbírka ve prospěch Ústřední Matice škol
ské, která vynesla 1 zl. 30 kr. Jest to dárek poctivých
českých chudých dělníků a proto tím milejší a cennější.

Z Holice. (Schůze socialistů) V neděli
o 8 hod. odpoledne svolali socialisté v Holicích ve
řejnou schůzí lidu, při níž dle plakátů měl mluviti

an poslanec Formánek z Hradce Králové a obč.
unger z Prahy. Ale ohlášení řečníci se nedostavili.

Za to přijel známý social. redaktor Šturc a mlavil
před shromážděním asi 200 hlav o všech možných i
nemožných věcech. Mladočeši i klerikálové dostali dle
známé šablony svůj díl“ I pohlaví ženské bylo při
schůzi četně zastoupeno. Také četní židé přišli po
alouchat svého harcovníka, ale o těch obč. Štarc ani
muk. Proč pak? Schůze ekončila za přítomnosti pana
c. k. okree. hejtmana z Pardubic úplně klidně. Bez
pochyby proto, že žádný z přítomných nepřihlásil se
jak opponent ku slovu.

Z Chlamce m. C. — Školní ředitelv. v
p. Václav Laňár učinil nadaci na oslavu 6Uti letého
jabiles panování J. V. císařea krále našeho Františka
Josefa I. K účelu tomu vložil do zdejší spořitelny
200 zl. a kníšku spořitelní odevzdal pana předsedovi
místní školní rady se žádostí, by místní školní rada
z úroků nadace, této vždy na konci šk. roku po ná
vrhu sboru učitelského zdejší dívčí školy mravné a
pilné chudé dívky zdejší dívčí školy modlitebnímí

v příštím roce odměny budou moci býti zakoupeny,
tu aby již v roce jubilejním dívky chudé odměněny
byly, opatří jmenovaný šlechetný přítel mládeže školní,
modlitební knihy na konci školního roku sám.

Ze Skalice nad Upou. Po krátkémživotě
místního katolického spolku „Obrana“ v Malé Skalici
nastala delší přestávka; činnost spolková la náhle
usínati, až usnula, jak na pohled se zdálo, v spánek
věčný. Avšak ač se zdálo, že je všemu již konec, přece

přemnozík členovéa příznivcinašehokatolickéhospolku nechtěli tomu věřiti a nepřestávali donfati
v znovuzřízení a vzkříšení jeho. Naděje a přání jejich
vyplněny; katolický spolek náš opět žije a dnešního
dne na den Nejsvětějšího Jména Pána Ježíše dne 16.
ledna 1898 nastupuje dráhu novou. Vldp. děkan a
protektor „Obrany“ má hlavní toho zásluhu. Jeho
přičiněním svolána valná hromada, kterou vdp. pro
tektor sám pořádal v hostinci p. Jos. Michálka v M.
Skalici, kdež sídlo jednoty umístěno. Plány p. děkana.
se zdařily, neboť hostinská místnost v ustanovenou
hodinu četnými hosty ee naplnila. což bylo svědectvím,
že epolek náš katolický není našim mílým kolaturní
kům lhostejným a že trvání jeho zajištěno. Valnou
hromadu zahájil vldp. protektor, oslavuje přítomné
křesťanským pozdravem: „Pochválen buď Pán Ježíši“
Po uvítání shromažděných p. protektor zmiňuje se o
tom, proč schůzi svolává; poukazuje, že spolek již
se měl rozejíti, při čemž vyzívá všecky přítomné pp.
hosty, by dobré věci nedali zabynonti. Doličuje dále
p. protektor, jak spolek tento mile zkvétal a prospe
roval, při čemž vzdává dík bývalému horlivému před
sedovi, vip. K. Faltovi za jeho obětavost a služby,
které spolku a katolické věci vůbec prokázal. Vysvět
luje krátce, co přivodilo pád spolku, že byl činěn totiž
nátlak zejména se strany chlebodárců, poněvadž ně
který z pánů řečníků pozvaných, neznalých poměrů
místních, nevčasným slovem narazil. Vyslovuje naději,
že spolek náš katolický nezahyne, byť na počátku i
jen málo členů čítal, praví pak, že nezáleží na velikém
počtu členů, nýbrž na vytrvalé avorné práci. K zá
věrce poutavé řečisvé poukazuje vdp. děkan na nutnou
potřebu spolků a jednot katolických, obzvláště za na
šich rozháraných a neutěšenych poměrů společenských,
kde tak kratý boj vede se o právo bytí a náboženství,
jak jednotlivců, tak i národů a celé společnosti lidské.
Ku konci pak povznáší hlasu svého ke všem pánům
účastníkům, řka: „Nuže, bojujme statečně za svá

ráva, za ráz křesťanský — bojujme a vytrvejmel“
ačež k znovuzrození a obrození katolického vzdělá

vacího spolku „Obrana“ v Malé Skalici provolává:
„Zdař Bůh!“ — Po přečtenístanov spolku vykonána
volba od přihlásivších se členů, které měla následující
výsledek: Do výboru byli zvolení pp: Hynek Syro
vátko, Hynek Kadečka, Josef Kejzlar, Josef Kafka, Jos.
Dvořáček, Frant. Miller, Josef Michálek, Václav Křeček.
Za náhradníky pp.: Frant. Boreš, Josef Zelený, Ant.
Škaloud. Za pohladníka: p.Josef Kafka z Třebešova.
Za jednatele: p. Jan Rolčík, říd. uč s Třebešova. Za
místopředsedu: p.Isidor Hofman v České Skalici. Za

ředsedu: dp.Joss Vojtěch, kaplan v Ceské Skalici.
dyž již program vyčerpán, předseda dp. Jos. Vojtěch

poděkoval všem přítomným, zejmena vdp. protektorovi
a schůzi prohlásil za skončenou provoláním: „Zdař
Bůh!“ Na závěrek schůze vdp děkan Frant. A. Pecka
slíbil ještě zájmy spolkové všemožně podporovati, ze
jména že apolku, tudíž všem pp. členům, propůjčovati



bade časopisy; jaké jsou: „Vltst“, „Katolické“ .,
„Obnova“, „Ratibor“, „Dělnické noviny“, čímš spolku
mnohé výloby ubadou. u.

Z. Rychmbarka. (Řáděnílapičů) Zde
u Rychmburka u rybníka „Podochozského “ve 14daech
byly 3 osoby přepadeny.Jedné žeměz Fraotišek olou
pen bochník chleba, podrobé děvče z Čes. Rybné by
vši. přepadeno raději dalo lopiči zla:ka © leknatím
oněmělo.A nyní v úterý 1. února ránoasi o 6ačtvrt
hod. Macháček, obuvník z Mířetína jeda s prací do

Skutče, byl zase přepaden. napiš přistoupil k němaažádal sirku, žádaný odpověděl, že nemá a tu mu lu
pič dal dvě rány pěstí do hlavy, až zavrávoral. Ale
tu si vzpomněl, že má v botě nuž, vytáhl jej a-v
obraně jej vrazil lupiči do levé strany prsou,aš padl.
Ale už mu běžel z lesa 200 kroků vzdáleného druhý

lapič napomoc, takše p. Macháček měl co dělat, abyma s ujel.

Z Náchoda. Naše slavná opozicedalase na
obstrakci proti starému dosud jícímu zastupi
telstvu.
prý zaručuje slávu a dělá dojem. Zůstalo se však
vážném šumotu, nezahřměl hrom, zasténala jem dět
ská trampetka a podruhé padla pleva nízkého výrazu
a po tom hluboké utišení. Velká hora porodilamyšku

a rozpočet, na který se tolik kasali, hladce přecprocjednán. Nemohouce odchodem svým sbor o spůsobilost
usnášení se připraviti, zůstali pro „blaho obce“ i

přes své protesty. Zatím se paběrkuje aOpokuje vmístních novinách. Náchodětí netečníci snad teď oči
otevrou. Ve 3. čís. „Stráže“ v neomylnickém článku
„Kdo zvítězí?“ prorockyse velká slova pronášejí.
Národní výtečnictví jen ve straně prý svobodomy
slné je domovem, ti ostatní jsou „šosáci“, vlašní a
studení. Běda- prý přemoženým(Vae victisl“) i sby
tečnou je prací Sysifovou jich námaha, která se záhy
na nich jen krutě (brl) vymstíti musí (?) Despotové
sice rádi dláždí si cestu mrtvolami, ale těch „škor
pionů“ se strana národní asi od našich „Mommee
níčků“ tak hned nezalekne. Slaboši se jen utěšují a
kdo vystrašuje, nejistotu tušit dává a strach, že při
jíti může o kořisť ach tak těžce urvanou. V tom čí
sle doznána mělkost názorů o obč. cnostech zname
nitěl Tak tedy pojímají naši extra. svobodomyslníci

statu vlastenectví, práci národní? Slyšte! Jen Erství ve spolku nár. dává legitimaci do elitní gardy
národního rytířstva a zjevilo se, že jen předáciopo
sice tou „národně vodou svěcenou postřikputí jsoo,“
oni jen spasitelé češství Náchoda, oni jen činitelé v
nár. a spolkovém životě osvědčení a jví prucov
níci. Na to následuje vychvala jednotlivců. 'Přistapu
jíce zatím hlavně k „Sokolu“, který nejčastěji je
jmenován jakoby Besedy, „Hrona“ a p. nebylo. Po
víme toho zjeva příčinu, proč se u strany „národní“
touha po výborství v „Sokolu“ jeviti nechce. Jsou mnohé
naše spolky a „Sokol“ zvlášť útulkem ješitnosti lidí
malicherných, toužících jen po tom, aby se veřejnosti
častěji ukázati mohli a přece něco při malé námase
znamenali. Myslíme, že nechtít zneužívati spolků k
popularitě je přívlastkem mužů opravdových. sil svých
vážnějším národu platnějším způsobem věnujících. V
našem Sokolu na místo, aby se v něm budoval hrdý
týn nadšenosti a práce národní na poli osvětového
utužení a hospodářského posílení, zůstává při „esky
mácké boudě“ bezduchého šovinismu a hříšné povroh
nosti vůbec. Od hlavy ryba páchne; akklamací se
předsednictvo z roku do roku postrkává, mají mnozí
tu hodnost jakoby „na domě“ připsanou a parádně
se vlastenčí dále. Zprávou o poslední valné hromadě
ve „Stráži“ anathéma jen vysloveno a tím, co tam
opatrně zamlčeno, nejvíce. Činnost za r. 1897 záležela

z jednoho Přesn největší ik), z jedné procházkydo Poříčí Vel.a ze 2 přednášek pp. učitelů. K toma
se jednou „Sokol“ přivinul k damskému odboru ma
tičnímu při „Snellově oslavě“ a z čistého výtěšku
„Matici“ o 200 zl. odlebčil pro svou realitu. To úhrm
„práce národní“ za rok při 7000 zl. příjmů a při 11
tis. jmění! Za ten kapital více národní práce bys
dalo poříditi (třeba na tu městskou komisi sociální) a
bylo by to ve shodě aspoň se požadavky národního
hospodářetví. Při valné hromadě sám náčelník vyznal,
že cvičení účastnilo se průměrně jen 12—15 osob (1)
ze 60 činného členstval! Rozkol zdál se šířiti, kdyš
mladší členstvo od sebe hlas dalo po větším zastou
pení ve výboru a když br. Ant. Novák upozorňoval
na bolavá místa spolku slovy: „Je to hanba, že je
diný list „Sokol“ tu v místnosti nerozřezán visí, že
nikdo o našo vzdělání se nestará, intelligence se nás
straní a přednáškyse jen slibují. A vynucen slib, že
za čtvrt leta bude vždy přednáška a předsedoupřed
náškového odboru, ač se tomu vzpíral úsilovně, svo
len jednatel MUDr. J. Nyklíček. Naše omladina chce
život. ruch, jaký se jeví n. př. v čilém „Kroužku mlá
denců“, nechce býti jen stafáží pro bonorační faror
několika hegemonů, duší to, které jim co dáti ani
nemají. Tu pravdu dlužno konstatovati, že náchodsk
„Sokol“ se svým morálním významem stojí dnes
normalou nynějšího Sokolstva vůbec, jsa pouze (kéž
dočaaným) snad strážcem pražské organisace, až do
časů snad lepších, kdy jej někdo přemistruje a v oč
kuje činnost opravdovou, skutečně sokolskou, která
jedině přítažlivou moc zjednati si e to jest. Sám ná
čelník p. JUDr. Č. slibuje obrat k lepšímu, doznávaje
tím neudršitelnost stavu dosavadního. Dnes nestačuje
blýskání se krojem, fábory, fangličkování a šumivé
mavnosti. To překonané už přešitky. Jak re všily oby
čeje sokolské, jak vešly v tuk a krev členstva, vycí
tili mnozí z připomenutí náčelníkova: „Tady nejsou
žádní páni, tu jeme bratři; tedy bratře N., ne pane
N.!) Prohlédněme si z blízka ty koryfeje spolku a il
lose se rozplyne. Pravda: jeden z nich se činí, moc
činí a má za to také „národní“ užitek. „Rád si na
prim u nás hraje, Náchod má s ním křížek, na „Ob
novu“ as též laje, jmenuje se....“ (Plagováno£a va
riaci k „Liliputánům“.) Pan Bě. (st.) po 30 let sta
rosta „Sokola“, dal odstrašující příklad20. list. m. r.
tenkrát prodělal v pravdě „vše fése (ber fráse!) jed
nání a smýšlení sokolskému heslu „Přelom, přeskoč,
nepodlez!“ jakoby na výsměch. Vždyť šlo o mandát!
Nechcem tím jeho „aranjueské dny v jistém genra
„hors concoura“ kaliti, za to majíce, že po zevrub
nějším sdělení ani 24 hodiny (dle vzoruponěm.Teplic)

akeroston „býtiby nemohl. Je ušpo volební kalamajce
A:toto penižesíbychampřecemu j. Pan Bar
tož (tl. je teď ovšem národním (še od A. čte„N. L),
známo však též, jak -mladého původu národního jeho
vědumí jest (anad od té doby, co přestaly se v jeho
závodě knibypo německu vést?). Jest to patrno z
toho jak „báječně“ těžce ovládá správnost |jasykovou
ve veřejnosti. (Na př.: „Voltetacs lidé, který jsou ne

štstný“ z 18. XL 97). Úpřímnější známost se sl. mluvnicí by věru neškodila. Naprotitěm národním výteč.
níkfům vyjmenování pp. vlašní, jako Frt., D. Bauer

atd. Pan Rudolfdal n.př 10 sl. a F Bauer 20 zl.na lidovou knihovnu a kdojiní to byli, než právě ti
besbarví“ nyní Remešové, Hakanfové, Můllerové, kteří

Šokolu 5000 zl. od obce na těloeničnu povolili. To
byl přece královský „národní“ present! ale to nic na

plat. Jsou dámi na index a odevzdánívlasteneckou

naší policií k národnípopravě: A proč? Žez národnípovinností nedělají velikášetví, še jim platí „rlaste
nectví s tichou prací více, než vlastenčení mnobým

křikem na venek.Dejmesi otásku, kde národněnMpůsobí ti = opposíce pánové: F., J., MI., V. a Šp.? Či
jsou snad pardonování, čí nedostali na pardonování
patent? „Bratří“ zametejte nejprv před svým prahem
neš koho poháníte na „soud veřejnosti“. Domnění

roklamovat, vnucovat za pravdu není slušno na ty,
do aspirojí na název lidí moderních. Co v chaosu

začíná, to v práznotě končí! (Příště dále.)
Z Velké Jesenice. Dne6. února konala

naše jednota „Mír“ svou měsíční schůzi, která kaž
dému účastníku dlouho v paměti uthví: program byl
velice pestrý obsahuje poučení i zábavu. A kdo má
zásluhu o to jedinou a největší? Jasouto členové jed
noty katol. tovaryšů z Hradce Králové, kteří se k nám
dostavili majíce dp.vicerektora Vorla ve svám čele,
aby nám tuto příjemnouzábava připravili; budiž jim
všechna čest; umí svou věc důkladně. Pan Jenšovský
promluvil od srdci k srdci pojednávaje v řeči důkladné,
a bystře sestavené o křesťanském socialismu. Na to ná
sledovaly kumické výstupy, jež byly mistrně prove
deny a od obecenstva s největší pochvalou přijaty;
byla to následojící čísla: Švec milionářem, Sezení mě
stské rady v Mrkvanticích; tu následovaly národní
písně zpívané přítomným obecenstvem a doprovázené
na harmonin výtečnou hrou dp. vicerektora. Po té
byly Harfenice, Dědeček a babička, Matěj Klíma v

nské službě, Gigrlaia a konečně Mlhavé obrazy.
še svědčilo o veliké píli pp. účinkujících a o mistr

ném nacvičení pana sbormistra, dp. vicerektora Vorla.
Obecenstva sbromášdilo se množství takové, že míst
nosti prostorné nikterak nestačily, takže posluchači i
celou síň naplnily. Účinkujícím pánům vzdán zaslou
žily dík hned na místě, a když jsme se loučili hří
mevým: Zdař Bůh! zároveň jsme volali „na brakou
shledanou“. — Přijměteš,drazí přátelé, ještě jednou
dík nejvřelejší | — táty.

Z Cuclavi. (Nový rok). Konečnětedy i u nás
saložen bude katolický spolek! Na den 2. února o 8.
hod. odpol. svolána byla do Cuclavi do hostince p.
Frant. Ciháka důvěrná schůze, na níž položenměl
býti základ ke „Katolické jednotě pro Cuclav a okolí,“
A základ ten, krásný, mnohoslibný položen byl. Vzdor
nepříznivému počasí a rozmoklým naším venkovským
cestám dostavilo se do schůze na 100 osob, počet to

1, počení tak špatném nade vše očekávání veliký. Postelé schůze byli tímto hojným účastenstvím přímo

překvapení, ale zároveň i posilnění a povzbuzení kalší vytrvalé práci, poněvadá seznali, že soahlasí se
sásadami jejich celé řady rolníků, řemeslníků a děl
níků. Tímto radostným pocitem proniknat, děkoval
svolavatel schůze, p. Josef Dostál, rolník z Caclavi,
shromášděným mušům vřelými slovy za tak hojné

účastenství, Po volbě předsednictva udělenobylo slovomístnímu kaplanu vlp. Frant. Beranovi. kterýna
základě četných dokladů dokázal, še to nyní v Evropě
hučí a duní jako v nějaké sopce, a že jednotlivé vý
buchy pum jsou jako předzvěstí výbuchu osudného
pro celou Evropu, a ukázal, že příčinou toho jest ne
znabožství, proti němuž tedy nutno jest spojovati se
na základech křesťanských, má-li společnost lidská
zachráněna býti od záhuby jí hrozící. Na to výuladal
účel katol. spolků vůbec, a budoucí „katol. jednoty
pro Cuclav a okolí“ zvláště. Na základě stanov jednoty
této vykládal, že účelem jejím bude buditi katolické
a vlastenecké vědomí v lidu, vzdělávati členy ve vě
dění pro život potřebném, pracovati ku povznešení
blahobytu stavu roldického, řemeslnického a pracov
ních tříd vůbec, podporovati neštěstím stíšené a v ne
dostatku se nacházející členyjednoty a pořádati slušné
zábavy. V této části řeči vyložil zároveň i katolický
program rolnický. Potom přešel k námitkám, které

se spolkům katol. činí a jednu p drahé vyvracel.
Ku koncipak vybízel přítomné: y poučovali i jinéo cílech a anahách spolkůkatol., poněvadě, jak sku
šenost ukazuje, největším nepřítelem spolků těch jest
jejich neznalost. Na 99proc. nepřátel katol. spolků
nezná jejich účelu, ale broji proti spolkům těm pouze
na sákladě vlastních bezdůvodných výmyslů a domě
nek; a proto povzbuzoval přítomné, uby se neháli

těch různých strašáků, kterým tací nepřátelé od přistoupení k jednotě odvrátiti je chtějí, aby nebáli se
ani nadávek a posměchu jejich, ale aby se stali hor
livými členy jednoty. A hle! jaký byl výsledek této
5,4 hodin trvající řeči? Ten, že 68 přítomných občanů
ihned se přihlásilo za členy budoucí jednoty naší.
Výsledek této schůze ukázal tedy, že je nás mnoho
velice, tolik, še se toho žádný z odpůrců našich ani
nenadál. — Základ tedy jest položen, základ krásný,
mnohoslibný! Zdař Bůh i práci další!

Z Týmiště Dne 1. února zerořelzde náhle
19ti letý syn vážené rodiny Šejnovy, který vynikal
vzorným životem. Ráno ve 4 hodiny probudiv se, chtěl
jítj svonit klekání v zastoupení svého otce, kostelníka.

ež ulehl si opět a okolo 5té hodiny probudil smr
telný jeho chrapot polekané rodiče ze spánku. Postižen
byl asi mrtvící, jíš podlehl. Náhlé jeho úmrtí vzbu
dilo všeobecnou sústrast a pohřeb jeho konal se za
velkého účastenství lidu.

Rozpinavosť Německu. na poli národ
ním i politickém jest voliká, Avšak Německo se ros
píná takó úžasně na poli průmyslovém. Roku 1892

vyzábělo Německamálo do zámořskýchsamí cdlkový
vývoz jeho obnášel 2 520milionů. marek, avšak.:dnes
stoupl německý vývos na 5.754 milionů a Německo
dělá svou výrobou konkrvenci nejen v Africe, ale v
Asii a Americe anglickémuzboží.Výroba Anglie. prý
klesla za posledních let ze 256 milionůoteriingů ne
206 milionů, t. j. na 4.944 mil. marek. Aoglický ex

rt kleslo 20proe., nemeck stoupl o 64proc. Komurencí německou trpí velice náš průmysl. Z
Čech se hrne dělný lid do Bréu, Hambarka atd. a

propadá úžasněgormanánci. Náš lid hyne hlady, nebolv českých krajích nemůže se vyvinosti silny průmy
slu, protože my sami kupujeme zboží nejvíce židovské
a německé a tak nepřímo sami přispíváme k vylidnění
krajů českých a k stěhování českého lidu do němec
kých krajin a do Ameriky.

Tržní zprávy.i
V Aradci Králové, dne 3, února -1890. 1 bl,

plenice zl. 8-10 aš 9.80, žito sl. 6.00 až.6.50, ješmane
zl 5.40 až 6-80. oves zl. 3-70 až 3.10, proso zl. 4.50
6:00, vikve sl. 450 až 5-00, brách zl. 9'00 až 11—
čočka sl. 14.00 až 16-00, jáhly zi. 9.00 až — 9.30, krep
9.00 až 22-—, bramborů sl. 1:70 aš 1 80.

(Zasláno.)

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod onhramou sv. Jana Nep. v Hradci Králové:
bude ve středa

ONO“dno 10.t.m.vo 2hodinyodpol 08
v diecásním spolkovém domě „Adalbertinu“, Jiříková tří

da č. 300 I. v Hredci Králové.

V. Hradci Králové, dne 8. února 1898.

Dr.Alols Frýdek, Dr.Gustav Domabyl,
předseda. jednate!.

| LINIMENT. CAPSICI COMP.
z Richtrovy lékárny v Praze

uznává se za vyborné, bolesti utišující natirání; jest

domácí prostředek
žádej vždy jen v původních láhvích s naší ochrannou
známkou „kotvou“ z Riobtrovy lékárny. p=
Buď opatrný a přijmi jen láhve s touto
ochrannou známkou za původní přípravku.

Richtřova lékárna „U zlatého Iva“ v Praze, (AN

Založeno 1843.

Jan Kalis,
bodinář a zlatník

v Rychnově n. Kn,
doporačuje

svůj hojně zásobený sklad
zlatého a stříb. zboží,
hodin kývadlových, ka
pesních v cenách mírných

a se zárukou.

Též na splátky.

Vo vlastním zájmu vždy a všude žádejte
a prijimejte pouze tyto původní baličky.
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Jadyík Nejedlý,
dekorační malíř

v. Novém Bydžově
dříve v Hradci Králové 

odporučaje svůjztetier kprovedení všech de- 3
Ď korativních - 

le fiostelů
trvanlivé malířské technice. d
Provádím melhy od jednoduchého ažido

PŠ uměleckého spřácování, restanrují staré 'in
Pěnástěnné, jakož i olejomalby ne plátně a ma

lujiobrazynové P.
Kk oa slohu.stavby kostelase-na"68 požádánío otněvypracují a rozpočty předloží.

při

RARASAZA dl RARARÁZAZ

P |— Novinka! i M
: Praktické.. a

pychloprací Síroje |
| se ždímadiom

na nejvýš výhodné vzhledem k úspoře času, mý
dla a k docilení čistého prádla, aniž by tímprá

dlo trpělo, shotovuje strojnická dílna

J, Bucka ve Smidarech,
kde: možno též veškeré hospodářské strojenej
3 novější soustavy důkladně zhotovené za Ceny

levné obdržeti. 211

Upozorňuji na-dokonale a nejnovější řezaci
stroje excentrické mláticí stroje s kuličkovým £

Jj ložisky. Prací strojemá též na skladě p. Karel
9 Dušek, ns sr. Janském nám. v Hradci Králové

a p. Kolář, hotelier v Bělohradě.
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(Zasláno.)

Mavrodaphne
Řecké vřírodnídessertní i medici

„mání víno lisované z čerstvých malvasinských
hroznů jest k dostání v lékárně pana

A. Spory v Hradci Král.
Mavrodaphna jest zdravým lidem osvěžení

„podporujechuť k jídlu, pro chudokrevn
překvapující účinek, slabým i starým neduhem tr
pícím působí nejen okamžitou posilu, na kterou se
memoenítěší,nýbrži rozhodnouvzpruhuseslabené

«činnosti ardeční. (108)
Hlavní zástupce pro Čechy, Moravu a Slezsko:

H. F. SEIDEL, Praha,
Vodičkova vl. č. 30.

go0000000000000000
JAN HORÁKsouk.eník

V RYCHNOVĚ n E.
nabízína dobu zimmí

čistě vlněné látky
PAP"vlastní výroby.<

Račteš učiniti jen malou objednávku na
zkoušku!

Vzorky na požádání zašlu franko.

Děkuje všem svým milým veledůstojným a
velecténým zákazníkům za vzácnou přízeň, pro

: sím, aby mi i dále důvěru svou věnovali a sli
"buji vždy vzornou, poctivou obsluhu. 16

OOOO0000000
: "Bohatý výběr všeho drubu nábytku.

| Nábytek. Výbavy pro nevěsty. R
"£% Úplné zařízení do pokojů, salonů a ložnic.:

OOOOCOOOOCOCOOO0OO

jaj Výroba a sklad nábytku (5

A KLT.SKUKRSKY,5 inu sk
(| (25) w Hradci Králové =

: z Svatojánské náměstí číslo 87. h

SE-Českýakřesťavskýzávod."Nl

>Český.a křesťanskýzávod."I

lněných lálak
oděvních

všeho draha, vlastní výroby a solidní ja"kosti nabísí sa ceny nejlevnější

| Jindřich Hon,
ve Vyškově naMoravě. í .

«p- Vzorky zdarma a franko. -*

= Českýa křesťanskýzávod.ii

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEKKNEPR
v Hradci Králové, Malénáměstí,

nabízí
ve svó vlsstní dijně na umělé truhlářské ičalou-*

nické zbotí vyrobená

úplná zařízení do pokojů
ze dřova ořechového, dubového, černého avyklá

daného

BS pórovky a žíněnky, US
pony a sáslony do oken, hladké i sdrhované dle

frauc. způsobu. 161

Práce vesměs důkladná v cemách mírných.

Brno.
Odborný závod
pro malbu oken

chrámovych.

Rozpočty, váčrtky
std. jakoži veškeré

rady odborné
sdarma.

V knihkapectví Ogrůlo-Methodějském
GUSTAV FRANCE

v Praze, Melantrichova ulice
lze dostati:

Svatou křížovou cestu z výroků písma
avatého. Dle latinského textu upravil P. Florian Bře
zina. Cena 3 kr.. ico kusů za El. 4—

Pobožnost křížové cesty, nesoucísepo
nejvíce duchem sv. Alfonse z Liguori. Cena 5 kr,
100 kusů zl. 4 —. .

Pebožnost křížové cesty. SestavilP.Ka
kr., rov kusů za zl. 4—.

,Křížová cesta. Zevrubné
schválených, se

vůbec, svým ale
Cena

rel Vondruška. Cena
Řehák Dr. Ka

poučení o ní dle pramenů církevně
sta il a všem milovníkům Božím
zbožným osadníkům zvláště věnuje spisovatel.
36 kr., v pevné vazbě 42 kr.

Zpovědní cedulky v české, německéaneb
latinské řeči. Tyto obsahují výroky z písma svatého
a prodává se kniha 2; archů za 70 kr.:

Zpovědní cedulky k velikonočnísvaté zpo
vědi s černými obrázky. Prodáváme 509 kusů za 75
kr., 1000 kusů za zl. 1.50.Poučení o evátosti pokání. Seps| J.
Doležal. 50 kusů zi 75 «r., 100 kusů za zl. 1.40.

Poučení o nejsv. ovátosti oltářní. Sc
psal J. Doležal. 50 kusů za 75 kr., 100 Kusů zl. 1.40.

Zrcadlo zpovědní pro školní dítky. Cena
1 kr. 50 kusů 45 kr. Maosk V., Připrava k
prvnímu ov. přijímání. S povolenímnejd.bisk.
Ord nariatu v Budějovicích. Cena 60 kr.

Příprava dítek ku sv. zpovědí, zvlá
ště ku zpovědí první. S povolenímnejd. bisk.
Ord. v Budějovicích. Cena zl. 1.20.

eči při prvním sv. přijímání. S povo
lením nejd. bisk. Ordinariatu v Budějovicích, Cena80 kr.

Eucharistická pobožnost křížové ce
sty ku 40 hod. pobožnosti na usmířenou před vy=
starenou velebnou Svátostí Cena 8 kr., 50 výtisků 321.

Kůmle Jan, Zežiš Kristus, h náš a

Vykupitel přítomen v nejavětější Svátostí oltářní.ena 4 kr
Ježiš v Nejsvětější Svátosti oltářní.

(Myilén y ctih. faráře z Arsu) Cena 3 kr. 100 kusůza zl. 2'50.
-$€ Sklady tabulového a dutého skla, porcelá“

„bď nových zrcadel, obrazů a petrol. lamp.

EO Čenníkya nákresynapožádánífrko. 9 ooOoOoOo©

EB-poayzfavuvrojavf100)„NĚ

„Dovoluji si odpotačití svůj hojně zásobený sklad

kostelních paramentů ©
ve visstní dílně pracovaných. Dále zhotovují go-
bickésvícny,lampy, kalichy,monstrance,
lucerny, rámce na kanonické tabulky a

od. přesně dle vzorů a slohu ze ceny mírné.
Staré předměty obnovuji, postříbřují a pozlacuji

v ohni velmi trvanlivě a levně,

Bůsné (doporučení, vysvědčení a osvědčení, jakož
i vzorky zasílám na ukázku franko.

E Slavným spolkům a korporscím nabízím se ku
» zhotosení odznaků, památních penízků a t. d.

Karel:Zavadil,
pasiř v Chrudimi

při nejlepším a levuém posloužení.
Cenníky franko a zdarma.

úplaévýbavy pro nevěsty vždyvhojnémvýběru.
Sklady:Eraha, Praha,

Příkopy „Nový Bazar“ Ferdinandova třída
a Ovocný trh 967-i[. č. 25 nové.

Nejvyšší čestnou cenou stříbrnou medailií c. k. mini
sterstva obchodu poctěna.

Dekorační malíř a pozlacovač

JAN BARTA
v Rychnově n. Kn.

i Staré námestí čís. 72. :
EÓ doporučuje se P. T. duchovenstva a pa- 4

: tronátním úřadům

malby ohrámů a po
zlacování oltářů R

a veškerých potřeb kostelních.

LO Malby podobisen v barvách i krosle
ných, dle zaslaných malých podobizen,

za jichž správné provedení Be ručí.
Ceny co nejmírnější.

Plány na malby kostelů vypracují na
požádání ve všech slozích 8 přilože

nými rozpočty.

doporučuje ct. obecenstvu hojne záBo
bený sklad klenotů, zlatých stříbrných
a pravých českýchgranátových šperků,
stříbrné stolní náčiní z nového a čín
ského stříbra, ozdobné stolní nádobí,
veškeré zlaté a stříbrné hodinky I. ja
kosti; dále pendlové hodiny a budíky
různých drahů ee zárukou 1—3 roků za
ceny levnější nežvšude jinde. Zlatí a

(240) stříbří v ohni galvanicky.
Veškeré zboží je úřednězkoušeno a značeno.

Objednávky a správky se příjímají G shoto
vují, též veškeré správky hodinek se vyřisují.

Vše za levné ceny. |
Staré skvosty se kupují a vyměňují.
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Značné snížení v cenách
vyprodávám

celý zbytek nákladů mnou zakoupených.

Pro dobu postní:
Beránek Bojí. Sedmero postních kázání Františka

Janovskýho místo 60 kr. pouze 40 kr.
Vírou ku štěstí šest konferenčních řečí pro dobu

postní Meth. J. Zaerala místo 60 kr. pouze 40 kr.
Práce křesťanstvím ná a ar. patronovéjejí

Frant. Janorskýho. Obsah: Úvod, Čechy, dokonalý
život křesťanský podstatou jejich, sv. patronové ře
mesel a umění? Neblahé zrušení cechů, Adolf Kol
ping, zakladatel spolku katolických tovaryšů místo
50 kr. pouze 25 kr.

Život Ješíšs Krista a Panny Marie dle Busingra
vzdělal dr. Jíří Láska s 573 krásnými illustra.omi a
8 přílohami, 784 str. 28/22 centimetrů velikých místo
zl. 7.20, 1. vydání švabachem pouze zl. 1.25, v ko
ženém hřbeté a rohy zl. 2.60 v pův. nádherné vazbě
v plátně s červenou ořízkou zl. 3.25, se zlatou oříz
keu zl. 3.05, 2. vydání latinkou místo zl. 7.20 pouze
zl. 250, vázaná v koženém hřbetě a rohy zl. 8.85 v
původní nádherné vazbě s červenou ořízkou zl. 4.50,
se zlatcu ořízkou zl. 4.90.

pap“ NovéGN
ediná modlitební kniha pro Inteligentní

katolíkyčeské,
Původní vydání 80.000 rozprodáno/
Žim t dle návošenstvé vydal Tilmann Pesch S. J.

upravil P. Placidus Buchta, cena zl. 1.—, váz. zl.
1.60, zl. 2.—.

Nesdárné děti. Postní kázání čím křesťané mučí
syna člověka. Cena 80 kr.

Sláva na výsostech Bohu. Kázání na posvátnou
dobu vánoční. Čena Bo kr.

Sv. Růlenec a nejsv. Svátost Oltářní Frant. Al
berta Strnada radu kazat. Cena 80 kr.

Náklad knihkupce R. Prombergra
274 v Olomouci.

(174)

R

"hy

DY /i U
k

ni JeP]39,

farář a bísk. víkar. sekretář.
375

hledá neb chce služ

Kdo chce vyučovatianeb

dej neb koupi,

aneb nějakou obch.místnost,

vůbec chce nějaké

všeobecnou potřebu,

OBNOVÉ
9

Kdo ba neb práci,

učiti 86 něčemu,
Kdo

najmouti neb pro

Kdo bledá neb k zadání

oznámení vhodné pro

necht použije k účeli tomu

za mírný poplatek.

IKdo něco ztratil neb nalezl,

zamýšlí nějaký pro

Kdo najmouti chce byt

má stravu a byt,

Kdo

inserování v

UL
Levně na prodej!

ý s velkým mnošstvím
dvanáct svící z čistého

276

OD + kaNÁ NÁ

SEX SE,VA DVCŮ 9($S) SXSE,

A2

ZW

.4)njNPO

O

„X
;(25%2h ANÁNLA

Za příčinou vypechání toboto předmětu +vy
prodávámcelou zásobu různých, úplně
nových, též i obehraných hudeb
ních automatů, různých velikostí,hluboce
pod nákupní cenu a kdo sobě přeje podobvý před
mět levně poříditi, má nyní nejlepší příležitost.

Albert R. Šťourač,tovární sklad strojů
267 ve Svitavech, Morava.
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nabízí pro zimní a jarní
vysazování stromy ovocné

soké i krsky, sazenice pro
živéploty, křovinyozdobné,
konifery, divoké stromy pro
pro stromořadí, pláňata atd.
Statisíce sazenic 'v zásobě.
Levné ceny. — Výborné
zboží. — Poučný cenník

zdarma.
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Číslo 6.

-0 našem politickém postavení.
V Praze, 9. září 1898.

„Obnova“ patří k těm nečetnýmčasopisům
českým, které o politických adálostech věcně,
vážně, střízlivě a pravdivě. Již v únoru minulého
roku nasnačila, jakým směrem asi politika v Če
chách a v Cislajtanii bráti se bude. Tehdy naskako
vala ovšem |moohým radikálům busí kůže na
těle, když slyšeli, že naši poslanci jsou vládnější
Deš-li vláda sama, že ve skutečnosti jdou se šlech
tou i s klerikály německými. Byla to pravda a je

topravda; neupřímnost však vůdčích kruhů, žese lidu pořad ještě líčí věc jinak než-li ve sku
tetnosti jest, že v Čechách chřestí se často ještě
oposiční zbraní a radikálními cepy a palcáty —
ovšem pouze hubou, ve Vídni však že naši lidé
mluví a jednají docela jinak, zavinila mnohé
nedorozumění. Vlastní nepatrnost, chvástavost,
ukvapenost a nedůslednost způsobila nám často ty
největší nesnáze.
-© Dne 2 dubna m. r., tedy ještě před uvořei
něním jazykových nařízení správně jsme je cha
rakterisovali a ukázali jsme na nevelkou a nejistou
jejich cenu. Pravili jsme, že dr. Herold a dr. Pa
cák musilí se velice u hr. Badeniho namáhat, aby
v hotovém jiš nařízení vymohli jisté změny, pro
tože čeští i němečtí poslanci lidoví vystihli velmi
dobře jejich slabiny, z nichž největší byla ts, še

jazpkové nařízení nebyly vydány na základě dohodnutí mesi Čechy a Němci,ale pouze po před
běžném dohodnutí mezi českými vůdci a vládou.

Dne 7. května m. r. musili jsme vyjet že, jakzkušenost s jazykovýmí načísení v a na
Moravě učí, dopustili se mladočeští předáci ebyby,

neporadivše se 8 Jednotvými znalci v jednotlivýchúřadech. Vytkli jsme přehmaty úředníků při po
štovních a telegrafních, při železničních a celních
úřadech, dále při finančních,
soudních úřadech. Rozhodnutí, učiněné u soudních
instancí v Chebu, Liberci, v Brně, ve Vídni, ba i
v Praze otevřely teď každému oči, a stále a stále
množí se zjevy, že mnozí úředníci nechtějí jazy
ková nařízení provádět. Obmezovací výklady,které
učinili o jazykových nařízeních sami bývalí i ny
nější ministři, zboršovaly stále cenu jazykových
nařízeních. Druhé jazykové nařízení hraběte Ba
deniho naznačili jsme za přímo pochybené.

Slevovali jsme velice a proto v čísle z 21.
května 1897 opět jsme museli vystoupit proti tvr
zení N. L, které lídily politickou situaci až příliš
růžově, jež tvrdily, že br. Dzíeduszyckií za
souhlasu pravice psal adresu bez souhlasu ba

FEUILLETON.
Lovecké plesy.

Na našem venkově čítají se mezi nejoblíbe
nější plesy střelecké, Sluší mezi nimi činiti ovšem
rozdíl Ostrostřelecké plesy nezačínají nikdy kva
píkem, nýbrž sousedekou, neboť tu

noha sotva nohu míne,
krok se šine
bezky t ticha,
sikdo se jim neudýchá.

Sváteční střelci mají rádi rejdováky, strašáky
a špacírku, po případě také zelenou trávu s obli
gátním refrainem: na tej louce zeleny, pasou se
tam jeleni, pase je tam mysliveček, v kamizolce
zeleny. Sváteční střelci nebudou přece do oprav
dy střílet, vždyť bývají ti nejlepší lidé na světě,
Což na tom, že jednou trefí a po druhé chybí?
Pořádný sváteční střelec vydržuje uzenáře a zvě.
řináře, zajíce a koroptse vidí nejraději na pekáči
a raději než z pušek, houchá ze sklenic; nemá-li
zrovna šampaňské, tak traktíruje své tanečnice
aspoň sodovkou. Každý sváteční střelec jest způ
sobný jako zajíc a krásný bývá skoro jsko Adonýs,

A víte proč? Již císař římský, Alexandr Se
verus prozradil, že svoji krásu děkuje zálibě v za
ječích pečeních. Chápete již laskavé čtenářky, proč
jsou myslivečtí mládenci tak krásní a tak hledaní
ženiši? Chápete mládenci, proč se vám dcerušky
opravdových isvátečních zaječích střelců tak líbí,
proč s nimi tak rádi tančíte?

Dámy na loveckém plesu jsou vesměs ne
bezpečné, protože jedí zajíce. Zaječí maso dodává

proti vůli vlády. Zatajíly však $ ostatní sy

predeké českémulidu, Je v adrestním návrhu, .ém všemi stranami pravice, nemluví se více 0
českém státním právu, nýbrá pouse o rosšíření au
fonomte království a semí; prašské časopisy sala
jily také výrok hraběte Vojtěcha Dzieduazyckého,
Že marno zatajovati, še platná ústava se jiš všila.
Tentýž výrok učinil sice již r. 1889 princ Karel
Schwarzenberg, který byl proto také trbán, ač se
při tom sapomělo, že totéž řekl několik dní před
ním.zněčnělý již dr. Julius Grégr, který neprá
vem a nehistoricky ae nyní pasuje za nejryzejšího
a nejzásadnějšího a nejrozhodnějšího obhájce če
ského státního práva. Praví se, že o mrtvých ne
má se psáti, leč dobré, ale bylo by hříchem klamati
dále český lid, jak na dráse etapové jdeme velice,
velice spěl.

V. době, kdy očekáváme, že předseda mini
sterstvá baron Gantsch první Badenovo jazykové
nařízení pozmění tak, aby se formou a obsahem
zamlouvalo i Němcům, v době kdy druhá část
Badenových nařízení bude zrušena, protože prý
Němce dráždí a roztrpčuje, v době té nebude snad
ani dr. Pacák míti více odvaby, pokládat Bade
nova jazyková nařízení za 45ti procentní splátku
na pošadavky českéhonároda, mesi nimiž provedení
českého státního práva se ani nenalésá. Národ dosud
ani neví, co ma vlastně z těch původních Bade
nových jazykových nařízení zbude.

O ceně jazykových nařízení panovala ostatně
mezi předáky mladočeské strany in camera cari
tatis veliee různá a odchylná mínění. Napřed byl
ovšem obrovský jásot nad jazykovými nařízeními
v i i schůsích evobodomyslných. Když
však se poznalo, že jednostranné dohodnutí s hr.
Badenim vyvolalo boj a sjednocení Němců skoro
na celé čáře, kdyš rozruch rozšířil ge i do sou
Bedního jako obrovský balvan nás tísnícího u dr
tícího Německa, ta klesl triumfální jásot našich
předáků a poznalo ge, že zvláště drubé jazykové
nařízení není vlastně žádná vymoženost, nýbrž chyba,
tu tvrdil na př. p. dr. Kaizl,še poslanci tu druhou
čášl nařísení ani nechtěli, še hrabě Badení jim ji
dal o své ujmě. Dr. Herold naopak říkal četným
vynikajícím straníkům i vynikajícím úředníkům,
še la druhá část nařízení se ani provést nedá, še
si však ji vyšádali, aby mohli při jednání Němců
s požadavků svých měco slevit a nějakých výhod
sase na jiné straně sískat. Zkrátka a dobře,
mladočeští poslanci jako vždy i v této veledůle
žité věci si odporovali a zapírali posléze druhou
část jazykových nařízení jako zapírál Petr Krista
Pána. Každému přece musí jíti na rozum, že ta————————
jedlíku krásy a líbeznosti, ano s celým zajícem
braje v tanci a lásce vůbec velikou úlobu Kdo
jí rád zajíce, má lehké, svižné nohy, tančí výtečně.

Zajíc je vůbec užitečné zviřátko, Kdo má
trn aneb lásku v srdci, přivaž na ně zaječí chlu
py a ty bolest jistě vytáhnou Kůže zaječí přilo
žená na tvář, činí ji krásnou, Zaječí plíce jsou
proti dýchavičnosti a souchotinám, zaječí krev
hojí pihy, popel z jarního zajíce bílí zoubky, kdo
sní zajetí srdce, ukrutně se zamiluje, neboť zajíc
má silné srdce a sroka má dokonce dvakrát velké
srdce jsko člověk, ovšem poměrné k svému vzrůstu.

Na loveckém plesu se střílí nejen krásnýma
očima ale též sladkými slovy. Na opravdovém
mysliveckém plesu — svobodní střelci tam laké
bývají i ti sváteční — jsou všecky druhy honů:
šoulání, nabáňka i čekaná, Matinky, jako zku
šené a starší lovkyně jdou nejraději na šoulání,
piršují a nadhání tak roztomile a nepozorovaně,
že ubozí mládenci ani netuší v náručí šťastné lov
kyně, že jsou vlastně již na štrece čili výstavu.

Naše moderní vily z družiny Lověny, ty se
ovšem nespokojují na plesu s jedinou jen kořistí.
Jako moderní kavalíři postřílí všecko, co jim při
jde na ránu.

Staří zajíci, kuny, tchoři, lišky a hlavní ku
sy vůbec, ti jsou zkušenostmi již vychytrelí, mají
ostrý čich a vyhnou se zdaleka nástrahám mami
nek i slečinek. »Šoulate se za nimi a sčihat« na
ně bývá marné, neb rádi vechslují. U «napajedel«
neb v herně, někde v postranním neb dolej
ším sále, zvláště v čas odpočinku lze je však stih
nou? jistě, neboť tem střílejí sami z batterií skle
nic. Než společné »nadháňce« krásných lovkyň po

kovéto výklady a jednání přišly ve známost vlády
a Němců židovako-liberálnícb, nacionálních i kle
rikálních.

Pak-li na naší vlastní straně se dějí taktické
kotrmelce, pak snáze pochopíme, že i konserva
tivní Němci byli uvedení v omyl, že i oni pova
žovali jazyková nařízení za chybu A žádali za
změnu dle jejich zdání „spravedlivou“. Že pak
liberálům, nacionálům, Wolfům i Schonererům pří
postřebnutí neupřímnosti a chyby vynikajících na
ších předáků rostl apetit, jest pochopitelno.

Avšak nejen nynější ale i dřívější jednání
mladočeských předáků přivádí je do stálých ne
snází. Tito velice chybily, že návrhy dr. Šolee
ze dne 1. dubna 1890, 23. září 1892 a 2. ledna
1891 z agitačních důvodů prohlásili za nepřija
telné, poněvadě to prý znamená rozdělení země.
Tvrzení toto, jak nyní mladočeští předáci ve svém
nitru sami doznávají, postrádá naprosto důvod
nosti a věcnosti. Vždyť druhá část Badenova na
řízení má přece stejnou intencí. V Tirolsku a do
jisté míry též ve Štýrsku panuje již dávno usta
novení, že na př. v severním Tirolsku uřaduje se
německy, v jižním Tiroleku pak vlasky, a přece
to neznamená rozdělení země, neboť politická
zemská správa a vrchní soud jsou pro celou zemi
společny. V Tirolsku však Němec i Vlach všady
najde spravedlnost.

U nas je vůbec chybou, že se při okamžitém
rozčilení vydá heslo a ostrá rána, a při tom se
nemyslí a kotrmelce pak odsatůně celý národ.

Pak li na jisté ukvapenosti a chyby upozor
ňujeme, neděje se to ze zlého úmyslu proti straně
mladočeské. Poznáním a doznáním vlastních chyb
máme se uvarovati chyb dalších. My také dobře
víme, že dnes není organisace v Čechách, která
by dnes převzala vedení národa, ačkoli mimo pa
nující v národě politickou organisaci máme vyni
kajících a schopných mužů dosť. Lid český musí
bohužel ještě dále jíti po cestě trnité, a proto se
nám to stálé maskování a zalhávání chyb nelíbí.
Proč se na př. pečlivělidu zatajuje, še minulý týden
pekly se ve Vídní nové punktace, jak ohledně ja
zykových nařízení, tak obledně dalších kroků za
příčinou dohodnutí Čechů s Němci a pak o dal
ších krocích na říšské radě? ! Proč orgány vládnoucí
strany pečlivě lidu českému zatajují, že pánové
dr. Engel, dr. Herold, dr. Kaizl, dr. Kramář, dr.
Kaizl, princ Bedřich Schwarzenberg a Ferdinand
z Lobkowicz jednali minulý týden s vládou ve Vídni,

č tam byl pozván též nejvyšší maršálek královstvíeského kníže Jiří Lobkowicz a dr. Ebenbocb.
Což se českému lidu nesmí říci pravda? Což se

občerstvujícím odpočinku podaří se i staré mlá
dence dostat na štreku. Mladé dámy jsou si do
bře své neololnatelnosti vědomy. Ony jsou i
bez velkého studování pravými professorkami v
lásce a zůstanou jímí do smrti.

Lord Chesterfeld tázal se jednou Boti leté
dámy, v kterém stáří přestávají dámy milovati.
»Nevím«, odvětila: »to se musíte ptáti některé
slerší«.

A takovým lovkyním chcete mládenci v ži
votě ujíti? Čím starší b dete, tím hůře to s vámi
dopadne. Pranic nedbejte toho, jste-li první, dru
hou nebo třetí láskou. První, druhý, třetí, to je
vše jedno. Prstiček ženské ruky je tak zařízen, že
se na něj navlékne snubní prsten s jakýmkoli
jmenem. Padnete-li děvčeri do oka, najde na vás
tolik krásných vlastností, že o nich ani nevíte.
Chce-li, musí vás žena dostat a ty spanilé ukrut
nice neleknou se ani zločinu.

Jediným okamžikem píchnou vás v té vřavě
do oka ($. ), při volence vás unesou ($. 76. a
go.), ukradnou vám vaše srdce ($. 171.)a zavrou
vás do svého (8. 93.), učiní z vás svého otroka
($. 95.), násilným stisknutím vás donutí k tanci
a k opuštění sklenic (8. 98.), vášní ohrogí vaši
blavu ($. 99.), zapálí vám vaše srdce ($. 166.),
otráví vás svými sladkými slzami ($. 135.), učiní
vás žárlivými, dávají chvílemi přednost jiným,
omámí vás svou roztomilostí, jedinou hubičkou
připraví vás o staromládeneckou svobodu a po
svatbě o peníze za šperky a šaty, používají proti
vám nadovolené zbraně (přestupek proti zbroj
nímu zákonu), odzbrojí vás úplně a drží u doži
votním zajetí ($. 1.—532. tr, zák.).



Číslo 7.

Adressní osnova
sněmu království Českého,

V sobotním sezení adressní komise přijali
poslanci čeští a velkostatkářští jednoblasně níše
uvedený adreasní návrh. V nynějších dobách pro
národ český tak těžkých, kdy myšlenka státo
právní tím důrazněji musí“ býti bájena, jest nám
dvojuásob milo, že zástupci historické katolické
šlechty neodloučili se od poslanců českého lidu a
že vzdor zařivým útokům německých nacionálů
hájí naše nezadatelná práva. Návrh adreesní zní:

„Vaše Veličenstvo! Nejmilostivější císaři,
králi a pane!

"Vědy věrný sněm království českého vítaje B
opravdovým nadšením padesátý rok panování V.
V., vyslovaje svou nejvroucnější tažbu, aby po
přáno bylo V. V. ještě dlouhou řadu let v neru
šeném míru a pokoji panovati říši a našemu krá
lovatví, a aby podařilo se říši V. V. bez pohromy
vyvésti z těžkostí, ve kterých se nyní bohužel
nachází, přes všechen nepopíratelnýpokrok, jehož
dosaženo bylo v tak mnohých oborech práce a vě
dění za slavného panování V. V.

V. V.! Sněm království českého nesmí a
nechce se uzavírati pozná Í, že nynější poměry
politické v královstvích a zemích vříšské radě za
stoupených nabyly ostrosti povážlivé.

Obnovenírakousko-uberského vyrovnání,které
by po spravedlnosti a právu ujeviti mělo těžkým
břemenům této polovice mocnářství, na ten čas
zmařeno. Poslanecká sněmovna rady řláské stala
se jevištěm bezpříkladných událostí, princip vět
šiny, bez kterého není parlamentarismu, zaásilněn
a poslanecká sněmovna, kteréž přikázáno více
úkolů, než dovede splniti i v dobách mírných, na
prosto se ukázala nezpůsobilou k zákonodárné
práci.

Národnostní boje došly takového stupně
upřílišněnosti a vášně, že naplňovati musí vážný
mi obavami každého, kdo v boji národnostním
nechce bledati nic jiného, než zápas za rovné
právo, za spravedlnost a za volný rozvoj národa
ve všech oborech duševní a hmotné práce. A me
zitím co oba národové, království české od věků
obývajících, v nepřátelství žijí, bohatá kdysi země
hospodářsky klesá. Rolnictvu, tlačenému světovou
soutěží, nedáno ještě najíti nové, výhodnější pvd
mínky hospodáření. Naprosto scházející úprava
vod a řek, nedostatek meliorace a soustavného za
lesňování jest příčinou stále častějších škod, které
posledví síly rolníka hubí. Remeslnictvo pod tlakem
práce tovární upadá a m.rně čeká na soustavnou
pomoc od zákonodárství a správy. A dělnictvo
právem dovolává ae pokračování v zákonodárství

FEUILLETON.
Kdeje pravý heroiemus?

Dr. 7. S—ý. — Vereščagin nedávnou praž
skou výstavou svého cyklu obrazů ze života Na
poleona I. ukázal tohoto hrdinu ve světle pravém.
Pomocí mistrného štětce svého výtečně vystihl
chybu světa moderního, jenž rád zbožňuje vášeň,
zosobněnou v mužích, kteří za živa byli metlou
lidstva.

S úctou čítáme zprávy o héroech toho kte
rého národa. Národním hrdinům byly již v dáv
ném starověkupřipisoványčiny,kterév sobě měly
cos nadlidského, a proto byli považováni za polo
boby. Takovými byli: Theseus, Perseus, Minos
atd. Bébem času pozměnil se význam tohoto názvu,
ale vždy zůstala jeho charakteristickou známkou
idea jakés nadlidské důstojnosti, — Unás křesťanů
hrdinou v pravém toho slova smyslu je ten, jehož
činy zdárným jsou odleskem tvoř cího Boha.

Život pravého hrdiny nesmí býti pokálen ni
nejmenší poskvrnou viny; v jeho celém života
běhu musí zrcadliti se spravedlnost, všechna ctnost.
V pojmu héroa je usavřen též pojem síly. Ale
největší silou je, dovede-li kdo ovládati sebe sema.
Sentenci písma: »Lepší jest trpělivý než muž silný:
a kdo panuje nad myslí tvou než ten, kdo dobývá
měst“, potvrzuje veškerá historie světa příkladem
mnoha jinak slavných vítězův, kteří dobyli stkvě

Inserty se počítají
| om vycházív pátek IV. Ročník.

m

sociálním, které by trvale zlepšilo hmotné posta
vení nejnižších vrstev lidových, zabezpečujíc děl
níka na případ stáří a neschopnosti ku práci. Ho
spodátská tíseň je tak voliká, že zemaká hospo
dářatví odkázáno je na uzavírání stále větších
dluhů ke hrazení stále rostoucích řádných schodků
ve financích zemských, poněvadž nerovnoměrnost
břemen daňových, přetížení hospodářsky slabých
činí každé zvýšení přirážek povážlivým.

Sněm království českého těžce nese všecky
tyto neblabé poměry a chtěl by přispěti ku zdár
nému řešení všech těch obtížných úkolů, ale všecka
jeho dobrá vůle rozbijí se na obmezené jeho kom=
petenci zákonodárné na naprosto nedostatečném
vlivu sněmu unasprávu statní v oborech zákono
dároé jebo působnosti a na nedostatku vlastních
berních důchodů.

Sněm království českého pevně přesvědčen,
že nepřírozený v říši tak různorodé centralismus
je blavně vinen všemi obtížemi, s kterými zápa
siti musí království a země v říšské radě zustou
pené. (Centralismus zavinil, že národnostní boje
nabyly dnešní politování hodné ostrosti, že z
otázky smírného, rovnoprávného spolužití obcu ná
rodůkrál.českéobývajícíchstalase otázkanad
práví národa jednoho nad ostatními, a ta nyní do
základů rozvířila celou polovina mocnářství. Snaha
po utužení centralismu vzala sněmům právo voliti
poslanec do rady říšské a utvořila centrální parla
ment, do kterého přímými volbami zanášejí se 8
celou jich bezprostřední příkrosti hluboké, zásadní
rozpory zájmů národních, hospodářských a sociál
ních ze zemí tak různých a mnohotvárných. Místo
aby království a země po svém historickém roz
voji, po svém hospodářském a sociálním ústrojí
vyřizovaly samostatně své záležitosti všem opravdu
společných, jako jsou otázky: týkající se mocen
ského postavení říše a velikých bospodářských a

petence rady říšské přesycena a zákonodárná její
práce zůetává nedostatečnou a neuspokojivou.

Přílišnou centralisací správě státní nemožným
učiněno, aby plnila v celém rozsahu úkoly, které
jí ukládá nový, nerušený rozvoj poměrů novodo
bého hospodářství, aby individualisovala a přizpů
sobovala se zvláštním poměrům jednotlivých krá
lovství a zemí. Nedovede se zbýti byrokratického
rázu ani tam, kde by chtěla býti pokrokovou,
duchu času odpovídající správoustátní.

A tak kulturní život národů rušen je ve svém
volném rozvoji a trpící třídy výrobní marně čekají
pomoci od centralismun v zákonodárství i ve správě.

V. V.! Sněm království českého po staré, hi
storické tradici předem povolaný, aby hájil
integritu a uedílnost, práva a praero
gativy zemí koruny české, království

lých triumfů nade městy, vojsky, ale bídně pod
lehli ve vnitřních bojích svým vášním, obzvláště
sobectví a nádheře ©A ten, kdo dovede přemoci
sebe sama, ten vysoko povznesen jest nad smrtel
níky ostatní, šíře kol sebe tajuplnou svatozáři,
vlastní jen pravému hrdinovi.

A svět již od jakživa nejraději obdivuje ve
| Jikost a slávu, kterou vhodné bychom nazvatí mohli

slávou divadelní. Lid chce vidét světlo oslňující —
třeba bylo světlem smrtícího blesku, chce naslou
chati rucbu živému — třeba byl rachotem země
třesení: a tomu lesku a dunění rád věnuje název
hrdiny, staví pomníky, pyšná mausolea.

V první řadu těchto velikánů vstupují vlád
cové veleříší, slavní vítězové, počínaje Alexandrem,
Caesary a konečně Bonaparty. Ani nám nenapadne,
abychom upírali jim jakés velikášství, ale myslíme
si že ta jejich velikost není přílišzávidění hodná,
jelikož kromě několika výtečných vlastností ducha
zahrnuje v sobě velikou porci síly hmotné, Je to
velikost na jedné straně plná radosti, na drubé
plná zármutku; přináší-li jedněm štěstí, druhé
obdeřuje děsem a záhubou. Může-liž býti příjem
ným divadlem muž mající ověnčené skráně vavříny
vítězství, z nichž prýští se silnými proudy krev
a slze?

A tato sláva mnohdy ani není slávou sku
tečnou, nýbrž vybájenou, aneb aspoň pochybnou
a nejistou. A věblas velikosti Napoleona L. byl
pravým? Po tom, jak nám jej Vereščsgin před
stavil, musíme říci že nikoliv. Ano on mohl ho

českého a zemí k němupříslušejících
zrovna v této těžké chvíli má za svou povinnost
vysloviti, že a věrnou, nezlomnou pevností stojí
na nezadatelných a nezadaných právech král, če
ekého, slavnostně stvrzených pragmatickou sankcí,
četnými královskými přísahami korunovačními a
novějšími akty státními. Jen vrátí-li se říše k hi
storickým, přirozeným svým základům, najde ne
rušený mír uvnitř a nezlomnou sílu na venek.

Sněm nechtěje přehlížeti zákonodárné a
správní řády zavedené od r. 1749, pevně stojí na
nepopíratelném právu království českého na 88
mostatnost zákonodárství a správy.

Sněm věren svému státoprávnímu stanovisku
a přesvědčení, že shody mezi právy království
českého a stávajícími řády bez svolení sněmu do
cíliti nelze, nikdy nezaeuznával potřebu společného
zastoupení jednotlivýchkrálovatvía zemí pro zále
žitosti všem opravdu společné. Avšak i v mezích
nynějších ústavních řádů sněm má za svou po
vinnost prohlásiti, že se posud nevzdal a vzdáti
nemíní svého práva, aby ze svého vysílal zástupce
do rady říšské. Naopak, má-li odpomoženo býti
těžké krisi, do které upadla rada říáská, prospěšno
by bylo, aby vrátilo se volení do rady říšské ze
sněmů zemských, platné -podle zřízení zemského,
ale ovšem přizpůsobené novým poměrům s nále
žitým zastoupením národních menšin.

Stejně potřebno jest, aby osamostatněua byla
správa zem. ve věcech, ve kterých sněm zem. má
moc zákonodárnou, neboť jedině v organ. spojení
zákonodárství a správy spočívá záruka zdravého
rozvoje obou. Jen rozšířenou kompetencí sněma
zemského a- osamostatněnou správou státní země
možno kulturní potřeby obou národů tak bobatě
opatřiti, jak by to žádoucno bylo a soustavně ře

| šití nejpřednějšíúkolysněmů: otázkyhospodářské a sociální.
| Podmíckou každé činnosti sačmovní jest však

náprava financí zemských. Systém přirážkový, možný
v malých poměrech a na základě spravedlivé upravy
berní ani pro nynější závažné úkoly 8němu na
prosto nestačí, naopak jest jim největší překážkou.
Bez samostatných, rozvoje schopných příjmů ber
ních zákonodárství zemské nedovede dostáti vážným
svým povinnostem a přetéžké jsou 2 toho škody
pro kultarní a hospodářský rozvoj obou národů
království. A sněm království českého oběma ná
rodnostem a všem obyvatelům tohoto království
rád by poskytl všechny podmínky rozkvětu kul
turního a hospodářského.

Sněm těžce nese národnostní boj, který pod
rývá síly obou narodů. Přesvědčen. že jediné na
půdě domácí dají 8e vyrovnati národnostní boje
vzájemnou dohodou, pevně stojí na kompetenci
sněmu zemského ka řešení otázky národnostní

nositi se věhlasem lupiče, věhlasem, jejž skytský
korsar vyčítal vetřelci makedonskému, ale pravou
slávou honositi se nemohl nikdy,

Slavný jeden dějepisec vzdav Napoleonovi
chválu, dodal: »Jého pýcha jej zaslepila a potre
stala. Domníval se, že je mu dovoleno beztrestně
šlapat po šíji celých národův, jako šlapal pošíjích
královských. Ale sklamal se.,.. Za Bajonuoče
kávalo jej Varterloo a Sv. Helena krutě pomstila
zrazenou Polsku.« A mohl ještě dodati: Sv. Helena
pomstila bídnou a zbabělou jeho válku, jíž po
ceié desítiletí týral vznešenou bezbrannou hlavu
církve katol., pomstila Grenoble, Savonu a Fon
taineblau.

Na kategorickou otázku: byl Napoleon hrdinou
či nebyl? dlužno dáti odpověď: pravým hrdinou
nebyl, jelikož neovládal zplna sama sebe, jeho
jednání základem nebyla nestrannost, nebyl od
leskem Boba tvořícího. V širším toho slova smyslu
byl hrdinou pro bystrou jistotu svého orlího zraku,
pro bleskurychlou rapidnost svých pochodův, jež
naháněla husí kůži rakouským a pruským jenc
rálům, pro odvahu podnikův, pro vojenské nadání
a jiné válečné ctnosti, jimiž předčil vojevůdce
nejslavnější. Kdyby byl chtěl, snadno mohl se
státi pravým béroem; než tomu nedovolovala jeho
bezměrná ctižádost. Záminky, které sloužili mu
za zástěru ku porušování míru a dalšímu vedení
válek za účelem nových vítězství, podlý způsob,
jakým sprovodil se světa vévodu Engbienského,
zráda Benátek, národy, jež připravil o peníze a



v království. Provedena-li bude zásada naprosté
rovnoprávnosti a rovnocčennosti obou národů ve
ve vbější i vnitřní službě úřadů, nebude-li popí
ráno právo každého obyvatele této země, aby ve

. svém jazyku došel práva, aby v jeho jazyku jed
nalo se s ním při zeměpanských úřadech v celém
království, badou-li volební řady odpovídati spra
vedlnosti a právu — pak dalo se docíliti žádoucí
shody a netěžko našly by se zákonné záruky, které
by poskytovaly oběma národům vydatnou ocbranu
menšině zabozpečovaly samostatný, svobodný rozvoj
obou národů v jednom a nedílném královatví.

Ale zachování jednoty a nedílnosti království
musí býti přední podmínkou každého smíru! Ne
dílnost a jednotu království saém hájiti chce do
posledních sil, přesvědčen, že nejen tak vyplňuje
své dějinné poslání, nýbrž že v jednotě a nedil
nosti království Českého hájí také nejvážnější
zájmy Vašeho Veličenstva a nejjasnější dynastie,
že hájí samostatnost a celistvost celé říše.

Vaše Veličenstvo!
S důvěřou a oddaností obrací se sněm král.

českého k Vašemu Veličenstvu. Moudrost Vašeho
Veličenstva, spravedlivost a láska ke všem jsou
mu pevnou nadějí, že staroslavnému královatví če
skému vrátí se zase doby staré slávy a dějiného
jeho významu, a že oba národové království české

obývající dojdou onoho míru a pokoje, který jestjedinou touhou Vašeho Veličenstva. Kéž splní se
oroucí přání sněmu království českého, aby zja

jásotu obou národů na posvátné hlavě
ašeho Veličenstva zaskvělá se koru

na svatováclavská a utvrzen byl takto

ptuletý, nerozlučný svazek mezi královstvím českýma nejjasnější dynastií
na prospěch království, ka cti a slávě
Vašeho Veličenetva a nejjasnější dy
nastie i k upevněnícelého mocnářství.

„Bůh žehnej, Bůh dlouho ještě za
chovej Vaše Veličenstvo!“

Karikatury.
Zase cizí slovo, řekne mnobý čtenář náš.

Slovo ovšem cizí, ale to, co značí, bohužel u nás
zdomácnělo. Pochází to od italského caricare (ka
rikáre), přeháněti. Vlastně to však jest obrázek,
který ukazuje podobu člověka nějakého zpitvo
řenou hlavné k vůli tomu, aby člověk ten směš
ným učiněn byl. Proto praví Kottův alovník, že
karikatůra jest tolik jako „pitvora.“

Pitvory malovati může býti někdy věcí ne
vinnou, když se pro zasmání zpitvořený Člověk
neurčitý, nežijící, S jakousi sice podobou ale pře
hoaně na obrázku vymaluje.

Aleze žijících lidí pitvory dělati
zapovídá křesťanské náboženství. A to
s té jednoduché příčiny,že je to potupa bližního,
ujímání jemu toho, co mu jest nejdražší, totiž
cti. — Jest to tedy v koření svém krádež
statku nehmotného. Krom toho jest to též hřích
proti lásce. Jost to přestoupení vznešeného pří
kazu: Co nechceš, aby tobě jiní činili, nečiň ty jim.

Kdyby byl stát náš opravdu křesťanským,
kdyby zákony jeho vždy a všude byly v nejpřes
nějším Ssoublase se zákony Božími, jak je hlásá
křesťanství, nemohl by dovolovati vydávání časo
pisů s pitvoram:.

Pokud víme, nesmí ge nikde malovati pit
vory panovníků, ale ostatně veřejné působící osoby
od ministra až dolů pitvorně malovati není u nás
překážky. Co pak se týká církve, tu trpí stát i
pitvory samého papeže, tím více pak biskupů.
Naše „Šípy“ jsou v tom ohledu „slavně“ známé.

My křesťané myslíme, že vydávání a odbí
rání takových časopisů je známkou, jak hluboko

nejlepší jejich syny, bezohledný desítilerý boj proti
církvi — všecko to zůstane jeho skvrnou nezni
čitelnou, kterou nikdy nezakryjí četné slávověnce,
jichž si získal. Snadno mohl zastínit slávu Kon
stantinův — ale co do poctivosti nikdy rovnat
se jim nemůže. Mohl státi se předmětem obdivu
všech národův, — ale mimo vojska, jež jej milo
valo proto, že je vedl ku vítězstvím, stal se mu
žem, před nímž se každý třásl, jemuž polovina
Evropy klnula. Co mu tedy scházelo k tomu,
aby se absolutné stal hrdinou? Jediná věc— ctnost.
Protože ji neměl, místo aby se stal velkým hrdi
nou, velice zneužil vzácných darův.

Apotheósa světa není mnohdy tedy ničím
jiným, než idolatrií vášně, egoismu, kultem osobní
ctižádosti. Naproti tomu apotheósa hrdin křesťan
ských je kultem ctnosti, sebezapření, oslavou ducha,
kterýž ode prahu hmoty a nízké atmosféry smy
slnosti povznáší se ku čistým sférám ideálu, abso
lutníbo, věčného, nekonečného. Ký tedy div, že
apotheósa moderní podléhá neúprosnému zákonu
destrukce — jako vůbec vše, co tělesného jest,
kdežto apotheósa křesťanská— protože apotheósa
ducha — vymyká se času, povznáší se nad něj,
bytujíc ve blaženém sídle nesmrtelnosti, Pohansko
moderní zbožňování bývá pochlebnictvím, lží; lež
má však krátké nohy. Apothcósa křesťanská je
pravdou, a pravda je věčná. —

sklesla u nás svědomitost čili vědomí,že není
dovoleno bráti bližnímu čest, a dělati mu, co by
samotného pachatele mrzelo,kdyby se to jemu stalo.

Velice významnou okolností při tom jest u
vás to, že „Šípy“ slouší věci „svobodomyslné.“
Jak často slyšíme právě ze řed svobodomyslníků
známou výčitku: „Účel posvěcuje prostředky.“
Ale jak ošklivým prostředkem jest špinění, ostou
zení, v posměch vydávání blitníbo pro to, aby se
lid udržel při straně svobodomyslné, a to ani ne
mluvíme o tom, že ani účel — totiž odcizení lidu
křesťanskému nábošenství — není dobrý. — A pak
užíváví „Šípů“ k šíření svobodomyslnosti jest u
soudnébo člověka karikatúrou — pitvorou — 8vo0
bodomyslnosti. Karikuje-li pan Krejčík klerikála,
protože má jiný náhled než p. Tůma, daří se mu
to ovšem. Nezkušená mládež a mravně skleslí
duchové se smějí a pojímají zášť proti klerikálům
— vlastně proti náboženství vůbec —ale člověku
rozumu nezkaženého užívajícímu jest to karikatůra
duše pana Tůmy. Duše nezpitvořená není
schopna takového hříchu. — Ti páni snad
ani netuší, jak se i duše jiných — obzvláště mlá
deže — jejich „Šípy“ zpitvořují. Co se napracuje
dobrý učitel a kněz, aby ta duše toho dítěte byla
čistým obrazem Božím — a po všem vyučování
postačí jedno zastavení ee u nějakého knihkupec
tví, kde jsou sa sklem „Šípy“ a z obrazu Božího —
je karikatára. Pak se divme, jak se ŠÍŤÍ sesuro
vělost! „Šípy“ mají o ni zajisté velikou záslubu.

Co pak ge týká státu samého, tu jest jisto,
že nepostačí zákonná ochrana osoby panovníkovy.
Kde sesuroví mysl a raduje se z pitvor papeže,
biskupů a úředníků vůbec, tam běbem času kari
koje si duše sama autorita vůbec.

Námitka, že duch času žádá nyní svobodu
tisku, zde neplatí, poněvadž svoboda pitvor jest
svobodou zlého, jest to svoboda krádeže cti.
Nedůslednost zakonodárství bije tu zrovna do očí.
Kdyby někdo druhému řekl, co naznačeno jest
karikatúrou, bude stibán a odsouzen. Obrazem to
říci jest dovoleno, ač pitvorný obrázek působí
hůře, než slovo. Proč dospěli jsme v společenském
životě až k socialistům, kteří znají jen rozkoš a
k anarchistům, kterým právem je sila? Protože
liberalismas karikaje po dloubá desítiletí nábo
ženství — ten bezpečný pramen duchovní Čisté
rozkoše, a protože nepravá svobodomyslnost ka
rikuje klerkály zastance práv církve. A proč
máme ve sněmovnách pitvory poslanců, jako n. p.
p. Wolfa? Protože máme listy, které karikují
Ebenhocha. A proč máme národnostní třeštěnce
dle vzoru nacionálních Němců? Protožejse smí ka
rikovati vlastenec konservativní a křesťanský. A
proč nám karikují korunu svatováclavskou? Pro
tože se smí karikovati nejen tiara — koruna pa
pežská, nýbrž i trnová koruna Páně.

Kéž by tedy všickni rozvážní lidé k tomu
působili, abynebylo karikatůr mezi námi a to
ani těch malovaných, ani těch, kteří sami ze avé
duše pitvory obrazu Božího dělají.

Jest to ovšem možno jen rozhodným vyetu
pováním proti znemravňujícímu svobodářství a
upřímným přilnutím ku křesťanství. Jen to jest
ten prostředek, který z národa, jejž nepřátelé ka
rikují jako národ divochů neb aspoň jen polo
vzdělanců, učiní národ opravdu vzdělaný a opravdu
svobodomyslný. Jen to jest ten prostředek, který
učiní z Rakouskastát ke všem spravedlivý a
přemůže ty, kteří chtíce nadvláda jednoho kmene
a ujařmení ostatních, udělali z něho státu práv
ního — karikaturu.

Národohospodářská hlídka.
Čím jsou podmíněny jakosť a množství

sklisné?

Ve schůzi hospodářských besídek na Chlumu
u Všestar promluvilp. Varmuža, hosp. správec
ve Světí o zajímavém tomto tbematě. Pravil pře
devším, že jest mu velmi milým, kdykoli mešká
ve středu českých rolníků a zvláště s potěšením
vítal, že úkolu vzdělávati rolnictvo, chopily se ho
spodářské besedy. Potěšitelný tento ruch panuje
od té doby, co se působí na lid více živým slovem.
Rolníci poznali jiš účel besed, vědí, že nesmí zů
stati pozadu za jinými, že musí bojovati v jedi
ném šiku boj, do něhož byli zavlečení a kterým
se jim hrozí. Dlouho u nás se chybovalo, že otázky
zemědělské se zanedbávaly a odkládaly, že méně
dbáno rojnictva. Toto nesmí sice zanedbávat po
litiku, ale musí se roshodně starati o své. Vlády
provozovaly dlouho nešťastnou politiku hospodář
skou. Dbaly sice průmyslu, ale nikoli hospodář
ského průmyslu, který prospívá rolnictvu. Vlády
věnovaly málo pozornosti upravení celní a obchod
ní politiky, mnoho zanedbáno a opomenuto též
při rakonsko-uherském vyrovnání. Dnes jsme opět
v nebezpečí, že nešťastná politika s Uhry bude
nás dusiti, ač snad v poněkud zmírněné formě ji
budeme cítiti.

Boj hospodářský, který nám byl vnucen, stihl nás
nepřipravené. Co tu činiti? Musíme upozorňovati
stále na zlo, musíme pomocínašich zástupců hledět
zlo odvrátiti, zmenšiti, musíme se raditi, o čem
na naši ochranu se usnášeti, kde máme klepati,
abychom byli slyšení. Organisují-li se hosp. spolky

a besedy, tedy čím více jich podá tím
spíše a více budou s nám! počítati. éinostl,

Odpomoc musíme především hledati ve zvý
šené výrobě bospodářské. Musíme dle možnosti
šetříti kapitálem, vymakládati méně na badovy,
kočáry, koně, laxariosní předměty a více musíme
věnovati na investice hospodářské. Dosud vydá
valo se často více na neproduktivní anebo méně
výnosné věci a v hosp tví nedostalo se psk
těžebního kapitálu. Ceny hospodářských výrobků
nenalezají se bohužel v našich rakou, avšak ne
sůstává v nich ani vyrobený přebytek. Musíme00
proto dle možnosti uskrovaiti.

Toto předeslav, pojednal pak p.správec o
tom, čím podmíněna lepší jakost a větší množství
výroby. Každý rolník moal se snašiti, vytěžiti z
půdy co nejvíce, musí jí proto dáti hnojivo, aby
pak náklad s největšími úroky půda mu vrátila.
Hoojivem jest především strniště a plevel, když
poněkud uhoijí. Orba má za účel uložiti uhnilé
strniště hlouběji a zničiti plevel. Orba na zimu
Jest hluboká proto, aby 8e rostlině pro zapaštění
kořínků poskytlo co největší pole a výživy.

Množství a kvalita úrody podmíněny jeou
živioami půdy. Živinami jsou především dusík,
draslo, vápno, kyselina fosforečná a jiná umělá
hnojiva. Hospodář masl bedlivě pozorovat, která
živina mu na roli schází a musí se též starati,
aby tam byly všecky živiny v dostatečném množ
ství. Nejvíce je třeba rostlině dusíku, jehož může
býti na poli spíše vice. Bují-li příliš rostliny, na
sazuje-li obilí příliš zrní, tedy z toho vidno,že je
nadbytek dusíku, ale málo kyseliny fosforečné,
drasla nebo vápna. Je-li naopak obilina slabší a
brzy zraje, ta může hospodář věděti, že jest tu
málo dusíku a moc kyseliny fosforečné. — 9 dra
slem netřeba na poli tak úzkostlivě počítati, je li
ho nadbytek. Vápna bývá na mnohých pozemcích
nedostatek. Kysličník vápenatý vsakuje se snadno
do vod « blubších vrstev i do obilí a musí se
proto takto vnikající vápoo na poli nahraditi.
Vápno jest i jinak prospěšao; ničí mikroorganismy
v těle, ve vzducho i v půdě.

Velmi důležitým bnojivem jsou supe
Fosforečná kyselina jest důležitou součástkon
rostlinného i živočišného. Není rostliny, jež by ne
tajila v každé části svého těla tato sloučeninu a
jež by se dala vypěstovati bez fosfátů. Při tvo
ření ee bílkovin a jejich stěhování z buňky do
buňky fosforečnany json súčastněny měrou zaačnoa
a ukládají se v rostlině zvláště na těch místech,
kde se více bílkovin nalézá. Odtud vykazují 86
mena obilin a luštěnin, jakož i semena ostatních
rostlin hojnost kyseliny fosforečnéve svém popelu,
kdežto ostatní části rostlin, bílkovinami chudší,
méně této sloučeniny drží. Mají-li se tudíž rostliny
dařiti a zejména dostatek dobrého semene vydati,
nutno, aby nalezly v půdě v pravý čas dostateč
nou zásobu přijatelných fosforečnanů. Jelikož naše
půdy neobsabují dostatek kyseliny fosforečné, ubývá
jich také mnoho v obilí a jinak, musíme ji nabra
žovati užíváním fosforečných hnojiv, neboť ani
chievský hnůj neobsahuje dostatek kyseliny fosfo
rečné.

Hospodáři jest třeba věděti, které živiny
prvně a které v pravém poměra nabražovati. Pak-li
se to stane, mohou počítati vždy na sklízeň kva
litativně uspokojivou.

Pak-li vyčerpáváme půdu jednostranným osí
váním, tu nutno věděti, které živiny a v jakém
moožství nutno nabražovati. Kdo chce hospodafiti
volněji, volí postup volnější a střídá plodiny.

Chce li hospodář co do množatví i jakost
mnobo sklídit, bude to závislo též od volby 8e
mene. Zrno nejvyvinutější má nejvyvinutější klíč
a ma také více reservy k prvoímu stadiu výživy
obiliny. Hospodářům se proto odporačuje, aby vo
Jiti k setí zrní nejvyvioutější a zdravé. Seménko
snětivosti klíčí též obilinou a roste ve stéble dále,
usadí se pak v klase, aby se mohlo v zrní uchy
tit a tam přezimovat. Plesnivé a snětivé obilí at
proto hospodáři k setí nevolí. Proapěšná je též
výměna semen. Semena z krajin dranějších daří
se v krajích mírnějších lépe a výměnou semen do
dělají se hospodáři až dvojnásobné sklizně.

K výživěrostlin jest třeba též určitého množství
tepla. Jeli plodina příliš hustá, nedorážejí papraky
sluneční dosti na půdu, tato se dostatečně nevy
hřeje a nevyspěje, nýbrž usýchá předčasně. Obilí
lze s prospěchem jen v jisté houštce pěstovati.
Podobně se to má 8e světlem. K vyvinutí dřevo
viny třeba, podoboě k vzrůstu z buněk, k vyvi
nutí stébla a listu. V tomto se značně tvoří škrob,
cukr, který se pak v srně usazuje.

Kvalita a kvatinta sklizně podmíněna jest
též kulturou, kterou chceme dociliti, aby mohla
půda lépe pracovati, aby mohla vláha do půdy
více vnikati nebo z ní unikati, aby do půdy mohlo
vnikati teplo; kultury dále treba, aby se z pole
vymýtiti mohl plevel.

To byl asi chod přednášky pana správce.
Na to zahájena velmi čilá debata, které se

účastnili velmi čile pp. Václav, J. a Fr. Skvrna,
správec Varmuža, p. Volf z Máslojed, Havrda,
Morávek ze Všestar, František Jůsaa jiní. O této
pro rolníky velmi zajímavé debatě zmíníme se
příště. == +



Politický přehled.
Úinčimkrálovství Českého přijalv pon

dělí v druhém čtení páteční návrh dr. Herolda a
Pacáka, v němž se praví, že království České tvoří
ve věcech veškeré správy veřejné a zemského zá
konodárství jediný celek, že zména krajských a
okresních soudů srí se státi jediné za souhlasu
sněmu, že ceatrální úřady jsou pro celou zem,
že český a německý jazyk jsou rovnoprávnými a
úředními jazyky zemskými v celém království, že
veškeré reskripty, nejvyšší a vládní rozhodnutí
musí se díti v řeči české i německé, že každý
Čech a Němec všady v Čechách ve svém jazyku
má bledati a dostati právo a že zákon tento mě
něn býti může pouze za přítomnosti tří čtvrtin
všech poslanců dvoutřetinovou většinou. Zákon
tento neobsahuje vlastně nic nového a obsahuje
jen posavadní platné ustanovení obnoveného zií

vují přesvědčení, že zákon ten nejvyššímu schvá
lení nebude odporučen. Dále se jedná Němcům
o to, aby adressa většiny ve sněmu projednána a
přijata nebyla. Vláda si přeje totéž.

Slovanští poslanci vo Slezsku vy
stoupili ze sněmu slezského, protože nedbá ani
těch nejspravedlivějších jejich požadavků. Vývody
vratislavského biskupa Koppa a Němců případné
charakterisoval kanovník Swiežy.

bě Kálaoky, rakouský zabraniční
minfstr 1882—94, který sblížil Rakousko s Rus
kem a přítomen byl schůzím obou císařů v Kro
měříži a v Petrohradě, zemřel na svém statku

„EBrodku u Prostějova) Včerabyl pochovánv ro
diané hrobce v Letovicích, Maďaři a Němci ne

patřili k jebo přátelům.
V Uhrách, kde jsou rolníci od židů ože

bračeni, panují vážné agrární nepokoje, Socialisté
štvou dělnický lid ke krvavým bouřím. Jest pravdě
podobno, že v některých župách bude prohlášeno
stanné právo. Zdali jest Bánffy schopen obnoviti
pořádek, o tom se pochybuje. Ministr ten zavedl
a tupí všady úplatnost. Poslanec Rohonczy mu
vyčetl že na volby zsplatili baronisovaní židé. a
různí šplbáčkové3 miliony zlatých; sám dostal
5000 zl. Ubohé Uhry přivedly to se svým libe
ralismem daleko. Přesvědčení kupuje se buď za
peníze nebose ubijípuškou a žalářem. Toť uherská
svoboda.

V Macedenii řádíopět sveřepostturecká,
Bulhaři a Srbové jsou trýznění a věšeni, což
zavdalo velmocím příčinu, aby Turecko na tyto
zlořády upozornily.

Řecký prine Jiří navštivíprý v dubnu
a květnu evropské dvory a z Petrohradu pojede
prý též do Cařihradu. Zda-li ho tam sultan po
tvrdí za gubernatora ostrova Krety, jest nejisto.
Německo proti princi intrikuje; do jeho vleku
upadli opět naši politikové,

ský sněma bude mítí schůzi teprve zítra
19. února, Protože bude 28. února uzavřen neb
odročen, tedy mimo rozpočet nic kloudného ne
vyřídí. Předlohy, které by mohly prospěti rolnictvu
a živnostnictvu, opět se nevyřídí, protože páni
Wolfové, Eppingrové, Funkové atd. měli chuť na
moc řečí.

Ve Franeli ovládá veřejnémínění procsss
Zolůóv. »Conspuez Zolal A bas les juifsí Vive
V arméel« — Zrádce Zola! Pryč se židyl Ať žije
armáda! — Toť denní hesla. — Francouzští a
jiní židé ukázali opět jakou moc provozují svými
úplatky. Dobrá pověsí francouzské armády pro
cesem tím velice trpí. Německo jásá, protože myslí,
že skandalisováním francouzských generálů a štáb
ních důstojníků otřese důvěru mužstva k jeho
vůdcům. Některé časopisy nazívají process Zolův
druhým francouzským Sedanem. Což potom divu,
že katoličtí Francouzi jsou těmito pohbanemi do
duše uraženi a že se bouří proti znemravňujícímu
židovskému tisku,

Drobná obrana.
Zreadle farisceh — totiž náš článek od

28. listopadu 1897 — přimělo dv. p. Nováka,se
miora v Chocni, že sedi v února £. r. A napsal ry
ehle „Zasláno“ do Hlasů ze Siona. Žádá nás, aby
cbom mu pověděli, co víme o tom, co kdysi na

pe časopis „Čech“ na odvetu jeho tehdejšíhojování v Hl. ze.S. o celibatn. „Čech“ tehdy na
psal, „aby se do této věci nepouštěl, že prý mu

"řekne, koho udala katolická sluška za svůdce,
když ze služby v jistém „reformovaném“ domě
bez věnce domů přišla. Vysvitalo by z toho, kte
rak jistý reformovaný pán rozmnožvje podivným
způsobem církev — katolickou. A dvojctihodný
pán o celibatu více ani nemukl. Tolik dle „Če
cha.“ Nyní chce pan senior Novák vědět od „Ob
novy,“ co a koho míní, a ujišťuje, že strachu ani
dost málo nemá. „Obnora“ uvedla jen, co kdysi
napsal „Čech“, a neví tudíž jakým právem má
odpovídati za jiného. Jisto jest, še „Čech“ asi to,
co z něho uvedeno jest, napsal. Jisto jest, že p.
senior Novák k tomu ani slova neodvětil, a o ce
libátu psáti přestal čili umlkl. Tím mlčením ne
řekl přece, že to není pravda, co „Čech“ napsal.

A když tedy tenkráte neřekl, že to pravda není,
ale slavnostně umiki, proč teprve dne 5. února l.
P. 1898 chce věděti od „Obnovy“, co „Čech“
tenkráte myslil? pak „Obnova“ slova „Če
chova“ jako věrohodná uvádí, k tomu jí dal právo
právě p. Novák svým mlčením. Vždyťi
noviny jsou a budou prameny dějepisnými aspoň
potad, pokud jsou obrazem svého věku. Ostatně
Je to trochu dětinské ptáti se, co se slovyz „Če
cha“ uvedenými míní. Zpívání šalmů a „slovo
Boží“ nemíní se jistojistě. A odpověď k otázce,
koho „Obnova“ míní, musí pan senior hledat u
„Čecha“. Kdyby páni farisejsky nenkazovalí na
poklesky katolíků, Často ze lhářských novin čer
pané, nám by ani nenapadlo o těble věcech mlu
viti. Přes to vše jsime věsk ušetřili osoby, pro
tože námnaše náboženství sapovídá taj

né vady bližního roznášeti, I nyníještězachováme toto přikázání víry své, avšak ujišťu
jeme p. seniora, že víme určitě, kdo tím avůd
cem jmenován byl. Aby se ale nestala poměrná
křivda církvi „reformované“, dokládáme, že víme
totéž o určitě známém pánovi církve lutherské v
Čechách. Pro potěchu p. seniora a aby pravdě
průchod dán byl, pravíme, že ani z daleka jej
samého jsme nemínili. A tak myslíme, že „per
fidně stylisovanými frásemi“ neobrožujeme bez
pečnost cti bezůbonných osob, jak p. senior —
zajisté jen v rozčilení o nás napsal —ale že jsme
čest osob i nám nepřátelských co jen možná
chránili. © Pan senior Novák však by byl
lépe udělal, kdyby nějaké „Zasláno“ na místo „Ob
nově“ zaslal p. Sádkovi, aby nesnižoval list církve
ref. na list žijící z pomluv a potup katolíků, a
nás k nemilým odvetám nenutil. Po tom všem, co
Hlasy ze Sionapo osmatřicet let o nás píší, byl
zajisté čas, abychom pro obhájení své církve něco
učinili,

Pan pastor Šádek mapomíná nás,
abychom činili pokání. K našimsedmiod
stavcům obsahujícím „starý vzor v novém roce“
po způsobu psaní proti katolíkům odpovídá hlasa
tel slova Božíhoz Ranné v půl a třech sloup
cích (l) Hlasů ze Siona. A ku konci napomíná
nás, abychomčinili pokání. Že je toho maso
pustu už na mále, jsme hotovi pokání činiti. Do
volujeme si však, poněvadž prý pokání aci činiti
neumíme, jelikož jsme klerikální, skroušeně žádati
o poučení, jak se to tedy dělá, když chce člověk
pokání činiti. Dle Luthera se činí pokání dle zá
sady: Statočně hřeš, statečněji věř. Dle Kalvína
jsme bezpocbyby pro peklo předurčení, tak si my
slíme, jaká pomoc. Dle rozumářských pastorů je
Báb buď jen láska a milosrdenství anebo si skutků
našich nevšímá. Dle úplně nevěreckých pastorů je
hmota „božstvem“, ta nás rozloučí v prvky tak,

jsko tak. A tak, dvojctibodný pane, „jsou tak dorej, nehněvaj se na nás a už to ňák 8 náma ne
vědomejma lidma udělaj; ale to jim hned napřed
povídáme, aby nám neráčili říkat, že pokání či
niti je bříchůlitovati atd. atd., to by nebylo 'aní
kalvínsky ani luteránsky, to by bylo klerikální,a
tak bysme zůstali v tej tmě. Ale tuhle kmotr
Brázda povídá, abych jim tohle napsal, to že si
z nich dělám jako masopust. No ale, dyž je ož
toho masopustu na mále, tak si myslím, že 8e
pro nic bněvat nebudou. A kmotr Vodvárka
povídá, aby ráčili voni dříve pokání činit, to že
prej bude lepší, než to kázat. A tak síto myslím,
že to tak jistotně ráčej udělat. A hnedky jak rá
čej bejt vobrácenej a všecko napravěj, co zlýho
katolíkům v těch svejch listech, co je tiskne pan
polmistr z Pardubic, udělali, pak ublídaj, že my
bnedky v tom postě pokání činit budem a to tak,
jak nás «o tom poučiti líběj.“

Drobné zprávy.
Ďakovský biskup Jeseť Jiří Stress

masyer slavil své G0leté kněžské jabileum. Veliký
tento slovanský biskup a mecenáš chorvátského ná
roda, veleben v celém slov. světě a veškeří katolíci
í papež pohlížejí neň s hrdostí a chloubou. Hlasoň
novopackýzaslal do Ďakova tento telegrafický posdrav :

Velký knězi| Celý svět se Tobě koří,
obdivuje láska Troji k svému rodu,
vznešeného Tvého ducha, který k hvězdám
vzletnul směle, dostibnout chtě idejí svých.
Za svobodu zlaté Tvoje srdce hbofí, :
pro umění duše Tvoje jenom žila,
vznešenýra by národ Svůj Jsi viděl,
v čele Sám ve stavě prapor zvednuls
po šedesát let Jei slávu jeho blídal,
vzácný Bynu, mocné matky Slávy.
Ó veď dále, mocný duchu, lid chorvátský.
Zprávy dlocésní. Untanoven jest: p.

Frant. Horáček, farář v Koronhbvj,za faráře do Ba
bína; p. Frant. Ringel, administrator v Lanově, sa
koop. do Límberka; p. Josef John, kaplan v Lanově,
za koop. do Velké Úpy p. Alois Wittich, koop.
Velkoúpský, za administrators do Lanova; p. Frant,
Póter, koop. Schwarzentbalský, za kaplana do Lanova.
— Upráznéné místo: Korouhev,fara patron,
Jeho Veličenatví císeře Františka Josefa I. od 11
února 1898,

Kaanův večer, který se bude konati 27.

|

pěvkyně paní Bošeny z Káanů-Leichtovy, virtuosky
ns piano sl. Šeborovy a c. k. voj. hudební kapely 74
pluku z Josefova slibuje býti pravým hudebním festi
valem. Začátek o půl 8 hod. večer. Vstupenky v knih
tiskárně pp. Peřinů a večer u kasy.

Zm Ondřej Franta, velezasloužilýřiditel febnovského gymnasia byl pří svém odchodu oa
odpočinekvyznamenántitulem: školní rada"

Na netění památky paní Anny Lo
šetleké, šlocbetné příznívkyně studující mládeže,
choti c. k. pana školního rady, věnují sestry její paní
Sofie Bartošková a Marie Trnková „Spolku
na podporu chudých studujících“ v Hradci Králové
obnos 30 zlatých.

Ples jednoty katolických tovaryšů
v „Adalbertiam“. Jestliže všecky podnikyjed
noty tovaryšské v „Adalbertinn“ docházejí zvýšené
pozornosti ve hradeckém obecenstvu, tu platí toio
plesn v neděli pořádaném. Dostavil se tak značný
počet hostí, že jen prostorná dvorana „Adalbertina“
mohla požadavkům kladeným vyhověti, Proto také i
hmotný výtěžek převýšil všecky dosavádní plesy jed
notou pořádané. Z předních krabů poctili plessvou
návštěvou vlctpp. místd. rada Nolta, náměstek Waldek
p. Pilnáček a vsdpp. členové profes. sboru b. semi
náře a m. j. O úborech dámských se nezmiňujeme,
poněvač příznivkyně našich snah nehonosí se přepy
chem úborů, za to však všecku chválu musíme vzdáti
jednoduché, ale velmi vkusné dekoraci dvorany, pro
vedené členy pp. Poláčkem a Polákem ml. Netřeba
ani připomínati, že tanečníci nemohli ani dosti po
chlebných slov nalézti ku chvále prostorné dvorany
„Adalbertinu.“

Boaře dešť a krapobiti. Vo střela
po půl 4. bod. odp. strhla se veliká bouře nad král.
Hradcem, spojená s prudkým lijákem, který okamžitě
se proměnil v drobné krupobití, spojené s bleskem.
O půl 8. hodině večer se plíekanice prudká opakovala,

Dunes novímy zavesli. Stereotypnítato
odpověď jest v hradeckých kavárnách a hostincích ca
denním pořádku. Bnď zavezli Národní, Politiky, Hlas,
Katolické, Dencík nebo Večerník, ale svědčí to vždy,
že při dopravě novin panuje ludrácký nepořádek a
že býváme v Králové Hradci velmi často bez novin.
Při důležitých zprávách jest to zvláště mrzuté, Dou
fáme, že příslušné kruhy se postarají o pořádek.

Spolek koželušský pro král České
usnesl se v poalední valué bromadě v Král. Hradcí
odbývané, zříditi zde odbornou koželužskou školu,
jaké v Rakousku dosud nemáme. Králové Hradec leží
jaksi v prostředí zemí českých, a protože jsou v okolí
závody koželužské, má také naděje, že obdrží od
země a etátau prostředky s vydržováním takovéto školy
spojené. Tyto dny meškal předseďa spolku českých
koželubů p. Jiruška z Týuiště a starosta města dr.
Ulrich s deputací zemského koželožského spolku ve
Vídní, aby tam vymohli zřízení školy a státní podporu.

Divadlo. Jednota katolických tovaryšů po
řádá v neděli dne 20. t. m. divadelní představení
„Břinkalovy tranipoty od Šamberka ve 3 jednáních.
Začátek o 7. hodině. Místnost spolková. Připomínáme,
že vhodnou adaptací vedlejších místností postaráno
vhodně o pohodlí obecenstva. Zdař Bůh!

Občanská záložna v Solnici konával
nou hromadu 20. února o 2 hodiny odpol. na radnici.

Rádná schůze měst. zastupitelstva
v Hradel Králové jev sobotudne19. února1398
o 3. hod. odp. v sále besedy s následajícím progra
mem: 1.) Rozhodne se o vyjádření, které žádá vys.c.
k místodržiteletví výnosem ze dne 14. ledna 1894 č.
90.318 o zápůjčce 4000 zl. z fondu kostela sv. Pavla
na Pouchově pro rekonstrakci věží kathedrály sv.
Dacha. 2.) Vykoná se praesentace nadace Bartušovské
č. 2. a 3. 8.) Udělí se 4 porce špitálské (3 ženské,
1 mužská, 1 královská). 4.) Rozdělí se nadace Mar
tincova. 5.) Udělí so nadace Ť p., purkmistra Karla
Collino pro policejní stráž. 6.) Vyjádření o žádosti
továrníka p. Jana Hutly, aby přenésti mohl koncessi
k výčepu piva z domu č. p. 77 do doma č. p. 138
zde. 7.) Vyjádření o žádosti advokáta p. dra. Al
fréda Rudolfa za pov-lení vinárny v jeho novém do
mě nanábřeží Eliščině. 8.) Rozhodne se o žádosti Jo
sefa Jiráska, městského strážníka za udělení defini
tiva. 9.) Vykoná se volba čtyr pp. členů reklamační
komise pro příští volby do městského zastupitelstva.
10.) Volné návrhy.

Jak se stal ďábel pánem situace?ť
Moderní básník K. S. Neumann, jenž drubdy o sobě

hlásal, že je „rytířem bez hany“ vydal novou sbírku
svých básní, nadepsanou „Sláva satanova mezi námi.“
V knížce té blasfemicky zavrboje vše, co dosud světu
bylo drabo a koří se Satanovi, jehož přítelem, bra
trem, otcem a bohem nazývá. Vše bude náležeti to
mato „protinožci Boha“, poněvadž najde se žeus,
která prý spráchnivělé tělo Ukřížovaného sejme s kříže
a pohřbí víra v Ného. Čím se to provede naznačoje
anktor titolním obrázkem, na němž ďábel sedí škle
bívý v podobš netvora a obestírá velikýma křídloma
nabstou ženštinu, která jest nástrojem jeho moci. Bá
sník má z toho radost a velebí satana blasfomiemi
nejhrozaějšími. Až tedy sem zavedla mladé duchy
volnost myšlení a svoboda umění. Pan Neamana ně
štítí se o sobě psáti, že přišel mezi pás od — pe
kelné brány a že nenávidí „panenství ctnostných žen“.
Tedy z atbelemu k molierisou a z malierismu k sa
tanismu! Ubohý bývalý omladinista, pokrokář a s0
cialista a nynější nihilista a satanista jest věru k po
litování a s ním i lidé, kteří podobné „osrětářské“
nesmysly hlásají.

Do polepšovmy byl poslán dne 16. t. m
zdejší nezvedený příslušník t3letý Ed. Štěp.



Dary. Jednotě katolických tovaryšů v Hradci
Králové darovali opětně vdp. děkan Horký 13 sl.,
vdp. prof. Tond) 10 sl., vsdp. kanovník Dr. A. Brychta
10 zl. Zdař Bůh!

Osobní. PanauskultantJaroslav Springl
jmenován byl soudním adjunktem v Praze. Pan ad
jenkt Jar. Springl těší se v hradecké společnosti
všeobecné oblibě,

Pohřbu paní Anny, Lešetlcké účast
níli se v neděli odp. žáci obec. a měšť. škol, studu
jící paedagogia, profesoři a řiditelé zdejších střed
ních a odborných škol, professoří bohosloví, praeláti
gen. vikář vysdp. dr. Frýdek a kanovník Šrůtek, ři
ditel Končinský z Praby, zástupcí zdejších polit. a
soudních úřadů, starosta, rada a zastupitelstvo našeho
města, nesčetné dámy a obecenstvo. ©Kondukt vedl
vys. dp. děkan kanovník Musil za assisteuce dp. fa
ráře Bettlacha a vpp. městských kaplanů. Pohřeb vy
pravil p. Richter, majitel pobřebního ústavu.

Zatčem. Dne 15. t. m. byl poslán z Hradce
Kr. postrkem Mik. Pekárek příslušný do Smiřice. Týž
vrátil se opět bned druhého dne s balíkem 28 metrů
kanafasu a nabízel jej ve zdejším jednom hostinci ke
koupi metr za 20 kr. Byl zatčen, protože se nevykázal,
že zboží poctivě nabyl.

Stříbrné hediaky ztratil dne 11. t. m.
P. t. na náměstí. Hodinky byly t. zv. remontérky se
stříbrným krátkým řetízkem.

Matiční učitel v Dabenel, panKarel
Veselý, nemá na růžích ustláno. Nedávno vypálena
matiční škola, při čemž utrpěl mnoho škody, neboť
při vynášení byl mu nábytek jakoby naschvál rozbit,
porouchán, ba i rozkraden. Němcům se uepodařilo
sice matiční Školu a p. učitele Veselého dostatz Da
bence pryč, neboť vlastenecký rolník p. Bous sám
se uskrovniv, přenechal byt svůj matičné škole a uči
teli, ale brzy opět byl p. ačitel Veselý, od Němců
udán, že se dopustil zločinu dle ©. 128. na děvčeti
M. H. na návod dubeneckých Němců. Četníci na
pouhé udání p. učitele Veselého zatkli. Když jej od
vádělí k okresnímu soudu do Králové Dvora, potká
vali nábodou ačitele Veselého četní Němci, kteří z
této affairy měli netajenou radost. Leč tato trvala
jen 4 dny, neboť následkem úplné neviny pana Ve
selého, musilo býti trestní vyšetřování zastaveno a
naopak, falešná udavačka M, H. zavřena a bude také
pro křivé uvědectví v Hradci brzy před Soud posta
vena. Němcům zbývala ještě jediná útěcha. Žalovali
p. učitele Veselého pro urážku obecního zastupitelstva,
které se měl dopustit tím, že při porotuím líčení
ústy póna předsedy dal se tázat pana dubeneckého
starosty Bauera, zdali je pruvda, že se n něho ně
mečtí rolníci usoesli pod pokutou 10 zl, nepřijímat
do služby a práce Čechy. Dr. Rappaport, který s ži
dovským MDr. Bauerem a kupcem Mantbnerem jest
rádcem dubeneckých Němců, dokazoval sice vinu pana
učitele Veselého, ale svědci páni radové Isakovič,
Moravec, Stolla, redaktor Obnovy Fr. Štábi, F. Ett
rich buď se nepamatovali, že hy p, Veselý byl užil
slov, jak tvrdí obžaloba, anebo to rozbodně popřeli.
Následkem toho při třetí změně soudce v této zále
žitosti a po 4 odročených stáních byl ve středu 16.
února pan učitel K. Veselý uznán od soudce p.
radního sekretáře Feigla za nevivna a
žalobníci odsouzenik náhradě všech soud.
ních útrat. Matičného učitele hájil vřele p. dr.
Fultner poukásav na věrohodnost svědků, mezi ni
miž jest i zejména kněz P. Ettrich. Dr. Rappa
port odvolal se z rozsudku, ale panu Veselému pře
jeme, aby již byl konec jeho útrapám, citelným hmot
ným škodám a zbytečným soudním útratám,

Pověstný poslanec Wolf podalna sně
mu interpelaci ohledně obsazení fary na Lanové. Po
suzejme Wolfa dle zásluhy. Poslanec ten stojí na tak
nízké úrovni, že za povšímnutí a odpověď vlastně ani
nestojí. Vytýká nejd. ordinariátu, že ustanovil za fa
ráře do Lanova českého kněze dp. Kaplického, patro
nem praesentovančho, který dle stáří 1 zásluh měl na
beneficinm také největší nároky. Nejd. ordinariáti
patronka hraběnka Černínová vykonali pouze příslušné
jim právo. Nejd. ordinariát nedá se proto ani od
Wolfs, ani od zfanatisovaných několik Němcůlánov
skýsh zastrašiti vyhrůžkou — že přestoupí k jinému
vyznání — od konání své povinnosti a nebade také
křivditi jiným. Dokázal to tím, že P. Ringla a Johna
z Lanova přeložil K vůli nim nemohou býti zasloa
žilejší kompetenti pomíjeni, protože jsou n. p. Češi. Větší
záslnha o církev a nárok dle stáří platí více, než
choutky poslance Wolfa, který podáním interpelace
ukázal bezednou neznalost věcí církevních. Saěm
a místodržitel nejsou ostatně kompetentní rozhodovati
o věcech, které přísluší nd. ordinariátu. Poslanec
Wolf konečně ve své interpellaci dopustil se i Ii
tvrzením, že konsistoř poslala do Lanova ještě dru
hého českého kněze. Ten není Čechem, ale Němcem,
v německé osadě narozeným, který ovšem též dobře
česky sná.

Z porotní símě. V pondělí byl odsouzen
zdejší porotou pro zločin šhářství Antonín Dostál
na 1Olet do těžkého žaláře. V úterý odsouzen 48tiletý
spustlý nevěrec Antonín Suk na člet do těžkého ša
láře pro násilné smilstvo. Ve středu odsouzena Fran
tiška Páchová pro zavraždění třínedělního dítěte k
trestu smrti provazem. Páíchova měla jiš drahé ne
manželské děcko. Rozsudek přijala chladně. Ve čtvrtek
odsouzen Emilián Štěpán pro zločin žhářatví na 10let,

Z Lejševky. Katol. národníjednota Černi
lovské pořádá v sobota o 3. hod. odp. v hostinci p.
Jandíka v Lejšovce přednášku: O socialismu, přednese
předseda) a Ó některých důlešitějších momentech vy
chovatelských (přednese jednatel).

Zoěsti s východních Cech.
Z Náchoda. (Kritický den pseudoliborální

kravalistiky). Vůdcové naší menšiny obec.zastupitelstva
nemohouce se dočekati až av. Josefa na nové zvolání
k volbě představenstva, dali se na přílezy už nyní.
Volby do okres. zastup. je donutily k žádosti, aby
nové zastupitelstvo pan purkmistr svolal, oni še už
badou volit. Dobrá, a ti vyhlášení beznárodní, vlašní
atd. „kazimírové“ z majority otevřeli ihned náruč a
v pondělí 14. už února 1894 o 10. hod. ráno mělo se
rozhodnouti o skončení mnohaaktové komedie volební.
Rozumí se, že opposice jak obyčejně dovedla schůzi
opatřiti garniturou statistů na galerii, kteří hlas lidu
hlučně— demonstrovali. Předzahájením volby p. JUDr.
Jos. Čížek dotazem debatu zahájil, kterým způsobem
(i. j. dle jakého klíče l; volba se provede, še zvykem
ta dle dohodnatí předchozího se říditi. Trefnou odvetu
dal p. J. Žďárek, nejstarší člen zastupitelstva, pvučiv

. veškerých práv doktora, že volba je svobodná a
ašždý dle svého přesvědčení k ní přistoupiti má. Pan

JUDr. Fr. Dvořák případně a pěkně promluvil k ny
nější situaci, ale v tom jiš nastala gradace projevů se
strany p. dr. Jos. Čížka a obou pp.Bartoňů a Jana
Martinka. Zvláště p. J. Bar:oň ml. netašenýtalent (?)
řečnický rozvinul proti nynější „vládě“, stokráte otře
pané věci zopakovav, spatřuje jedinou spásu v necho
zení na zámek, v nezvolení dosavadního parkmistra a
v podobných věcech podřízeného drahu přeznámého

programa jeho. Na to přihlásilse ke slova p. JUDr.. Bauer. Prohlásil: V otázce národní neuznávám p.
Jos. Bartoné (ml.) za kompetentního soudce, o jednání
pak „tak zvané svobodomyslné oposice“ . ... další
slova pohltila vřava, jíž dolíčiti nemožno. Jako ame
rický blízsard zabouřilo to síní, až se vlastenecká
poprsí mužů síň tu opatrující pozachvěla a docela
prý se odvraceli, zarmouceni snad výjevem, který až
příliš drasticky svědčil o tom, že lomozný Wolfism
— tedy cizácký import — expositivně zazářil na
staroslavné už radnici „bašty“ náchodské. Naposled
se ještě udomácní! Málem by cesta k uchu pana dr.
Bauera vedla přes jeho záda; sedadla již dostávala
život a ruka pana Bartoně ml. málem by v úský styk
s osobou p. doktora se dostavši, za meze konvenčních
forem zasáhla. Nedivme se, nenávist je vlastnictví
slabých, malomoc je ráda fanatickou a fanatismus je
vždy — brutalní. Jen hnát až do krajnosti, to garan
tuje slávu a dělá dojem. Jak záhy se slova ta napl
nila! V osudný ten pondělek viděti bylo oposici v ba
letní nahotině. Nechtěli slyšeti svých hříchů výčet a
proto se dali do rámusení. — Nejpohodlnější to ovšem
ústup — předmoralní převahou. „Tu nejsme životem
jisti, ta jde oživot“, zavzněl povel p. J. V. k odchodu
a páni strany národní odešli zanechavše pány rozko
houtěné při jich „vážné a národní“ práci. Překvapili
se. Osamotněli, neboťi galerie zpustla a nepořídivše
se žádostí svou o sepsání protokolu u p. tajemníka,
odešli naši „hrd'nové dne“ do hotelu „u Beránka“,
aby tam snad porozjímali o tom, jak se přepočítali
s „tajným“ plánem svého „Benedečka“. Ópakajem:
„Co v chaosu začíná, v prázdnotě končíl“ Každý
užasl nad troafalostí mlad. p. Bartoně. Herecký talent
ten pán rozhodně nemá; moderního parvenu hraje moc
hloupě a na Tartuffa molierovského schází mu přece
jen to, co 8e ani v apatyce koapiti nedá. A tento
mladý pán chce zkušené muže poučovat, co dělat
mají a nemají. Pán dr. Čížek má strach,

Z Chlumu. Hospodářskábesídka v Chlamu
před 10 lety na podnět národně i hospodářsky pokro
čilých občanů čistoveských založená a s besídkou či
stoveskou vždy přátelství udržající, oslavovala v ne
děli o 2. hodině odpolední ve valné avó echůzi jubi
lenm desitiletého svého trvání. Osada Chlum, kde
před 31 lety rozhodovala se bitva královéhradecká,
jest nevelká, má však občanstvo probudilé, po poučení
dychtící. Za 10letého svého trvání vykonala hospod.
besídka chlumská za spolupůsobení besídek okolních
kus práce poctivé, « starala se jak o vzdělání odborné,
tak o poučení a zábavu svých členů. Nyní čítá be
sídka 25 členů. Zpráva, kterou podal odesítileté čin
nosti besídky pan řídící učitel František Jůza, přijata
byla s pochvalou a zasloužilý pán řídící, který o
udržování a vedení besídky získal si zásluh nemalých,
končil také upřímným -přáním, ať mladá generace
besídku podporuje a sám jí provolal: „Na zdarl“
Na programu byl dále odstavec: „Čím podmíněna
jest jakoať a množství sklizně“. Zkušený a osvědčen
praktický hospodář, pan správec Varmuža ze Světí,
pojednal o této otázce velmi důkladně. O obsahu jeho
výkladů zmíňujeme se na jiném místě. Živá debata,
která pak nastala a jíž se čile přítomní rolníci účast
nili, svědčila nejlépe o tom, jak je přednáška zajímala.
Ve schůzi byli zastoupeny besídky z Čietovsí, z Má
slojed, ze Všestar, z Dlouhých Dvorů a hosté z Ne
dělišt a jiných osad okolních. Dále bylo na programa
jednání o sjednocení okolních besed v příčině odebí
rání hnojiva. Pan Václav Skvrna ml., který pojednal
o tóto otázce důkladně již ve achůzi všestarské, do
vodil, že bude-li více besed kupovati hnojiva umělá
společně a ve velkém, že rolníci nakoupí tak zboží
poměrně nejlacinější a nejlepší. Na to podal správa
o došlých ho nabídkách různých firem. Správec pan
Varmuža ujistil skromášděné, že takto dostanou zboší
nezfalšované a nejlevnější, kdešto jinak se hnojivo
často s pískem a vápnem smíchá, vodou skropí a tak
na hodnotě poškozuje. Ledek se nabízí ten nejlepší
za 9zl. 60 kr. Superfosfáty s 18 a s 9 proc. nabízely
dříve továrny za stejné ceny. Jednotlivec k vůli dra
hotě nemohl dáti zboží lučebně zkoušet a tak utrpěl
tím větší škodu, čím méně procent mělo. Když koupíte
zboží od továrny a ve velkém, dá vám dobré zbošía
zem.dělská rada vám jej přezkouší zdarma. Radí, ab

0.8 na za příčinouspolečnékoupě začalo hned.Pan řídící Fr. Jůza vyzval pana Skyrnu, aby do tří
dnů oznámily mn besídky, jaké množství hnojiv si
besídky přejí. Čistoveská besídka ve epojení s chlu
meckou objednaly hnojiv za 20.000 al. na základě
vzorků. Nikdy se neošidily, rozbor byl ten nejlepší a
saplatili jen to, co dle vzorku koupili. Při věrším
adražení bude úspěch ještó větší. Pan Václav Skvrna
ravil, že větším: objednávkami hosp. spolků a besed

jí se táš panující kartely hnojivek rosbit. Myslí,

aby zboší val jednoslivec, ale besedy. Sám jednalvědy věa i na dále chceradoupomáhati;

uzní portouni jednatelství jinému, aťjedná teď tento. (Výborné!) Pam oprávec Varmnža navrhl, aby be
seda čistovoské jednala v příčině nakupování besed
jménem všech besed. (Výborněl) Pan Václav Skrras
pravil, že Ččistoveskábeseda úkol na ni vložený aci
přijme, ale přeje si brské rozeslání oběšníků po čle
nech, aby řekli, kolik dohromady hnojiv odeberou.
Dále si přeje, aby se odebíral ledek (jako dasikaté
hnojivo) a pak superfoafát. Jest vůbec pro jadrná

strojená hnojiva, poněvadě ty jsou njlpěl a vlastněnejlevnější. PanVarmuže na dotaz mu kladený odpo
věděl, že suporfosfát je nejlépe hned zaorati, protože
se ve spodině neztratí a voda ho skoro nic neodplaví.
Superfosfát je živinou rostlinnou; po něm šádáme u
obilí, aby se do jisté míry zlepšilo a u řepy, aby se
zlepšila jakost. ve se míchal ledek se superfosfá
tem, což bylachyba, neboť ledek rozprchl se dovzdu
chu. Ledek se nesmí míchat nikdy se superfosfátem,
ale musí se dáti na vrch v pravýčas. Hnůj rozkládá
chilský ledek v prchavoa kyselina dusičnou.P. V. Skvrna
pravil, že, kde používáme vápna a snad i ledku,
nemá se používat superfoafát. Pan Varmuša dodal:
Kde jsou saturační kaly, netřeba hnojit superfosfátem,
neboť v šámě jsou kyseliny fosforečné 2 proc. Vápnem
se hnojí na podzim, nikdy na jaře; rozhodí se vápno,
rozvláčí, zaoře a během tří neděl spojilo se s kyse
linou a zničilo zatím i mikroorganismy. Superfosfátu
ušíváme z jara. Vápna na jaře s ním užíti nesmíme.
Ale po podzimním bnojení lze hnojit vápnem i ou
perfosfátem, neboť tu ztráty na kyselině foaforečné
Jsou malé, ale účinek vápna jest veliký. Pan Václav
Skvrna pravil, že činí námitky jen proto, poněvadž
rolníci s umělými hnojivy nedovedou vědy správně
zacházeti. — Po této odchýlce vrátili se řečníci opět
k odstavci třetímu. Pan Havrda chce, aby za objed
návky svýchčlenů račily besedy. Někdy musila čisto
veská beseda své pohledávky za dodaná hnojiva i
soudně vymáhat. Pan Václav Škvrna pravil, že čisto
veská beseda ručí továrně za celé odebrané množství
hnojiv, a ostatní besídky že ručí opět jejich besedě
za svó členy. Pan řídící Fr. Jůza to potvrzujea pra
vil, že sám také za chlaumeckou u ručíval. Pan
Morávek ze Všestar si přeje, aby jiš dnes se stalo
rozhodnutí, jaké kvantum se má odebrat s továrna
by mohla dodat hnojiva na všestarskou stanici. Ne
členové, kteří hnojiva odeberou, měli by ve prospěch
besedy dáti jistý příspěvek. Pan František Skvrna £
Čistěvsí praví, še členové platí besedě za objednací
výlohy 1 proc.; nečlenové mohou buď přistoupit za
členy nebo platit 5 proc, neboť mají z koupí besed
výhodu, an kapují hnojiva zaručeně dobrá co nejlev- *
něji. Týž pán je pro to, aby čistoveské besedě pone
chala se též volba tovární firmy. (Hlučný potlesk.
Tim byl program schůze vyčerpán. Na to rolnic
omladina zapělaněkolik vlasteneckých písní a zahrála
několik hudebních sborů. Schůze chlamské i zábava
po ni následující byla v každém ohledu zdařilá.

Z Chlem. Dne 13. února slavil zdejší ketoli
cko hospodářský spolek „Lípa' na počest dvacetileté
ho trvání svého slavnost s následujícím programem a

sice: Dopoledne: O půl 10 hod. shromáždili sePpčlenové a jich hosté ve spolkové místnosti p. Josefa
Bartoše a odtud odešli, aby korporativně účastnili ae

v 10 hodin slavných služeb Božích v chrámu sv. Ápol-náře, které sloužil za assistence ctp. bohoslovců dp.
farář Portman, který v slavnostním kázání zvlášť ku
konci poukázal na činnost spolku zdejšího a pakv
jakém směru a za jakými cíli má se spolek bráti,
zvláště velký důras kladl, aby každý jednotlivec ve
své rodině byl semenem dobrým a vždy, aby slovo
Boží bylo všem užitečným a vzácným. Odpolednebyl
společný oběd,pak slavnostní schůze ve spolkové míst
nosti, při níž „o výzaamu a důležitosti spolkového
života pro poměry místní i zemedělské vůbec — se
zřetelem ku dějinám zdejšího spolku“ promluvil jako
nlavnostní řěník vážený pan Frant. Bauer, řed. rol.
školy v Kostelci n. (). Pravil, že to slavnost vsácná,
protože v krazích zemědělských bývá sdružení řídké
a málo tedy trvalé. Slavnost je dále významná, pro
tože rolnictvo dokázalo, že žije duševně. Dále se smí
nil p. řečníkna základě dějin o vůležitosti našeho
rolnictva pro český národ.Ďo té země naši přišli ci
zinci, 8 nimi vedral se sem cisí mrav, život rozrušen,
nastaly jiné poměry, jiné šití, zlatý věk minul, ide
alní snažení ustoupilo, nastal boj individualní, boj ©
existenci. A ten boj vede se dlouho v dnešní době
již v rozměrech velkých v celé apolečnorti lidské. Ze
mědělstvo naše vede týž boj a musí ho vésti a boj
zemědělstva není zkázonosným, poněvadě aení ne
mravným. Boj ten byť nebyl zkázonosným, nemůže
ho každý vésti, toliko ten, kdo jest statečným, odho
dlaným, vytrralým a silným. Voje, které s pláčem,
naříkáním a nebo malátně jdou v boj, nezvítěsí ! Sta
tečnost, odhodlanost musí býti v celku! A jako ná
rod český, tak musí se zachovati naše rolnictvo, musí
vpraviti se ve stanovisko bojovné, ano rolniotvo naše
musí býti statečné, musí zhostiti se netečnosti, která
již v jeho řadách tolik zla natropils, ano nesmí sa
vrhnonti své poctivé zásady, aměr srého počínání,
nesmí odstrašiti se tím, že kdosi kdesi kdysi ten či
onen směr počínání jeho nadašíval! BRolnictvojsouc
do individaslního světa vrženo, je odkázáno samo na
sebe a pravím zosla určitě, že nesmí naše zeměděl
stvo od nikoho očekávati nějaké jj, ODO samo
na sebe, na svou práci musí spoléhati.Šdrušení, po

ctivé združení spojené s upřímnostía prací požehnaně
pomůže našemu rolnictvu! Neuvědom l 4, stáváse otrokem drahého a proto chybou by byloabychom
my rolníci nestatečně chtěli elošiti ruce v klín a če
kati na to, co osud ném dá. Strůjcem svého osudu

každý sám. Než jednotlivec zůstává v pozadí kedyvelmi vzdělaný, velmi poctivý a nadšený pro zá
naše, přece jem sůstává osamocen, jest slabým. Co
nesvede jednotlivec, zmohou ostatní spojení v celek a
proto pravím: Velké a mocné sdružení, které bude

tvořiti rodinu duševními a mrarnými svaskyspojenou. takové sdružení vykoná maoho, spasí semědějstvo
naše! Řečník poukazuje na význam edražování rol
nictva, zmínil se o Němcích : (o mají straz ©
růsnými hesly, s různými programy, ba mají i tako



vé strany, které s námi se dovedou spojovatí,ale ty
všechny strany žapřon zásady, i so JížÍ a vo
spoj šiku vystupují rázně proti nám. A co my?

edeme své osobní choutky zapírati, duvedeme
se v nebez spolčovati, počínáme si, politicky?
Sábnu do dobypřítomné ještě blouběji a ta vidím
rolnictvo rozštěpeno. — Jeden chce míti družstvo,
drahý ne, třetímu to je Ihostejno, čtvrtý nechce, aby
ten, kdoo družstvo se zasazuje docílil, aby družstvo
se uskutečnilo, snad mu činnost jeho sávidí a tutam
nahoře, kde fouká na nás mrazivý soverák, tu tam
naboře se nám smějí? Tedy si dupnem! Áno, ale to
dapnutí mně při jako dupnutí naivního kloučka,
který je tak trochu rospustilý, kterému asetřeba sa
to dupnutí dostane vyflákání/aby zmoudřel. Dupnutím
nezmůžeme nic, ale společným, charakterním, mravním
vystupováním ukážeme, že jame silni a tudíš, že s
námi musí býti počítáno! Stavselský jest kořenem
národního pně.Květ i listí můde apadnouti, ratolesti
koruny mohou poschnouti, ano i peň může nahníti;
avšak dokad jest kořen zdravý, atrom opět rozzelená.
Kořen musí býti zdravý, neboť rolnictvo má sachrá
alti národ náš! To však podaříse jedině rolnictvu
spojenému a vzdělanému. Lid nevzdělaný, neuvědomě
národ upadá, zakrňuje, stává se otrokem a proto ten,
-kdo dává lidu vzdělání, pravím pravé vzdělání, činí
ho obraěným do boje šivotního, ten stává se jeho
blahobytem. Jen osvětou, pravou osvětou ku blaho
bytu a osvětě! Osvěta, jak lehkovážně to slovo béře
me. Osvěta jest živel mocný, nebezpečný, jako oheň
a svěřme ho někomu, kdo s ním neumí zacházet, a
on se popálí. Ovšem je „osvěta“ dýka na dvě atrany
broušená, která poraniti může nebezpečně itoho, kdo

jí ušívá i toho, proti komu jí užívá a proto radím
v pochvě ji nosit. Tou pochvou jsou zákony Boží,
tou pochrou po mém náhledu jest pravé vzdělání a
tak myslím, že jí nikdo nebude nadužívat. Překročí li
se ovšem meze, kam až může okročiti, pak ta osvěta
lidu jest záhubou! Vzdělaný člověk, vzdělaný rolník
ten tu mez překročíti nesmí, on může chtíti toliko to,
00 jest umravněné, dobré, zdrželivé. Kdo nezná toho,
svobody hoden není! Spolčováním přicházíme sice do

jakési odvislosti, ale při tom zůstáváme svobodnými.
*Chceme-li levé výrobky odbývati, tu pocitojeme, že
nejsme volní, že jsme svázání tu pocifujeme,že jsme
odkázání na rozličné kupce, nadohazovače nepočtivé,
kdešto ve spolčování lidé podobní odkázáni budou na
más, ovšem ve spolčování velkém, ve sdražení silném!
Spolčováním máčlověk závazky, povinností, ale ty se
strácejí, všimneme-li ai, co člověku dobrého přinášejí.
Když pak řečník debro ono odůvodníl, ku koncivy
bízí jednotlivce, aby rádi vstupovali do spolkového

života, aby rádi konali své povinností a nejen snadplatílí poplatek a tak nechali vše na bedrách jedno
tlivců. Takový spolek by živořil a výsledek jeho byl

by malý. Němci se intensivně spolčují a proto učmese od nich. V řeči své poukaroval řečník dále na dě
Jiny spolků, při čem zemřelému vldp. děkanovi 8yro
vému, který byl toho spolku zakladatelem a prvním

předsedou a nynějším p. předsedou Janem Šabatou aývalým jednatelem p. J.Táborským řid. učitelem
Chlenským a p. pokladníkem nynějším p.Janem Šim
berským všem těmto sláva byla provolána a zvlášť
prvnímu panu předsedovivzpomínka upřímná bsla
věnována. Že spolek vykonal mnoho pro kraj náš, bylo
patrno z různých dat, které řečník uváděl a ostatně
to cití každý, kdo delší dobu v kraji tom dlí a proto
na konec přejeme činnému spolku našemu, aby pra=
coval dál ve prospěch veškerého zemědělstva a ku po
vznesení našeho kraje.Dvacet roků spolek náš bojuje
za stav selský, za práva jeho, dvacet roků hájí av,
víru naši, hájí naš. krásnou mluvu českou, naši dra
hou vlasť. Měl zříci se názvu „Katolický epolek“, ale

neučinil to a nenčiní. Bylpodozříván v poctivém bojisvém, bylo mu spíláno, ale nelekl se, poněvadžměl

a máa znal a zná jasný ráj cíl Dej Bůb,aby epolek náš šil dlouhá léto dál! Nakonec ještě vyslovu
jeme nejvřelejší diky odcházejícímu p. místopředsedovi
B. Klóckleroví, jemuž na novém působišti přejeme to
nejlepší! Celá slavnost naše končila plesem v sále p.
Ant. Šedy ve Svidnici. Krásní byla dekorace, snad
až příliš nádherná a zábava byla ještě krásnější! Bu
diš naši slavnosti vénována vzpomínka stálí!

Z Katné Hory. Nedávnovyšelsi na pro
cházku vyšší úředník krajského soudu: zdejšího, a
vraceje se šel vedle kasáren, Na schodech k malému
parku kasárnímu potkal známého aobě plukovníka,

jehož zdvořile pozdravil. Pan plakovník taktéž slušněpoděkoval, a ač pana úředníka na chodníku ve zmí
něném parku viděl, ničeho mu neřekl a šel po své.
V tom přihnal se k úředníku důstojník ode dne, mladý
poručík a zastaviv ho obořil se naň, jak se může opo
vážití jíti po chodníku kasárenského parku. Pan N.

odpověděl, že vchod do parkujest úplně volným, žeprávě teď potkal pana plakovníke N, jehož pozdravil
a od něhož též zdravenbyl, že tedy není si vědom
ničeho nedovoleného, když ani nápis na dveřích u

schodů vchod do parku nesakazoje, ani věci zmýplakovník na nic bo neuposzornil. Avšak pan poručí
mebyl tím spokojen, a vykládal, še voják na vartě má
právo pana úředníka zastřelit atd, Pan N. Jegitimoval
se udav jméno i stav svůj, ale pan poručík přivolal
eskortu a dal pana N. odvésti k panu hejtmanovi do

kasáren, kdež asi„$ čtvrt hodině pan N. zase si volnýodchod zjednal. však affaira neskončena, jelikož
zmíněný úředník stěžoval ti na prudké jednání páně
poručíkovo a svého chefa a šádal, aby pun chéf u míst
nístního velitele osobně intervenoval a satisfakci žádal.
Stalo se, a pan chef odebral se k velícímu plukovníku

jeně„petechnav stížnost, projevilochotu, že věc přísněvyšetří a dle spravedlnosti se zachová. Když se tak
atelo, oplatil pan plukovník G. návštěvu vyššímu
úředníkovi a omlouval respective vysvětloval jednání

. poračíke, dovolávaje se hlavně jeho cti ve věcech,
terá se nesrovnávaly s výpověďmi páně N. Pan X.

hájil však svého úředníka důrazně 8 pravil, že čest
jeho jest také nade vší pochybnost neporušesa, že tedy
nemůže připustiti, aby pan poračík nedal satisfakci
se politování hodnou událost. Pan plukovník konečně
věc nahlédl a psn poračík musil pana N. odprositi.
Popěvadě se to však stalo jen mezí nimi s beze svědků,
mebyli tím spokojení kollegové páně N. a sádají pana

ohola, abyještě jednou odebral se k panu plukovníkovi

a žádal satisfakci veřejnou pro uraženého kollegu N.
Nestane-li we tak, budou prýúředníci zdejší s afairy
té důsladky činiti. Události této přikládá se v Kutné

Hořeznačná váha, protožeobecenstvoproti důstojníkůmjest jiš po delší dobusaujsto. Dámský koncert musil
býti následkem této podrášděnosti odložen.„Labské
Proudy“ stávají se v KutnéHoře hledaným a obávaným
listem, jelikoš téměř všdy seřežeu některého velikána

se zdejších pohlavárůa ostře kzikionjí veřejné osoba níj jistých předáků, kteří dle svýc
místních novin byli svyklí jen chvále a díkům.

Z Necbamicka. (Odpověďna dopis s na
šeho venkova o hasičských spolcích v čís. 5. „Oavěty
Lidu“.) Čta v Oavětě lidu o hasičských spolcích, přisel
jsem pane dopisovateli na myšlénku pověditi Vám,
v čem s Vámi souhlasím a v čem ne. Chceme-li býti
spravedlivými, musíme přiznati i svoje chyby. Jsem
také členem hasičského spolku a mohu říci směle, že
mě k tomu kroku nepohnula tooba, abych obklopen
byl blýskavkami, nýbrě cit čisté humanuí, Tolik za
potřebí, bych se vám představil; alespoň slýchám, že
dobrý ton vždy toho vyžaduje. Kdybyste byl toliko
vytýkal spolkům, že je často vede šízeňdaleko, na
da) bych Vámza pravdu a poslal bych Vám alespoň
v duchu adresu důvěry a byl bych rád, še má lidstvo
o jednoho apoštola více, který ho poredeke cnoati,
ale vidím pane dopisovateli, že se Vámzkrátka nelíbí
nic, dokonce ani to, že jdou hasiči vzdáti čest o Božím
Těle Bohu, anebo k Božímu hrobu. Na to není tfeba
mnoho slov. Myslím, nestydí-li se ani za to Jeho Ve
ličenstvo s generalskýmsborem, proč bychom se sty
děli my?! Hasičv čas potřeby s nasazením života
vlastního bájí majetek a životy spoluobčanů a tím i
majetek českého národa. Hasič sná moc rozkácených
živlů a tím i Pána všehomíra. Budeme ae držeti potud
víry naší, dokud nás nevěrci nepřesvědčí, že toliko za
nimi kráčí cnost! Nu pak arci se Vám nemůže ani
líbiti, kdyš se dělá ovace knězi. My neupíráme úctu
žádnému, jest pravda. Snad jete se dal uchvátiti po
měry místními a se stanoviska toho také psal, ale
není pravidla bez výminkya nesmí ae vztahovati na
celek, jak to činíte Vy!Očekával jsem, že dotknul-li
Jste se výtkou svou ho Hrobu, tím spíše že bu
dete vytýkati hasičstvu účastenství při pohřbu člo
věka, ale nestalo se tak; hleďte i tato poslední čest
je zbytečná u tak přísných kritiků, jakým 80 zdátc

Vy! Hasičstvose netáže, byl-li člověk seenntý vysocevzdělaným, ono ctí v něm toliko sobě rovného tvora
a neváhá vzdáti mu poslední čest. Arci Jste tuto
činnosť hasičů laskavě pominul mlčením, přecese nic
méně též vztahuje nepřímo k Vašimvýtkám ohledně
Božího Hrobu. Kdybyste všecka hrabosť shrnul na
basičské sbory, přece mimovolně mezi řádky vyzná
váte, že dovedou býti velmi uctivými. A když už o
té cti mluvím, proč by neměli členové osvědčiti svou

zornosť svým představeným, jak jim to vytýkáte ?!
Vadyt i divoši váží si svých náčelníků. Také se Vám
pane dopisuvateli nelíbí čamary na hasičích. Jeate-li
národovec, měl byste to a radostí přivítati a Hci:
„Ať se jde, byť jen pomalu, ale jde se v před přec“.
Proč by hasič neměl míti právo přidružiti se k Slo
vanům, když jest jejich synem?! Čí snad proto, že
jest z lidu drobného na který mnohý hledí s hora?

ím, co Vám as ještě lechtalo na jazyku při psaní té
satiry, že by se měli ku aborům bráti lidé pevného
karakteru : to musí vyčísti každý poněkudbystřejšího
ducha ve Vašem poj f. Leč hledejte p. dopisova
teli jen samé uvědomělce, vzdělance k hasičským četám
a prakticky když to budete prováděti, s ustrnutím
budete pozorovati, že lid idealní jest pod tím Vašim
praporem velice prořídlý, že musíte být méně vybíra
vým a počítati také na zdatné pracovníky. Inu Vám
se toho nelíbí víc, zkrátka nic. „upní sjezdy,
uniformy předních hasičů, obyčejných, všude něco vi
díte! Celkem vane s Vaší kritiky velíce nepřátelský

vítr; chtěl byste předělati kouzelným proutkem jednodaché bodře smýšlející eyny Čechye na národ plný
odříkání a vysoké vzdělanosti — ovšem té vaší.
Ale naproti tomu znám muže vysoce vážené a na
slovo vzaté, kteří jsou upřímnými přátely hasičů.
Kdyby Vám opravdu záleželo na tom, abyste na celé
věci něco opravil, myslím, že by bylo lepší než ostrá
odeuzování laskavá domluva a mírně vedení; neboť
s potěšením mohu říci, že naši statní hasiči čeští vět
šinou jsou lidé velmi přístopní a připomínám Vám
pane dopisovateli, že Vašelíčení v Oavětě nás uráží
a jsem přesvědčen, že nejsem sám. Budoucně až se
Vám zas zachce poslati svůj rozum do světa, nepište
alespoň celkově a v rozebírání všeho do nejmenších
podrobnosti co jest, nebo se Vám zdá. — Ohledněte
se vůkol sebe šiřeji a shledáte, že jsou mimořádnosti
ve všech spolcích a ve všech vrstvách lidu. Co pak
jest dokonalého pod sluncem? — Možná, že vidíte
toliko toho výtečníka kašdodenně Vy,když
se díváte do zrcadla!!!

Z Bohuslavie. Dne 9. února v sále obec.
hostince pořádala jednota „Václav“ svou jedinou ve

zejnou roční zábavu, při níš nejlépe vždy seznati lze,jak obecenstvo jednotě přeje. Zábavu krom dobře se
hrané hudební stránky místníkapelou zpříjemnilii
naši bratří sehráním „Ševce milionáře“ a solovými
výstapy a duety. Kráaný přírastek přibyl k fondu
prapornímu a nadto zvýtěška tomboly a dražby vě
nováno 2 zl. Ústř. Matici a 4 zl. k fondu kaple. —
Na to 13. února odbývala jednota v témž sále svou
měsíční schůsi velmi četně navštívenou domácími star
šími i mladšími pány sousedy a cizími hostmi, Před
nášel vrchní kníšecí nadzahradník p. Václav Čížek,
z Opočna, o výnosu ovocnictví, o pěsténí, sázení,
Šlechtění, ošetřování ovocného stromoví; očesání, tří
dění, uchování a prodeji ovoce. Vybízel vlastenecky
k sázení stromků jubilejních. Milý zjev p. přednášeče,
názorné vyobrazení na tabulí, žertovný aplianý před
nes mnoho přispěl, že přednáška plna přesvědčivosti

a lásky k věci byla vděčněpřijat a še mu srdečněa blučně bylo poděkováno. Budiž i ade veřejný dík
vzdán panu přednášeči s přáním, aby co se Ifbilo i
užitka v proxi neslo posluchačům. Zdař Bůb!

Z Chradimaka. (Pronásledováníčlenůspol
ků katol. učitelů). Člověk by ani nevěřil, jaký fana
tismus, obmezený šosáctrím jest na konci 19. století
možný s to pod rouškou svobodomyslnosti. „Svobody

js jed ni obyně č SlóvydoaeyJan KollárTo70 v vy dcery, Jan Kollár. lo

věk po pány pokrokářeko.sociatistickéučitele neplatí. V Kolíně za assistence a patrně souhlasu c. k.
školního inspektora vyloučeni byli členové spolku ka

tolických českých učitelů ze spolka Komenského; příklad tento lákal k nápodobení i jiné učitelské apolky
a nedávno rozeslala také Budeč Chradimská členům
katolického učitelského epolku následující dopis:
„Velectěný Pane! Ve valné schůzi „Budče Chrudim
ské“ dne 15. Jedna 1898 odbývané učiněn řídícím
učitelem Schustrem (z Tuněchod) návrh, aby každý

člen katolického spolku byl vyzván, zda setrvati chceve spolku tom aneb vzstoupiti. Setrvá-li v katolickém
spolku, má býti podle jednohlasného nanesení „Budče“
2 téže vyloučen. ČíníceVás o tom vědomým, prosíme
o brzké a určité Vaše rozhodnutí, V Chrudimi dne
23. ledna 1895. Aug. Vilím, t. č. předseda, Ig.
Alexa, t. č. jednatel. — Jak se s námi sděluje, za
slán byl tento list i pánům učitelům, kteří nikdy členy
chradimské „Budče“ nebyli, a po kterých tedy „Bud
či“ chradimské naprosto nic není. Jen bornirované
násilnictví dovede si takové právo přisvojovati. Ne
hledě k tomu, jeat dopis výše citovaný případnou
ilustrací neblshých a nezdravých poměrů v řadách
části českého učitelstva, které namnoze chce členům
katolického spolku učitelského upírati, aby měliurčité
přesvědčení náboženské, a které katolicky smýšlející
učitele vyličnjeza brobařesvéhostava a za lidi za ny
klák koupené. Myslíme, že lidé, kteří nedovedou mln
víti o jiném, než-li o stálých a stálých zlepšeních
svýchplatů, kteří hlásají: „Mravní zákon jest sám
sobě býti zákonem, bohem vládcem! To jest: žádného
milosroenství na světě není“ — kteří jako jistý Oskar
Skach ve „Školském Obzora“ dělají si posměch z ne
be, tedy z odplaty v životě věčném, kteří prohlašujíce
se za nověrce, velebí darwinismus a tedy s Darwinem
myslí, že člověk pochází z opice, myslíme, řa tací
lidé nejméně jsou povolanými k vzdělávání a k ideal
nímu povznesení lidetva. V některých odborných ča
sopisech, zvláště však ve „Školském Obzora“ dočítá
mese opravdu prapodivných věcí. Tak předsedavelvar
ské Budče vyzval učitelatvo, aby zanechalo úplné
svých fankcí v kostele a patrně proto tak mnohý rad.
učitel vyhýbá se kostelu jako čert kříži. Lidé pokro
koví tohoto druhu z duše nenávidí kněží. Ve „Skol
ském Obzora“ napsal o nich jistý učitel mezi jinym:
Nazývají se duchovní, ale chtějí vlásti hmoton jako
jejich patron v Římě. Jste chuděrková duševní zajisté,
věřím vám; hmota snáze se dá ovládati, než-li rozum
davů. Proto ten váš vztek. Cizí chcete neustále, své
ho se vzdáti nikoli. To je ten váš altruismas, který
zná jen ego (já) a nikuli alter (druhý) . . . Vaše víra
jest pro vaše jednání sobecké nejméně způsobilá ně
oho oblažiti, že právějiné víry ne proavou vnitřní

cenu, jako projednání více uspokojují a lidi činí pe
vnějšími v boji“. Tak píše učitel na katolické škole
o katolických kněžích, kterým stát a země neplatí,
ani co jim vzal a kteří berou platy své z náboženské
matice a z nadací. Jakým právem může kněžím vy
čítat někdo jejich platy, které u faráře starce zřídka
700 al., u eteršího kaplana 400 zl. přesahují“ Ze zá
ští ku kněžatva dopouštějí ae pokrokářští mnozí uči

telé až směšného tvrzení. Knězprý se nehodí za učitele. Ka podivu v republikánské Francii mají sou
kromé konfsssionelní školy více žáků, než státní bez
konfessionální se avětskými učiteli. To famosní pan
Oskar Skach patrně neví, neboť do +4. čísla „Skol.
Obzoru“ napsal tento křiklavý nesmysl: „Proč nemůže
býti kněz vychovatelem ?“ Nepovažuji žádného kněze
ze schopného, aby byl vychovatelem lidu. Vyrozamí
vám tím kněze, jenž žije v coelibátu. Jak může člo
věk, jenž úplně ge společnosti sřek], cítiti a tím, čeho
pro sebe odpírá“!“ — Tak vida! Protože kněz žije
v coelibátu, nemůže vychovávati lid, nemá prý právo
„na útlé, nerozkvetlé květy mozkové, jichž chvění ne
může ani pochopiti“. — Myslíme, že o této tilosohi
Skachově by mohl podati nejpřípadnější úsudek ředi
tel pražskéhoblázince, universitní professor dr. Czam

polík. Znaleckému rozhodnutí jeho nedovolíme si ovšem
předbíhati, jsme však přesvědčeni, že u filosofa by před
pokládal dříve znalost logiky, nežli by jej uznal za
způsobilého k řešení "záhad filosofických. Logiky by
u Oskara Skacha ovšem marně hledal. Což, pane
Skacho, slečny učitelky jsou po vašém rozumbradství
způsobilé vychovávati lid? Znají to chvění květů
mozkových, když žijí také vcoelihátu “ A coš učitele
neženatí, kteří žijí přece také v coelibátu, ač dobro
volném? A což učitelé ženatí, ala bezdětní, ti jsou
také nezpůsobilí dítky vychovávat? Necítíte pane Ska
chu, že byste byl zůstal filosofem, kdybyste byl o
vychovatelství, jemuž patrně nerozumite, raději mlčel“
Toho chvění mozkových blan nechejte. Nevyznáte se
v něm. Vite, jak vypadá osel, když stojí na ledě?
Víte, jak se mu chvějí mozkové blány? Možná, še to
nevíte a hodíte se tedy sotva k názornému vyučování,
Dle zásad Komenskéhoučitelem byste nebyl. Již proto
ne, že jste chatrného vychování, neboťnedovedete
an) o knězi slušné mlaviti. Dáře nevěříte v Boha, ne
hodi) byste se na školu, kde se má mládež naučiti Boha
znáti a jako tvůrce nejvýše moudrého, slitorného a
milosrdného, spravedlivého odměnitele dobra a ala —
ctíti. Na školu katolickou nepatří též známý řídící
učite) školy tuněchodské a jeho stoupenci z. tábora
socialisticko-radikálního. „Školský Obzor“, který svým
čtenářům odporučaje četbu socialistického hlavního.
orgánu „Práva lidu“ a který doznává, še sociální de
mokracie v řadách učitelstva se stále zmabá a který

sám socialinmnepodporaje: ten je orgánem a hlasatelem těch učitelů, kteříštvou nejen preti katolické
víře, ale i proti katolickým kněžím a učitelům. Stou

nci „Školského Obzoru“ při posledních volbách ta
6 vydatně podporovali sociálně demokratické kaadi

dáty. Internacionální demokratism nesná ani konfesee,
sni monarchie. Z toho plyne, že se musí povašovatí
za konfessím i mocnářům za nebezpečný, de tedy
státní orgány šíření jeho v zájmu udržení státního
pořádku trpěti nesmí. Jeme tedy zvědaví, jak se c.k.
okreaní hejtmani a inspektoři zachovají k usnesením
našich internacionálně socialisticky smýšlejících uči
telů, kteří občansky zachovalé členy spolku kat. če
ských učitelů boykottují a v čísle sea dne 8. -února £
r. opět nectně hanobí. Ve Francii, v Belgii, v Praska



tam by se něco podobného netrpělo. „Školský Obzor“

apodobné mu radikální časopisy aš příliš neopatrněsvé protimonarchické a proticírkevní své stanovisko
prozrazují a jsou proto nejzpůsobilejšími k tomu, lid
proti váženému stavu učitelskému poštvati. Musíme
se přece domnívati, že valná většina českého učitel
stva dosud v Boha věří a z přesvědčení do kostela
chodí i náboženství učí. „Olomoucký Pozor“ a „Škol.
Obzor“ tvrdí, že menšina učitelstva smýšlí již socia
listicky, brozí, že veškeré učitelstvo bude do sociálně
demokratického tábora vehnáno. My sice nevěřímo
ani v boucbaronské strašáky, ale kdyby byla jen de
setina tvrzení „Škol. Obzoru“ pravda, jiš tím by
dával vládním orgánům příčinu k sakročení. Není
přece ani zájmem českého národa a nejčetnějšího jeho
stavu, rolnického a živnostenského, aby učitelé mu

máhali rozmnožovat řady sociálních demokratů,
ří jsou upojenci židovských liberálů, dajčnacionálů

a odpůrci státního práva. Není však také zájmem ří

še, sy se přivrženci Adlerů, Bernerů, Peszynekých,Hybešů, Šturců a Vrátných u nás šířili. Říznější Pra
sko sociálně-demokratických učitelů prostě netrpí a
nyní nechce trpět sociální demokraty ani mezi uni

versitními professory. Pruský vládní tábor, esknpanýkol ministra vyučování Bosseho aspoň praví: „Je-li
důležitou otázkou, emí-li otevřený stoupenec sociální
demokracie býti officiálním učitelem universitní mlá
deže, jest též důležito, aby otázka tato byla zákonem
rozluštěna. S jistými povinostmi soukromého docenta
nedá se totiž srovnati přináležitost jeho k sociálním
demokratům. Na královské pruské aniversitě nemá
docent jen pěstovati vědu, nýbrž stojí též ve službě
pruského krále a pruského státu. Jest tudíž povinností
učitelův universitních, aby mládeži nejen vědomosti
sdělovali, nýbrž aby téš do ducha mladých studují
cích vštěpovali láska ku králi a vlasti, úctu k mo
narchii a ústavě“. A to jest právě bolavé místo 80
ciálních demokrátů: král, vlasť, ústava. Známo jest,
že o vlasti mají svůj zvláštní pojem, místo království
chtějí míti sociální republiku a místo ústavy navrhují
programy svých socialistických kongresů. „Professor
universitní jest úředníkem státním“, zní jiný hlas,
„8 jsko placený státní úředník má své povinnosti ku
státu. Při vší svobodě vědeckého učení nesmí rušiti
jednotu státní myšlénky. Ať má své vědecké smýšlení
jaké chce, osobně nesmí se přidržovati strany, která
jest státu rozhodně nepřátelskou“. Mínění toto odpo
vídá též praxi pruského státu, dle které nejvyšší
správní pruský soud proto sesadil jistého představ
ného úřadu, poněvadž nadržoval sociálním demokra
tům. „Úřední představený sociální demokrat nemůže
míti onu důvěru a vážnost, jaká mu jako úřadní
osobě přísluší“, znělo rozhodnutí. Tedy co platí u
představeného úřadu, totéž platiti může pro předsta
veného na universitě — docenta a profesora. Panu
Skachovi, Schustrovi z Tuněchod, Vilimovi a Alexovi
můžeme proto jen přátelsky raditi, aby se v zášti
proti katolickému,státem uznanémo, dynastickyi ryze
smýšlejícímu českému spolku poněkud mírnili. Jinak
ucítili by něco nepříjemného snad dříve, než-li se na
dějí. Radikální pánové snad ani nevědí, jak přímo
nepřátelské proudy vzrůstají proti učitelstva nejen
snad v kruzích vyšších, ale již i v řadách liberálních,
o jiných nemluvě. Radikální učitelé svými výstředno
sti škodí zbytečně nejen sobě ale celému stavu uči
telskému. Či není to smutný úkaz, že v době, kdy
celý český národ — touží po smíru, sblížení a shodě,
pouze část vzdělavatelů mládeže hlásá hanobení a
zničení jinak smýšlejících a že tak bezděčně opět se
ociťuje vedle internacionály, která pro české národní
a státoprávní snahy nemá leč posměch a nepřátelatví?
Kéž dojdou slova tato uvážení!

Ze soudní síně.

Každá obec má nějaké břemeno, jehož se zba
viti nemůže. Ludrácký trojlístek bratří Voženílků v
Jaroměři může však býti porovnán s ranami starého
Egypta. Zvláště bratří Vilém 27letý v Roztokách
narozený) a František (24letý ve Věkošinarozený,
do Jaroměře příslušní jsou postrachem celého města.
Stane-li se někde nějaká krádež, pranice, výtržnost,
jsou při tom zajisté bratří Voženílkové, nestudyrují li
zrozna ignasinm v Králové Hradci anebo aniversitu
na Pankráci. Bratří Voženílkové mají ze všech odborů
darebáctví již dávno maturitu a že budou jednou je
ště více povýšeni, to jim kouká zrovna z očí. Vil.
Voženílek byl již thkrát trestán proveřejnénásilí,
vícekrát pro krádež, urážky stráže, bručel jiš mnoho
a mnoho měsíců, jednou dostal také dva dny pro sa
povězenou hru, ale tuto a jiné maličkosti rozhodně

zapín To prý je v těch lejetrách mejlka. František Voženílek vpočtu a druhu zločinů, přestupků
a trestů svému bratrovi také nezadá,seděl již dva
krát po 18ti, jednou po ibti měsících — ty menší
tresty nepočítaje. — Bratří Voženílkové jsou v budo
vě krajského soudce vice již velmi dobře známí, ten
tokráte se jim objevil však zjev nový: páni soudci
ve vážných talárech 8 barety na hlavě a fialovými
výložky, pan státní pávladní v stejném úbora, ale
s červenými přeloženými atlasovými límci. Trestnímu
senátu předsedal pan zemský soudní rada Stolla, vo
tanty byli páni radové Pospíšil, Devorecký soudní
sekr. Pešek, zapisovatelem byl právní praktikant
Toms. Obžalobu hájil státní návladní p. Blat
ný. Voženílkové hájili se sami; každý má huba dobře
nabroušenou, gestikulaci živou, u aby obrana jejich
patrně více a více vydala, vyskočili a mluvili všdy
najednou. Přísná slova pana předsedy muwila je ča
sem poučit o novém trestním soudním řádu, v kterém

„bratří Voženílkové ještě se dobře nevyznají.
Obžalobavinila Viléma Voženílka, že dne

8. října ukradl při cestě z hospody hostinskéma Janu
Drašnerovi tobolku vceně 1 zl. obsahující tři desítky
a 1 pětku, že 18. července ráno urazil ve službě měst.
strážníka Fr. Kautekého, že dne 8. srpna při zatýkání
urazil četnického strážmistra Václava Vicovského, že
ve dnech 23. až 25. července m r. udal v hostinci
Marie Lipské dva falešné zlatníky a třetí tamtéž
udati se pokusil. Fr. Voženílek obviněn ze spolu

krádeže tobolky p. Drašnere, še 37. července prostřed
nictvím Antonína Leška pokusilse u usenáře p. Ze
žalky udat falešný zlatník; že ukradl kůži psna Fr.
Polickému, a že vydávaje se za řádného dělníka, ne
cha! se u kováře J. Salvendra ve Weigeradorfu 19
dní atravovat a přechovávat, čímž tento škodu utrpěl.

Vil. Voženílek rozhodaěpopřel,žeby se byl
v hospodě p. Kolářakého „na dolívce“ dotěrně se cho
val, a pak Drašnera a sklepníka Košťála na zpáteční
cestě pronásledoval. Policajt Král prý Voženíjky vy
zval, aby ještě někam šli, třeba „na Liško,“ k Bílé
mu neb jinam. Košťál a Drašner prý je vybízeli, aby
šli s nimi a dobře se měli. U Bílých a Jarolímků prý
sice nebyli, bylo zuvřeno, a proto šel s Drašnerem ke
Grandhotelu a řekl ma: Dobrou noc pane Drašner! —
a rozešli se. Tobolku prý rozhodně neukradl, vždyt

pr ji Drašner ještě druhý den na cestě ke Králové
voru hledal. On pri moh! také peníze utratit, protože se fart a fart baví. Taktéž Fr. Voženílek

pravil, že penízeměli sami, dostali prýje v Jonefově
od řepy. Prstenydva prý sice koupil, ale to ukradl

své matce desítku, kterou jí poslali nspřilepšenou
jeho služebné sestry 5 Mladé Boleslavi. Za tu krádežprý se styděl, matka je prý holt matka a tak šel za
práci do světa; o tom, že je stihán zatykačem prý
vůbec ani nevěděl. Také ostatní části obžaloby vy
krucovali bratří Voženílkové se svůj prospěch.

Rada Stolla: Vy máte s těmi četníkyapolicajty
samé mrzutosti. — VilémVoženílek: Tak jest,tako.
vou smůlu. Do jednoho strkají, nadávají, sbijí nevin
ného člověka do krve a pak ho jestě zavřou. — Rada
Stolla: Proč jste Kanckému nadával: kluku táborácký,
lumpe, zloději, zabiju tě, starej se o svou dceru.....
Voženílek: Vědí milostpanel To já nadával svému
bratru, já jsem se s ním pral. — Rada Stolla: Ale
váš bratr František je svobodný, žádnou dcerou ne
má? — Voženílkové se smějí. — Podvod se zlatníky
V. Voženílek zapírá. — Fr. Voženílek prý nevěděl,

že ten atník je falešný. V Jaroměři se ovšem vědělo,že Fr. Červený z Rasošek falšoval mince. — Kůži
pana starostovi Fr. Polickému prý neukrad, on jí na
Šel, rozřezal a nechal, jak to bylo.

Svědci líčili ovšem věci jinak. Jan Drašner
rodák královéhradecký pravil, že byl s Košťálem na
Dolívce, Když o půl 8. hod. ráno se vraceli po Praž.
předměstí dolů, tu a hostince p. Bílého přiskočili Vo
Ženílkové k nim, aby šli s nimi. K dobré vůli a aby
Voženílkové nedělali rámus, šli 8 nimi. Když Voženíl
kové budili Bílého, dali se uličkami na útěk, báli se
jich, neb měli u sebe peníze; avšak Voženílkové jich
dostihli a kašdý chytil jednoho. Když šel Košťál za
potřebou, utekl Voženílkům. Teď šel mezi nimi Draš
ner sám. Viděl, jak Vilém ze zpod svrchníka mu ru
kou sáhl na kapsu, ale dělal, jako by o tom nevěděl,

řitiskl jen ruku na tobolku v kapse. Když příšelke
randhotelu, vyzvali ho Voženílkové, aby šel s nimi

ještě na Vyšehrad. Nechtěl. Tu s obou stran Voženíl
ové do něho strčili a skočili na kolem jedoucí vůz.

Drašner cítil při tom nárazu něco a kapsa byla také
utršena; teprve na chodbě pozoroval, že mu schásí
tobolka. Žena ho nepustila, aby Voženílky pronásle
dovali, udal tedy četníkům, že mu ukradli tobolku.
— Sklepník Košťál svědčil dle obžaloby. — Policejní
strážník Ant. Král praví, že byl také „na Dolívce“.
Voženílky za Drašnerem neposlal. Rada Stolla: Bylo
by totaké divné, kdyby policajt za někým posýlal
Voženílky. — Král: Naopak varoval jsem Drašnera

před nimi slovy: „Pojďte prýč, ono tady není dobřebejtl“ — Ve dneviděl Fr. Voženílka v zlatnickém
krámě p. Kramera, ale kdyš ten ho viděl, odešel a
slyšel pak, že koupil dra prsteny u zlatníka p. Krou
py za 7 sl. Strážník Král také doznal, še jen k vůli
násilníkům Voženílkům opatřila jaroměřeká obec po

licii revelvery. — Voženíikové po těmto výpovědemzuří. Františkovi se také nelíbí, že Pancířová v pro
tokole na něho udala, že ji vyzýval, aby před soudem
řekla, že ona mu tu desítku na prstýnky dala, což
pravda není. Fr. Voženílek hubuje a praví, že daro
vaný prsten Pancířové opět sebral. — Adolf Šulík
potvrzuje, jak V. Voženílek Kantskému nadával. Fr.

Konteký praví, že Voženílek na něho křičel: Jest.lichcete bý:živ, jděte ode mne! Pak lebl na zem, a
volal: af mne bodnou! Pravil, že Kautský je lamp,
sloděj, kluk táborská (Kautský je z Tábora, že patří
na 30 let do Kartous atd. — V. Voženílek: Já ma
jaktiv aenblíšil. To víte, že policajt je vády proti
mně. On mně bodl, zbil a byl jsem k vůli němu již
dvakrat nevinně odsouzen. — Strážmistr V. Vícovský
praví, že Voženílkové mají špatné renomé. Jsou ne
bezpeční lidskému zdraví i majetku. Každý den ztropí
nějakou výtržnost. Při zatýkání ho Vilém Voženílek
uhodil, nadal ma: „Vypadáte jako housenka v trní!“
Když ma hrozil užitím zbraně, pravil mn V. Vožení
lek posměšně: No, pantatínku, mohou si zatím nalá
dovat! — Marie Lipská 75tiletá hostinská potvrzuje
obžalobu. — V. Voženílek: Vone vodpřisáhne a neví
co. Já tam eni nebyl. — Jos. Žežulka potvrzuje, že
Lášek kupuje párek pro Fr. Voženílka, dal mu olo
věnýslatník, že ho ohnul a že mu Voženílek pak za
to nadal, jak se může odvážit ohnout mu jeho pravý
slatník. — Rada Stolla: No, ten se ohnout nedá.
Kovář Jan Salvender pravil, že Fr. Voženílek si vy
půlčil od něho peníse a Ze po 19 dní mu dával za
87 kr. denně noclech astravu. Když byla výplata vy
zvedl si Voženílek u krejčího své zánovní šaty autekl.
Utrpěl jsem 7 zl. 93 kr. kody. Voženílek mu na pa
mátku nechal starý rozbitý klobouk a jeho kamarád
Kottik špinavou košili. — Voženílek: a také podvlé
kačky jsem vám nechal. Na dráze vám sa mne a Kot
tiga vyplatili 2 sl. z kr. a tak co chcete víc. Na to
se oha Voženílkovérozpustile smějí. — Josef Sedlá
čak potvrzuje, že viděl po té velké vodě v Jaroměři
u Fr. Voženílka celou kůži. — Fr. Polický potvrzuje,
še zbytky nalezené kůže jsou jeho. Cení si celou kůži

při 20 kg. na 36 zl. Protože jemu kůže byla teprne81. srpna ukradena, a František seděl, musil kůži
ukrásti některý jeho bratr. Přelíčení trvalo skoro 3
hodiny. Vilém Voženílek dostal 24, Frant. Voženílek
15 měsíců těžkého žaláře, každý měsíc postem zostře

ženílkové pod policejní dohlídku. A to Voženílkové
nejvíce mrsí. Žádali také pana předsedu, aby svědci
z Jaroměře nesměli býti přítomni pronesení rozsudku.

To se ovšem nemůže připustit. Na to Vošenílkové sa.
hulákání prohlásili, Se trest rozhodné nepříjímají. Je
prý to nespravedlivost na tom avětě, ale dva četníci
Je odvedli do věznice přece.

Onen známý pán,
který vyměnil dne Ď. t. m. v hostinci p Mušky „u
Javůrků“ v Hradci Králové kožešinovou čepici hnědé

barvy za svou, žádá se aby tuto navrátil,

p
Panům ++*+

+ hostinským:
Za příčinou vycecbání toboto předmětu vy

prodávámcelou zásobu různých, úplně
nových, též i obehraných hu
ních automatů, různých velikostí,hluboce
pod nákupní cenu a kdo sobě přeje podobný před
mět levně poříditi, má nyní nejlepší příležitost.

Albert R. Šťourač,tovární sklad strojů

(0) w Hradci Králové
Svatojánské náměstí čislo 87. >

Sklady tabulového a dutého skla, porcelá
nových zrcadel, obrazů a petrol. lamp.

|Čenníky a nákresy na požádání frko. 9

267 ve Svitavech, Morava.

Bohatý výběr všeho druhu nábytku.

Nábytek. Výbavy pro nevěsty.
+ Úplné zařízení do pokojů, salonů a ložnic.

š| Výroba a sklad nábytku
8 , 5

(T. SAUDENOKŮ,|
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MAVRODAPHENE.
Řecképřírodnídessertní i medici

mální víno lisované z čerstvých malvasinských
hroznů jest k dostání v lékárně pana

A. SPORY V HRADCI KRÁLOVÉ,

Mavrodaphna jest zdravým lidem osvěžení
podporujechuť k jídlu, pro ohudokrevné:
překvapující účinek, slabým i starým neduhem tr
pícím působí nejen okamžitou posilu, na kterou 8e
nemoenítěší,nýbrži rozhodnouvzprubuseslabené
činnosti srdeční. (108).

Hlavní zástupce pro Čechy, Moravu a Slezsko:

H. F. SEIDEL, PRAHA, Vodičkovaol. č. 30

T knihkapectví Gyrillo-Methodějském
GUSTAV FRANCL

v Praze, Melantrichova ulice
lze dostati:

Svatou kříževou cestu z výroků písma
svatého. Dle latinského textu upravil P. Florian Bře
zina. Cena 5 kr., 100 kusů za zl. 4—

žnost křížové cesty, nesoucíse po
nejvíce duchem sv. Alfonse z Liguori. Cena 5 kr,
100 kusů zl. 4 —.

Pobožnost křížové cesty. SestavilP.Ka
rel Vondruška. Cena 5 kr., too kusů za zl. 4—.

Řehák Dr.Karel, Křížová cesta. Zerrubné
poučení o ní dle pramenů církevně schválených, se
sta il a všem milovníkům Božím vůbec, svým ale
zbožným osadníkům zvláště věnuje spisovatel. Cena
36 kr., v pevné vazbě 42 kr.

čdní cedulky v české, německéaneb
latinské řeči, Tyto obsahují výroky z písma svatého
a prodává se kniha 24 archů za 70 kr.

Zpovědní cedulky k vcilkonočnísvaté zpo
vědi s černými obrázky. Prodáváme 509 kusů za 75
kr., 1000 kusů za zl. 1.60.

Poučení o svátosti pokání. Seps| J.
Doležal. 50 kusů z. 75 xr., 800 kusů za zi. 1.40.

Poučení o nejsv. svátosti oltářní. Sc
psal J. Doležal. 50 kusů za 75 kr., 100 kusů zl. 1.40.

Zrcadlo zpovědní pro školní dítky. Cena
1 kr., 50 kusů 45 kr. Maost V, Pipra k

nímu sv. přijímání. S povolenímnejd.bisk.
rd naristu v Budějovicích. Cena 00 kr.

Připrava ditek ku ov. zpovědi, zvlá
ště ku zpovědi první. S povolenímnejd. bisk.
Ord. v Budějovicích. Cena zl. 1.20.

eči při prvním sv. přijímání. S povo
lenímnejd. bisk. Ordinariatu v Budějovicích,CenaBo kr.

Eucharistická pobožnosti křížové ce
sty ku 40 hod. pobožnosti na usmířenou před vy
stavenou velebnou Svátostí Cena8 kr.,50 výtisků 321.

KůnsleJan, aežíš Kristus, h a
Wykupitel přítomen v nejsvětější Svátostí oltářní.
Cena 4 kr

Ježiš v Nejsvětější Svátosti oltářní.
(Myšlén y ctih. faráře z Arsu) Cena 3 kr, 100 kusů
za zl. 2'50. „



zbotovají se dle

Návěští.

a sice tak, še figura

upotřebení

hyizdovitých vzorech,

silné dvoustranné, bez

259.3
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s volkým množstvím

Na Praž. Pře
Králové a okolí

Nížepodepsaný dovoluje si velectěnému
obecenstvu Pražského Předměstí, Hradce Kr.
a okolí zdvořile oznámiti, de převsal přímo u
nádraší se nalezající, zcela nově zařízený

Hotel „Hutla“
(dříve SCHLOGEL)

na Praž. Předměstí u Hradce Král.
p Mou snahou bude velect. pp.hosty vý
s. lečným, dobře vylešelýmpivem „nlovthrade

ckým,lešákem plseňským,jemnými saručenými
' Ojmya dodře upravenými pokrmy v každé

dobé denní dle lístku neb v předplacení v ce

aech mírných, k nejúplnější spokojenosti obsloužiti.

j Wkavárně při hůtelu|
jest pro zábavu P, T. pp. hostů moderní ku- M

čníka velký výběrdomácích 6 císosemských |
: M. — Pro pp. obchodní cestujícía cizí
' hosty je připraveno 15 úplné mově povelko- M

A, městsku safisených pokojů. Povosyjsou k do- '3
| stámá v domě.

Ve všech místnostech elektrické osvětlení
a ústřední topení!

Ceny mírné Obsluha vzorná afochotná.
V přízeň velectěného obecenstva se poroučí

„A k hojné návštěvě uctivě zve 277 |

EKarel Flolub,
nájemce hotelu.
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VŘÁ

Ido něco ztratil neb nalezl,

zamýšlí nějaký pro

Kdo nojmouti chce byt

má stravu a byt,

Kdo

inserování v

KAKARIXKXX

Vysmmamenánstře)rnou medaslů
ME HradciKrálo.*r. 1894.v P náAn

Voledůstojnému duchovenstva,

Dovolojí si odporučiti evůj hojně zásobený oklad

kostelních paramentů
ve viastní dílně pracovaných. Dále zhotovují go
bickésvícny, lampy, kalichy, monstrance,
lucerny, rámce na kanonické tabulky s
pod. přesně dle vzorů a alobu sa ceny mírné.
Staré předměty obnovují, postříbřuji a pozlacaji

v ohni velmi trvanlivě a levně,

Růsná doporučaní, vysvědčení a osvědčení, jakož
i vzorky sesílám na ukázku franko.

Blavným spolkům a korporacím nabízím se ka
zhotosení odznsků, památníich penisků a t. d.

Karel Zavadil,
pasit v Chrudimi

a křesťanskýzávod."N

Hojnězásobený aklad

vlněných látek
oděvních

všeho druhu, vlastní výroby a solidví ja
kosti nabízí za cemy nejlevnější

Jindřich Hon,
ve Vyškově na Moravě.

-4- Vzorky zdarma a franko -©

p-Českýakřestavskýzávod.ja
AB-'poayzfxouvjsojy44x00)„NĚ

ORP>Český a křesťenskýzávod.i

OODOOOO0000000

JAN HORÁK
soukeník

V BYCHNOVĚ n E
nabízína dobu zimní

čistě vlněné látky
MB"vlastní výroby.=

Račteš učiniti jen malou objednávku na
zkoušku!

Vzorky na požádání zašlu 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 vzcrnou, poctivou obsluhu. 16

OOO0000000000

Kdo bu neb práci,

učiti se něčemu,
Kdo

pajmouti neb pro

Kdo bledá neb k zadání

oznámení vhodné pro

nechť použije k účeli tomu

za mírný poplatek.

ÁA

hledá neb chce sluš=

Kdo chce vyučovatianeb

dej neb koupi,

aneb nějakou obch. místnost,

vůbec chce nějaké

všeobecnou potřebu,
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| Maulhner-ovo semeno |

Wlastnosť půdy Silná,dobře hne
jená, možnoli poněkud vlhká,

ojně zalévati, možnoli občas
hnojůvkou podlíti.

K
—— — —

JESLE CARÁKOVÍ

ze dřeva řezané polychro
mované,

Boží HROBY
se slohem kostelů souhlasné

KŘÍŽOVÉ RSTY
v reliefu řezané neb lsté.
Sochy „Vzkříšení“, sochy,
oltáře a veškerá kostelní
zařízení doporačuje uctivě
umělecký závod sochařský

a řezbářský

Josela Hrojčíka

VY
EZ 5+

NAno
7 i
N4

DS)

k4 figurálních oken.

8
ny, cukrovary an ©

FA

aa

UhdSE síle 26 mm.
ne

v Praze. P po om.dPkyč po cm.vý> za 2 zl. .
Písárna a dílny na Letné| [©m y
613-VII.— Sklad Eliščina| PSN

tř.čís.24. Z
Hlustrované c , nákresy
ar franko! Výhodné

platební podmínky. 265

Vedleskladujízdných kol a šicích
strojů, zařídiljsemsklad ohnivzdor=
ných a nedobytných pokladen, které

ceny účtuji.Cenníky zdarma.
Prose o hojnou přízeň znamenám ses úctou

Albert R. Šťourač,
Bvitavy, Morava.267

proslavená

v uzavřených

nacházejí 56

u všech větších obchodníků

V každém místě jest prodejem 80 nejpotřebnějších druhů
a květin pověřena než jediná firma.

276

IR 7 HCON39 +oa čsesesek

c. k. dvorní dodavatel,

odporačuje
Hotová sýta s labem 1kus

za 60 kr., mosazná 90 kr., 20
palců v průměru.

Náhrobní mřižky 1 kus
od 5—18 zl.

Tkaniva do oken v barvě
modré a zelené, jakož i ve
škeré druby zboží do oboru
toho spadající.

Vzorky s udáním cen na

jiná závody

FERO. SCHARF.
( výstavěroku 1991"i

né komory. 270
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B“ Novinka!
Praktické

rychloprací stroje
se ždímadiem

(Danejvýš výhodné vshledem k úspoře času, mý
3 dla a k docílení čistého prádle, aniž by tím prá

dlo trpělo, sbotovuje strojnická dílna

J. Bucka ve Smidarech,
kde možno téš veškeré hospodářské stroje nej- £
novější soustavy důkladně zhotovené sa oeny

levné obdržeti. 211

Uposorňuji na dokonale a nejnovější tesaci
stroje excentrické mláticí stroje s kulidkovým s
ložisky. Prací strojemá též na skladě p. Karel
Dušek, na sr. Janekém nám. v Hradci Králové £
a p. Kolář, hotelier v Bělohradě.

V997 0970T77T70I7I7Y
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plaořavovaveTereTaee"

í Statisíce

RARARÁARA
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ladaMahalMuteJubm]

Značné snížení v cenách
wyprodávám

celý zbytek nákladů mnou zakoupených.

Pro dobu postní:
Beránek Bolí. Sedmero postních kázání Františka

Janovskýho místo 60 kr. pouze 40 kr.
Vírou ku štěstí šest konferenčních řečí pro dobu *

postní Meth. J. Zaerala místo 60 kr. pouze 40 kr. 
Práce křesťanstvímposvěcená a s. patronové její

Frant. Janovskýho. Obsah: Uvod, Čechy, dokonalý
život křesťanský podstatou jejich, sv. patronové ře
mesel a umění? Neblabé zrušení cechů, Adolf Kol
ping, zakladatel spolku katolických tovaryšů místo
50 kr. pouze 25 kr.

jvot Ještše Krista a Panny Marie dle Busingre
vzdělal dr. Jíří Láska s 673 krásnými illustracemi a
8 přílohami, 784 str. 28/32 centimetrů velikých místo
zl. 7.20, 1. vydání švabachem pouze zi. 1.25, v ko
ženém hřbeté a rohy zl. 2,60 v pův. nádherné vazbě
v plátně s červenou ořízkou zl. 3.25, se zlatou oříz“

KO em E V kouzl. 3.65,2. vydánílatinkoumístozl. 7.20pouze
- no n.. 5 zl. 250, vázaná v koženém hřbetě a rohy zl. 8.85 v

7 7 A... -- zz JÍ původnínádhernévazběs červenouořízkouzl. 450,.
Prosta všech zdraví škodlivých svučástok kávy zřnkové. sezlatouořízkouzl,4.90.

- Kathreinerova sladová káva Xneippova jediná obsahuje její vůni- pap“Nové"JN
-4 oblíbenou chuť, Povzbuzujíc chuť kjídlu a sradně jsouc stravi. : jediná Aolíky české Inteligentní

. telnou, Kathreinerova sladová káva Kneippova již po léta osvěd- j Původnívydání80.000rozprodáno/
Čuje se býti stejně snesitelnau jak odrostlým tak i dětem. Nejvý- ŽivotdlemábošensteívydalTilmanPeachS.

tečnější prisada kávy zrnkové, iakož i doporučení nejhodnější 4 V p,PlacidusBuchta,cenazl. 1.—,váz.zl.
náhrada téže. S ohledoma na její zdravnát a úsporu emělá by. Nesdárnédětí.Postníkázáníčímkřesťanémučísyna člověka. Cena 80 kr.

Sláva na výsostech Bohu. Kázání na posvátnou
dobu vánoční, Čena 8o kr.

Sv. Bůlenec a nejsv. Svátost Oltářné Frant. Al
berta Strnada radu kazat. Cena 80 kr.

Náklad knihkupce R. Prombergra
274 v Olomouci.

yháddskádáky | (táže sochy,obrazy
Přiležitostnédárky! | voskorýkostelnínábytek

180 w každém slohuVÁC.ŠOLC, o ád
zlatník a stříbrník, uměl závod řezbářský a sochařský

přísežní soudní znalec a odhadce pro práce kostelní

kn PetraBuškasynové

vlc>pravá ,„Kathřsjnerova“"káva v žádné'domácnosti scházeti, -||

-© "Xájeme před. móně.cennými napodobeninami©v Jj

Dekorační malíř a poslacovač

JAN BARTA
v Rychnově n. Kn.

Staré námostí čís. 79.
(© doporučuje se P. T. duchovenstvu a pa
> tronátním úřadům

KEpro malby ohrámů a po„A zlacování oltářů
(sv. Janské nám. č. 77.)

«
«
«
o,
« doporučuject. obecenstvu hojne záso

4
«
«

FFFFFTTE benýsklad klenotů,zlatýchstří brných vě.
M) a veškerýchpotřebkostelních. a vých českýchranátových norků, v S aš a, ———

| Malby podobizen v barvách i kresle- stříbrné stolní náčiní z nového a čín === (Zaleleno.1050.) ;ných, dle zaslaných malých podobizen, ského stříbra, ozdobné stolní nádobí, Provedenopřes200 oltářů, Nejlepšíodporučenveškeré zlaté a stříbrné hodinky I. ja
kosti; dále pendlové hodiny a budíky
různých drahů se zárukou 1—3 roků za
ceny levnější než všude jinde. Zlatí a

(240) stříbří v obni galvanicky.

4 ukon hy jeúřednězkoušenoaznačeno:jednávky a oprávby s4 přijtmají a .

Noe tš oskeré máčky hodinekse vyřisují.
Věe za levné ceny.

Staré skvosty se kopují a vyměňují.

VYVTYTYVY

za jichž správné provedení se ručí.
Ceny co nejmírnájší.

Plány na malby kostelů vypracují na
požádání ve všech slozích s přilože

nými rozpočty.

Množství vlastních nákresů agfotografií
gap> k volnému nahlédnatí franco. -jm

Ludvík Nejedlý,dekorační malíř
v Novém Bydžově

dříve v Hradci Králové

udporučuje svůj atelier k provedení všech de
Mě korativních

S malel kostelů
při trvanlivé malířské technice.

M Provádím malby od jednoduchého až do
P uměleckého spracování, restauruji staré maby
Ponástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma

luji obrasy nové. (3)
M Návrhy ve slohu stavby kostela se na
2) požádání ochotněvypracují a rozpočty předloží.

|ŠEFFFTTŤSklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlastní dílně na umělé truhlářské i čalou

nioké zboží vyrobená

káramímánla: Kotva.

LINIMÉNT. CAPOICÍ COMP.
o z Richtrovy lékárny v Praze

uznává se za výborné, bolesti utišajicí satirání; jestnaskladěvevšechlékárnáchza40kr.,70kr.a1 zl.
Všeobecně oblíbený tento

domácí prostředek
žádejvšdyjen v původních láhrích s nakíochrannou

námkoune přjmi Biohtrovylákáru .uď opatrný a p jen láhves
ochrannou známkou za původní přípravku.

Riohtřova lékárna „U zlatého ta“ v Praze,

. GF pérovky a žíněnky, 08
pony a sáslony do oken, hladké i sdrhované dle

frano. apůsobu. 181

Práce vesměs důkladná v comáchmírných.

Majitel a vydavatel Politické družstvo tiskové vHradci Králevé. — Zodp. redektor Frant. Štábl. — liskem bisk. tiskárny v HradciKrálové.



Tolerance.
Tolerance čili snáetíiřnet jest taky jedním

z těchsláv; kterými se často bez rozmyslu bází
a proti „klerikalismu“, vlastné však proti katoli
eismu bojuje. Povídáme — „bes rosmyslu“. Nebo,
kdyby se o toleranci dle zákonů důsledného my
šlení — dle logiky — myalilo, nevycházelo by
s úst a kalamářů tolik nesmyslů o tó věci.

Katolíci zajisté nejsou vůči jiným vyznáním
nesnášenliví.

Kdo dobře rozlišuje, dobře učí, říkávali již
staří. Chceme tedy i toleranci — snášenlivost —
roslišovati. — Rozeznáváme totiž nejpry toleranci
rozumu, a pak tolerancivůle.

A tu pravíme: Rozum, poznal-li pravdu bez
pečně — žádné tolerance nezná a připustiti ne
může. A proto díme: Nejnesnášenlivější

jen bezpečněpozpaná pravda. Vím-li bezpeně, že dvakrát dvě jsou čtyři, nemobu připustiti,
že dvakrát dvě jest taky tří nebo pět. Proto ze
všech věd nejnesnášenlivější jest mathematika,
počtářství. K smíchu by to bylo žádati od mathe
matiky, aby připustila, še dvakrát dvě je třebas
taky pět. Zaámkou slabomyslnosti bylo by tvrzení,
že může býti pravdou oboje, dvakrát dvě jsou
čtyry a nebo taky pět. Taková snášenlivost ne.
obstojí před zdravým rosumem. — A když
tedy věcí takto se mají, kdo pak bude chtíti ha
něti matbematiku křikem a posměchem:Ze všech
vědnejnesnášenlivější je mathematika.
Naopak. Právě tato její nesnášenlivost jest znám
kou její pravdy; právě tato její nesnášenlivost
jest její slávou, ctí a chloubou.

Rozum mathematikův tedy tolerance nezná,
a jest tudíž mathematik —, rozumově — nejne
snášenlivějštm člověkem na světě. Jinak jest to
ovšem s tolerancí jeho vůle. Kdyby někdo oproti
počtáři tvrdil, žer dvakrát dve Jest pět, měl by
mathematik zůstati klidným, a neměl by, ač rozum
na svém stojí, zlou vůli oproti odpůrci svému
ukázati k. př. nadávkou, še je blbec, anebo do
cela udeřením ho do hlavy. To by byla nedovo
lená nesnášenlivost, netoleranca vůle. — Zásadou
tedy tu zůstatimusí: Rosam nesnášenlivý,
vůle snášenlivá.

Avšakjsoupřípady,vekterýchi vůle musí
býti nesnášenliva, nemá-li lidská společnost
sahynoutí. K. př. kupující tvrdí, še dvakrát dvě

© FEUILLETON. ©
Kde je pravý heroismus?

(Dokončení.)

Typem pravého héroa je sv. Pavel. Pozoru
jeme-li tohoto přísného israelitu, změněného před
Damaškem světlem nadpřirozeným z divokého
vlka v generósního Iva, kterak odhodlaně odhe
zuje předsudky židovstva, v němž byl vychován,
kterak zdatně bojuje proti naukám pohenstva, aby
pohanstvo i židovstvo sklonil před velebou kříže;
všimneme-li si, kterak zaměňuje extase nevídané
za tuhý, ale vítězný boj v zápasišti pozemských
žádostí ; stopujeme-li jej na jebo vítězných cestách
v končinách Syrie, Cycilie, Macedonie, celé Malé
Asie nedbajícího sama sebe, ale pouze na zřeteli
majícího slávu Toho, který ho poslal; vidíme-li
jej vAthénách blásati pravého Boba v Areopagu,
v Lystře moc zázraků slučovati s výmluvností
nevídanou, tak že posluchači jej pozdraviti chtějí
jako boba — což on rozhodně odmítá, ve Filip
pi, když dvéře u jeho žaláře následkem zemětře
sení se otevřely, nevycházeti ven, až když vlastní
nepřátelé za to jej prosí, v Jerusalémě se schodi
ště věže Antonínovy s pouty na rukou i nohou
bez bázně čeliti rozzuřenému množství, a konečně,
když byl zakusil ztroskání lodí, přestál mrskání.
kamenování, vězení, končí svoji slavnou karriéru
ve světovém Římě neméně slavnou smrtí mečem,

— pozorujeme-li toto vše, nemůžeme než pozdra
viti v něm pravého brdinu, majícího v sobě cos
nadpřirozeného, nemůžemeakloniti před ním své
koleno. —

On byl brdinou ne v jediném činu svém
ako ku př. Horatius Cocles a j., ale celým svým

jsou čtyři; ale prodávač by v nepros b kupují
elbo tvrdil, že dvakrát dvě jsou jentři, tak že by,
když kupojící položí na stůl dva dvouhaléře, po
čítal, že tu jsou jen tři. Tu se vším právem stane
se kupující nesnášenlivým, netolerantním nejen
svým rozumem, ale i svou vůlí. A stanou 8e i
úřadynesuášenlivýmia budou prodávače natiti,
— třebas i žalářem — aby upustil od svého po
čitání. — Jest patrno, že v tomto případě tole
rance vůle se strany úřadů jest nedovolená, zá
hubná, a naopak nesnášenlivost nutná, prospěšná.

Doufáme, že nám každý člověk zdravého
rozamu a dobré vůle, když taktoo toleranci smý
šlime, přisvědčiti musí.

Vrstme se k větě: Ze všech věd nejnesná
šenlivější jest mathematika, Porovnejme s ní, co
nedávno „Hlasy ze Siona“, jako největší tramf
proti katolicismu napsaly, totiž: Ze všech věr
nejnesnášenlivější jest katolicismus.

Myslíme, že tím, pokud se týká přisvědčení
rozumu k věrouce, „Hl. ze 8.“ — ovšem bez
úmyslu — blásají čest a slávu katolicismu. Kato
licismus — ten pravý, ten „klerikální“ jest o své
pravdě bezpečně přesvědčen. U pravéhokatolíka
není v oborudogmat (článkůvíry), žádného, snad“
nebo „možná“. A proto katolicismus nezná a nemůže
snáti tolerance rozumu dle vzoru: Dvakrát dvě
jsou čtyři, ale snad taky tři, možná, že taky pět.
Katolík rozumově tolerantní se zásadami k. p.
víra jako víra, anebo — vědyť evanjelíci se taky
modlí a zpívají a káží, — není katolík. Jest
to chudáček na duchu, který chtěje býti tolerant
ním, ukazuje, že důsledné. myšlení — logika —
není jeho „oborem“, jak se nyní říká.

Jinak jest to dle kabolického učení s tole
rancí vůle. Katolík;neměže nikdy připustiti, že
avgšparští mají co do víry taky pravdu, a helvetětí
taky, a „balcaráci“ takz,— to je nerozum, ale
přes to má přikáránd é církve, aby zacho
vával toleranci vůle, to jest, aby oproti jinověrcům
neukazoval zlou vůli nadávkami, násilím atd.
Naopakmá osoby jinověrců milovat.

Ovšem, kdyš o. p. jinověrec dere se se svými
rozumy a knížkami do rodiny, aby svými překrou=
ceninami a potupami bral jí radostné a pevné pře
svědčení, ta otec má povinnost mu v tom brániti
a je-li dotěrným — třebas ho vystrčiti. A proto
sám stát náš — aspoň na papíře, zapovídá jistého
druhu převádění na víru. m. —
životem. Věc velmi důležitá, protože mimo církev
možno snadno najíti některý hrdinný čin, ale ni
koliv tak snadno celý život brdinný.

Neméně vznešeným velikánem je sv. Franti
šek Xaverský. Muž, který učiní svým životním
povoláním mravní obrození — ne snad jednoho
kraje neb jednoho království, — ale šírého nové“
ho světa, jejž chce ze tmy barbarství uvésti ve
světlo křesťanské vzdělanosti; muž, jehož jméno
v uctivé památce chová padesát dva království,
získaných víře Kristově bez jiného bohatství kro
mě brevíře, bez jiné zbraně kromě kříže, jehož
jmého připomíná více než sto sekt, jím potlače
ných, tisíc modlářských chrámů jím vyvrácených,
jeden milion a dvě stě tisíc věřících jeho vlastní
rukou pokřtěnych; muž, jenž odhaluje nejskrytější
tajemství, nahlédá za závoj budoucnosti, a divo
tvornou rukou rozkazuje přírodním živlům —
jako účastník božské všemohoucnosti; muž, který
na prabu nového království, které ještě sobě zí
skati chtěl, cítí ubývati síly, ověnčen nesčíslnými
trofei zavírá oči ke smrtelnému spánku podoben
chrabrému válečníkovi, jenž usíná smrtelným spán
kem na věnci vavřínovém v podvečer nových
triumfů; muž konečně, jenž i po smrti je veleben
a ctěn nejen křesťany ale i stoupenci Mohameda
a idolalatry, kteří všichni daleké poutě konají, by
zlíbali prach toho místa, kde spočíval miláček
nebes, sbůh pozemský«; není-li tento muž hrdi
nou, kdo tedy na světě může honositi se tímto
jménem?

Podobně velikými hrdinami byli Řehoř VII.,
Johanna d' Arc, mnozí ze synův chrabré Vandée,
kteří pro víru a vlasť s růžencem na krku a ce

em v ruce válčili proti francouzským revolucio
nářům, jejichž válka nazvána byla právem »vál
kou gigantův«; velkým křesťanským héroem byl

| Ensertyse počítajílevné. | JV. Ročník.poledne.|

To jest tedy tolerance a netolerance ve smyslu
katolickém.

A co děláprotestantismus?
S. Oo se dělí ve mnohé sekty. Proč? Chce-li
býti důslednýh, musí říci: proto, že jen Luther
měl pravdy, jsem lútéránem; anebo proto, že jen
Kalvín měl pravdu, jsem helvetského vyznání;
anebo proto, že tkaďlec Balcar od Bystrého měl
pravdu, jsem balcariánem. Jestliže protestanté tak
nesmýšlí, nač tedy ty různé církve? Jestliže pak
tak amýšlí, nezná tedy ani on tolerance rozumu;
ale jakým pak právem vytýkají katolíkům neto
leranci, dělajícetotóž,co katolíci?1

Ale jestliže se, jako to páni pastoři rádi
dělají, chtí světu a liberalismu zalíbiti tvrzením,
že ze všech věr nejnespášenlivějším je katolicismus,
ale jejich víry že jsou rozumové snášenlivé, tu -——
nevědouce—vtiskly si svým vyznánímznámku ne
jistoty a nepravdy na čelo. Tu k vůli potu
pení katolicismu a získání náklonnosti protestan
tismu octli se tam, kde by byl ten, kdo by pravil:
Mathematika je nejnesnášenlivější: ona povídá, že
dvakrát dvě jsou jen a jen čtyrv, ale je-li vám
libo, my připustíme, že dvakrát dvě jsou taky tři,
nebo pět, nebo půlčtvrta, jak je komu libo.

A tenhle nerozum velebí naši pokrokové
„svobodomyslní“ jako nové jasné světlo, jež libe
ralismus rozlévá po větě. (Což divu, že je nám
ten — ze všech věr uejnevnášenlivější — katoli
cismus, jedině pravým, zdravým rozumem jedině
přípustoým stanoviskem. — Vášeň ovšem uchva
cuje rozumu jeho vládu, a jen proto, že u nás
nyní více než kdy jindy řádí vášně, nechtí tak
mnozí „vzdělaní“ pochopiti, co nezkažený člověk
tak lehce chápe. Je to asi tak, jako fekl faráři
katolickému jeden prochalupu od církve katolické
odpadající: A kdyby mluvili jako svatý Pavel, já
jináč neudělám. — Dejie na místo chalupy „8v0
bodomyslnost“, a jest vysvětleno, proč mnozí praví:

dá co chce,já jináč' ne
udělám.

Jakáž pak pomoc! Napadá nám sice stará
písnička, začínající slovy : Roztrhaná chalupa, slunce
do ní avítí. Ale tolerance nám káže, je-li komu
milejší roztrhaná chalupa, než hrad na skále, že
nesmíme proti němu užiti násilí, anitoho, kterého
se užívá proti nám. Rozum však, který 0 poznané
pravdě tolerance nezná, zůstane při svém právu,
dle něhož chalupa není hradem.

Ondřej Hofer, mučedník taktéž pro víru a vlast,
chlouba Tyrol, jenž po mnoha vítězstvích, doby
tých nad Francouzi a Bavory, vydán byl zbabě
lým bídníkem v ruce nepřátel a vězněn vAle.
Mohl utéci, — jelikož jeho strážcové byli omá
meni plyny vycházejícími z ohniště, — ale ne
učinil toho; vstal, probudil důstojníka, spícího
v téže světnici, probudil vojíny v jiných místno
stech, — aby pomohli přivésti ku životu jedo
vatými plyny na polo zmámenou stráž. A přec
věděl, že naň nečeká nic jiného, než krutá smrt!

A nejen tito, ale i mnozí jiní zaslouží jméno
hrdin. Mnohým ku velikým činům chyběa pří
ležitost, nikoliv duch. A takovými většinou jsou
mužové vynikající ctnostmi, kteří mluvou církevní
zovou se světci.

Srdce světcovo je tak povznešeno, že usta
vičně pochybujíc se v atmosféře nebes, stává se
účastným čehos božského, a proto i hérojského.
Velké převraty štěstí, s nimiž ráda Štěstěna si za
hrává, přenášejíc moca slávu s rodiny na rodinu,
s národa na národ — čím jsou pro srdce svět
covo? Změna scény, nic více. Zkoušejte jeho city
jeden po druhém, najdete všecky vznešené. Koho
miluje? Boba a blížního. Koho nenávidí? Nikoho.
Po čem touží? Po ctnosti. Čeho se bojí? Hříchu.
Co doufá? Nebe. Proto hrozí-li mu nebezpečí, —
je klidný, vyhrožuje-li se mu, — je skálopevný.

Je známá rozmluva, kterou měla když císa
řovna Eudoxie s jedním svým dvořenínem, když
se byla hrozně rozhněvala na Jana Zlatoústého,
který ji káral z její přestupkův; rozhodla se buďto
si jej naklonit anebo kruté se mu pomstit. Povo
lajíc k sobě svrchuřečeného důvěrníka, otevřela
mu všechny své záméry a tázala se ho:

Nuže, dovedl by's mi poradit © nějakém
účinném prostředku bych dosáhla svého cíle?



Národohospodářská hlídka.

Čím Jsenpodmíněny jakové a mioňsóví
Po vášce pana eprávce Varmufe roz

předla se ve valné schůzi chlemské besedy: zají
mavá debata, které se účastnili vedle p spřávce
mnozí rolníci.

Pan Václav Skvrna 2 Člstěvsi, delegát
zemědělské rady pravil, že nadi rolníci hledívají
bohužel více na množství než majakost hnoje,
Rolníci neví často, jaké látky bnojivo má a jaké
látky potřebuje. Podobně-se to má se strojenými
hnojivy. My neobjednáváme hnojiva strojená člc
jakosti, ale dle jejich ceny. Láce svádí přečasto k
nakupování bnojiv špatných, málo živin obsahují
cích a taková bnojiva jsou proto ve skutečnosti
dražší než-li hnojiva jadrná, nejvíce procení obsa
hujíeí. Mnozí rolníci kladou Bitaké otázku, mají-li
se přidržeti vápna čili saturačních kalů (šámy).
Vápno působí v půdě příměji, za to kaly působí
déle. Rolníci by proto neměli saturační kaly zavr
hovat.

Správec p. Varmuža potvrdil, že vápno
nejrychleji a nejúčinněji účinkuje a mimo to že je
desinfekčním prostředkem i živinou. Vápno může
přijmouti rychle kyseliny z půdy (fosforečnou a
dusičnou a j.); sloučí-li se ta kyselina 5 vápnem,
povstane z tobo kysličník vápenatý, který slouží
k výživě rostliny. — U saturačních kalů jest po
stup účinkování menší, neboť šáma teprve teplem
a po delším ležení se rozkládá a na rostliny účinkuje.

Pan J. Skvrna st. z Čistěvsí se táže, proč
vápno nemá stejný účinek na půdách černých (hu
musovitých)a červených?

Pan Varmuža odvědil,že hu mus se skládá
hlavaě ze zbytků rostlin v rozkladu se nalezajících.
Půdy humosní jsou následkem právě tohoto roz
kladu kyselejší a je tam nadbytek kyseliny, pak-li
v takové půdě není intensivního proudění vzduchu.
Na humosních půdách pomáhá trocbu drainování;
když přidáme půdě zasadu, vápna, tím se kyse
lina váže a tu se stane humosní půda méně ží
ravou. Vápno 6e přidává do humosních půd pouze
k vůli odkyslíčení. Šáma se tak rychle jako vápno
neodkysličuje a nepůsobí tak rychle jak kyselina fos
forečnáa dusík. V červinkách, které tvořípře
chod z půd hlinitých k půdám slínovým a jílovi
tým, jest dosti vápna. Půdy, zvané běliska mají
někdy moc vápna, někdy méně Kde jest útvar
křídový, tam působí šáma dobře.

Na hlinité půdy jest potřeba více vápna,
neb do nich vápno nejrychleji vniká a ty dávají
maobo rostlin. V našem okolí máme hlavně hlinité
půdy a běliska a proto na ně vápna potřebujeme.

Pan Volf z Máslujed se táže, který prostře
dek byl by nejlevnější ke komservování hnoje. K
uchování bnoje před ztrátou užívá se různých
poutadel jako: sádry, zelené „skalice, kainitu a
jiných různých solí draselnatých, též vápna, vá
pence i země.

Jak známo, při každém ležení hnoje chlév
ského povstává rozklad, který patrným jest zvý
Šeným teplem, jak každý pozorovati může. Půso
bením bakterií, které žijí ze zbytků organických
lejna zvířeccho, nastanou chemické rozklady, jež
zvětšeným teplem se značí. Následek toho bývá
pak ztráta hmoty organické, kteráž při delším le
žení bnoje chlévského, zvláště, je-li rozložen v
teuké vrstvě, jest zoačnou. Často ztratí se '/, ve

Nikoliv, Veličenstvo, upřimně Vám to pra
vím, nevím si tu rady.

Jakže? Což nemohli bychom se o jeho zí
skání pokusit skvělými dary?

Nic platno — zbytečné maření času: bohat
ství je u něho ničím, považuje je za bláto, které
nohou svou šlape.

Tedy nezbývá, než dáti se cestou opáčnou:
vynasnažíme se postrašit jej hrozbami.

Hůře, tím hůře, jeho hruď je z ocele.
Nestačí-li hrozby, přikročíme k činům; po

šleme ho do vyhnanství.
A myslíte, že se ho to tkne? On říká, že

veškerá země je vybnanstvím, a že jeho pravá
vlasť je jinde.

A já ho uvrhnu do tuhého vězení.
Učiňte tak, ale neuvězníte tím jeho ducha,

který i tam bude volat: Nesmíš.
Tedy ho dám zavraždit.
Tím lépe pro něho, po tom právě touží,

chce opustit svět, aby došel, jak říkává, života
lepšího.

Což není žádného prostředku, kterým bychom zničili toho člověka? Což není nic na světě,
co by mu přicházelo za těžké, bořké?

Veličenstvo, pokud já vím, bojí se jediné
věci a tou jest: urazit Boha. Podaří-li se Vám
přivést ho k tomu, pak Jste pomstěna. Ale ne
troufám, že by se Vám to povedlo.

Nuže takových velikých charakterůóv nemá
církev kat. pouze u jednoho Chrysostoma, ale
všickni její světci při první příležitosti jsou jimi:
všichni dovedou říci — a bylo-li toho třeba —
všichni řekli: vyhnanství, vězení, smrť — to vše
chceme, sale porušení našich povinností nikdy.

Nejsou to praví hrdinové?

škeré hmoty dstrojné, ano někdy 1 *,, kderá pro
méěsěna v plyny vzduchu umikla. Sloočešíny
dosikaté, ve výkatechpevnýeh j tekutých i v mo
čávce obsažené, bývají především a « gajvětší míře

ou tou uchráceny. .
O ztrátách, jež při léžení hnoje chlévského

Be dějí, poučil nás' prof. Holdefieisa, který arčil,

bez úkrytu, obnášely téměř '/, z celého původ
ního obsahu. Dejme tomu, že velký kunahovězího
dobytka dá ročně 160 g hnoje, v němž obsaženo

kuď. téměř 16 kg. dusíku, tedy nejméně tolik,
kolik dusíku obsabuje 1 g chilského lédku. V-létě "'

eiden nechal ležetiv létě hnůj 15 týdaův avy
početl ztrátu při 4 'koních, 15 kusech skotu, 5.
prasat a 160 ovoí na 400 kg. dusíku, tedy na
množství, které jest obsaženo v 26 metrických
centech ledku, což činí v penězích vyjádřeno —
při nynějších cenách ledku přes půl třetího sta
zlatých. Z příkladů těch zřejmo, jak velikých ztrát
v bnoji chlévském nastati může, když jej pořádně
neošetřujeme. Poněvadž pak dusíkaté sloučeniny
hnoje chlévskéhonejblaho Járněji na úrodnost po
zemků a na vzrůst rostlin působí, patrno jest, jak
důležito, abychom správnému ošetrování hnoje
větší péči věnovali. Po tomto připomenutí redak
tora t. I. třeba vrátiti se k zodpovědění dotazu
rolníka, pana Volfa,

Pan správec Varmuža pravil: Již pan V.
Skvrna, pravil, že nedovedeme s hnoji zacbázeti. Né
kteří zemědělští spisovatelé projevují v posledních do
bách náhledy, že všecky posavadní theorie o hno
jích a jich udržení při původní jakosti jsou Špatné.
Bylo již řečeno, že chlévský bnůj ztrácí moc na
své hnojivosti. Dn-g se vyslovují mnozí hospodáři
pro náhled, aby cblévská mrva a pevné výkaly
přesně byly od moče oddělovány. Zvláštní hnoji
von cenu připisují zemědělci tito močůvce. Jest
prý chybou, stříkati ji na hnůj, protože při stří
kání se tři Čtvrtiny dusíku ztrácí. Bylo již také
řečeno, že chlévská mrva má moc mikroorganismů,

které rozkládajídusík (i v m a že tak drazezaplacené bnojivo prcbá do vzduchu. Z toho dů
vodu vyslovují se tito hospodářové proto, aby
močůvka a pevné výkaly s mrecu byly od sebe
přesně oddělovány. Pevné látky hnoje třeba ovšem
zachovat před tlením, aby před zahnitím bylo
hnoje dosť a aby ty prchavé látky z hnoje nepři
cházely a neunikaly do vzduchu. Toho se docílí
též, pak-li bnůj místo močůvkou pokropíme vodou.
Dříve konservovali hnůj přimicháním hlíny a to
buď hned v chlévě pod stelivo, nebo na vrstve
hnoje na hnojišti kladli vrstve hnoje. Někteří po
házeli chlévský bnůj na hnojišti teprve naposled
silnou vrstvou hlíny, aby tato tvořila lapsdlo pro
čpavek a látky dusíkaté. Tomuto způsobu dává
se přednost p-sud.

Sem tam se užísá ku konservování hooje
též skalice zelené. To jest vlastně síran železnatý.
Ten těžko konservuje bnojivo. Napřed ho třeba
rozštěpit, aby se afran vrhl ua čpavek a upoutal
ho. Síran železitý jest jed. Zelené skalice se užívá
k zachování hnoje jen zřídka s prospěchem pro
blematickým. S výhodou užívá sena konservování
hnoje sádrový superfosfát. Kyselina sfrová přijímá
čpavek asíran vápenatý též. Kyseliny sírové užívá
se nejlépe tak, když se dlažba stáje posype sá
drou, pak se na ni nastele sláma a pak následuje |
to další. Na hnojišti je dohře pokrýti mrvu vždy
asi po 3 nedělích vratvou hlíny. "To se může do
roka čtyřikrát opakovati. Močůvkou se teď na hnůj
v pokročilejších hospodářstvích nestříká.

Zajímavo jest znáti lučebný rozbor bnojůvky.
Tatoobsahujeasi0-69, dasíku,1:49 draslaa001,
kyseliny fosforečné, což v penězích vyjádřeno v I
hbektolitru čili v 1 metrickem centu hnojůvky živin
v ceně asi 70 kr. činí. Hlavní ztráta hnojůvky
spočívá jednak v přímém mrhání s ní, jednak v
strátě obsahu dusíku, kterýž ve formě-těkavého
ubličitanu ammonatébo prchá. Těkavý amoniak se
poutá zrovna tak, jako čpavek v mrvě, na př. při
léváním prosté kyseliny sírové neb kyseliny sírové
obsahující kyselinu fosforečnou, které vážou uhli
čitan ammonatý a netěkavý síranammonatý, pokud
se týče fosforečňan ammonatý.

Dr. Heiden prakticky dokázal ztrátu těka
vého dusíku z hnojůvky, pořídiv si k tomu účelu
dvě jámy tak zřízené, že přístupu vzduchu byly
téměř úplně uzavřeny Tímže způsobem pořízeny
dva sudy; tedy již koastrukcí bylo o to postaráno,
že Co nejméně ammoniaku do vzduchu probíhati
mohlo. Vzdor tomu vykazovaly porovnávací pokusy
povážlivé ztráty u hnojůvky přídavkem kyseliny
nekonservované. Jevila sa za stejnou dobu trvání
ztráta.
na dusíku | bez přídavku

kyseliny s kyselinou
v jamách 1492 1119,
v sudech 50.819 5349,

Z tobo patrno, jak velikou jest ztráta na
dusíku té bnojůvky, kteráž beze všeho opatřování
v otevřených jamách se sbromežďuje. Že tu patr
ným pak rozdil mezi bnojůvkou a hnojůvkou, ne
třeba teprve dokazovati. K tomu přichází ještě i
ta okolnost, že v obyčejných jamách stálým pří
tokem hnojůvky, neb i konečně přítokem vady
dešťové, aneb čerpáním, naléváním atd. hnojůvka
se Čeří, čímž prchání čpavku stává se vétším.

.x
„PA.

o“ Politický přehled.
+ E českého sněm nemátemečtenáříte

sic potéšitelného otnámit:. Lidoví poslákci ptý
fě netrvajína tom, eby jednání o trůnní a
byle před rozpočtovóu debatou, a Němci se zaj
těší, že: bude li napřed jednání o zem. rospočtu,'
budou tak dloubo mluvit, sby se víceadrěsepro
jednati nemohla, Jest na poslencích samých, aby

čentokrát právem fíci: 10.jsme to. dopracovali!
Vidytťsamě pdisté Mty doziávají, že adresaKra
mátova neobsahuje to staré neodvislé, samostatné,
brdé české státní právo, ale pouze rozšířenou če
skou ssmosprávu, pro kterou i Němci mohou směle
hlesvoat. A ještě po takové povolnosti měli by
čeští poslanci ustupovat? V posledních dnech sně
movního jednání nepřišla žádná důležitější před
loha k projednání. Jednalo se o některých věcích
poplatkových, melioračních a o pokračovacích ško
lách průmyslových. Dr. Dvořák podával v dru
bém čtení zprávu ohledaé prostředků k zamezení
tuláctví a proti zlořádům páchaný mcikánv. Posl.
Fišera referoval o návrhu poslance Šťastnéhoa
Rataje v příčině provedení říšského zákona o dě
dičné posloupnosti na statcích střední: velikosti.
Zemskému výboru uloženo vypracovati +dotyčnou
osnovu zákona. Déle bylo jednáno o mnohých
jiných návrzích, o nichž navrhovatelé již předem
věděli, že se provésti nedají. Inu, musili voličům
naházeti písku do očí.

Zemský rozpočet. Příští týden věnován
prý bude vyřízení zernského rozpočtu. Tento ob
náší dle tištěné zprávy I,512.490 zl. příjmů a
20,222.679 zl. vydání. Schodek 18 a tři čtvrtiny
milionu obsahující ubradí se 55 procentní přiráž
kou, anebo sice něco menší přirážkou, ale za to
větší půjčkou. Je to pěšky jako za vozem, protože
majitelé pozemků a domě, pak živnostníci budou
muset tak, jak tak platit. Uvážíme-li, že rolník a
živnostník mimo zemské přirážky musí platit též
velké okresní, obecní a školní přirážky, tedy mu
síme doznati, že jsou ve veliké nevýhodě proti
úředníkům všebo druhu, professorům a učitelům,
kteří platíce pouze osobní daň z příjmů, jsou od
placení všech přirážek teď osvobození, Tíbu daní
a přirážek cítí v posledních dvou letech zvláště
rolníci, kteří povodněmi, průtrží mračen, stálými
dešti, mokry a jinými živelními nehodami utrpěly
škod mnoha milionů. S nimi trpí též živnostníci,
protože — nemá-li rolník, nemají ani oni, Všim
něme si jen hlavních položek rozpočtu. 1.) Diety
poslanců 107.200 zl., náklady sněmu 56.500 zl.
2.) Zemská správa vyžaduje 518.526 zl. (zemský
výbor 34.880 zl., zemští úředníci, diurnisté a věcný
náklad asi 483.000 zl. 3.) Archiv zemský a dějiny
Čech 27.361 zl. 4.) Hospodářství polnía sadební
zem. statků 53.233 21. 5.) Zemědělství 472 416 al.
řádně a 426.879 zl. mimořádně. 6.) účely zdra
votní 65.140 zl-4.K účelům humanitním 3,401.010
a 27.340 zl. 8.) K účelům vzdělávacím a vyučo
vacím 10,110.860 a 521.800 zl. 9.) K účelům
uměleckým 202 222 a 92.478 zl. 10.) K účelům
bezpečností 703963 a 5.350 zl. 11.) K účelům
vojenským 188.100 zl. 12.) Veřejné stavby 268.109
zl. řádně a 1,861.654 zl. mimořádně. 13) Všé
obecný etat pensijní 149.192 zl. 14) Zúročení
zem. dluhů 708.497 zl, jich umoření 245.054 zl.
Pro naše venkovany jsou zvláště nevítanými ná
klady na zemské donucovací pracovny, polepšovny,
náklady hnanecké atd. obnosem 204.554 zl., na
porodnici a nalezinec v Praze 446.162 zl. na po
rodnice- a nalezince ve Vídni 313.200 zl., v jiných
zemích 51.100 zl. Co lpí mimo to na těchto ústa
vech slz poctivých českých matek a nešťastných
jejich dcer, které sloužíce * domech zhýřilých
velkoměšťáků avilných židů byly svedeny od nich
po případě úplné zkaženy od internacionálních
přátel volné lasky! A cizácké rozkošnictví má pak
platit zachovalý náš venkovan, který musí mozolit
a dřít se od rána do večera, aby se poctivě uživil
a rodinu svou řádně vychoval. Což nebylo by
apravedlivějším, aby náklady na porodnice a na
lezince platili lehkomyslní svůdcové? Okresní stra
vovny stojí přes 100.000 zl. Zemědělci musí na
jejich vydržování platit Iví podíl, ač sotva 10 proc.
navštěvovatelů stravoven patří k zemědělcům, čí
taje v to i tuláky, kteří jen nahodile se rolnické
práce přichytí. Venkovan platí na mnohé jiné za
jiné. Zasluhuje proto konečně, aby stát a zemé
staraly se více než dosud o zvláštní jeho zájmy,
zejména o lepší vzdělání zemědělské a o zvelebení
podniků zemědělských.

Zeiěna jazykových mařísemí má sc
provésti též na Moravě. V neděli a v pondělí
vyjednávali s ministrem Gautschem dr. Žáček, dr.
Koudela, dr. Šilený, dr. Perek a dr. Stránský.
Moravským poslancům radíme, aby s ústupky
domů nechodili. Český lid má nedodržení vídeň
ských slibů již až po krk.

Ríšská rada bude prý svolána až 20.
března. Ministerský předseda Gautsch podával
v sobotu císaři zprávu o politické situaci a v úterý
konala se porada rakouských ministrů. Jednalo se
patrně © adresním jednání na českém sněmu.
Němci hrozí opustit sněm, jakmile se bude jednati
o návrhu adresním. Strachy na Lachy. Český
sněm zamítl také pilnost návrhu Lippertova, aby
k císaři se vyslala holdovací deputace za příčinou
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panovnického jabiles. První čásťnávrbu adresního
žádá totéž. Ustoupí-li tentohrát čeští poslanci ná
tlaku Vídně a Němců, vyvolá se v českém lidu
nové jitření. Český lid. musí trvati na svém právu,
říci panovníkovi 7 trůnoí adrese svá odůvodněná
přání, stížnosti a spravedlivé požadavky. Věčné
tušování a sapírání skutečných poměrů není ani
na prospěch říše ani České země.

Císař Viléma hrozí rozpustit říšský něme
cký sněm, pak-li mu nepovolí velké náklady hned
ne 7 let. Katolický střed nechce zbavit říšský
sněm práva, povolovst náklad námořský na7 let,
protože by pak Prusko tím méně parlamentárních
práv dbalo. Katolický střed jedná dcbře. Poslenci
mají vůči každé vládě jednat opatrně, dle hesla:
z ručky do ručky. Na sliby vlád nelze dbáti ani
vwNěmecku ani v Rakousku. tí poslanci vědí
nejlépe, jak drží vláda dané sliby. Čím častěji vlády
jednotlivé strany potřebují, tím Častější musí jim
dělsti ústupky. Katolický střed v Německu dobře
ví, že vláda německá i pruská musí mu splniti
ještě mnobé jeho přání, neboť katolíci v Německu
rnají jestě daleko do úplné rovnoprávnosti s pro
testanty. Na letošní rok němečtí katolíci námořní
rozpočet říšské vládě bez toho povolili.

Mesi Asgilí a Framelí panujenapjetí,
protože Francie šíří svou moc v poříčí Nigeru,
Konga a Darfu:c, na kteréžto země domnívá se
míti Anglie větší nároky.

Drobná obrana.
Reuvislost konfirmačního vynčová

mí s mepozdravováním. Jako obyčejně,tak
i tentokráte „Hlasy ze Siona“ — list křesťanským
se nazývající, hází po nás alovy potupnými, jako:
„nišemoé podezřívání“ atd. Tak nazývá p. Šádek
naše tvrsení, že děti evanjelické po konfirmaci
nepozdravují kněze — ba mnohdy ani učitele —
katolického. Máme prý dokázati souvislost konfr
mačního vyučování s tím nepozdravováním. Proč
bychom p. ovi neprokázali malou službičku,
když si to žádá. Ve Vrbici u Poděbrad býval ka
planem kněz katolický, který dosud žije, je děka
nem a biskapským vikářem nedaleko od Hradce
Králové. Ten učil v Opočnici náboženství v tamní
škole, kamž docházela též jedna hodná evanjelická
dívka. Pozdravovávala bo a líbávala mu ruku jako
jiné děti. Po konfirmaci však potkal ji jedenkráte
v poli. Sklopila oči a byla ve velkých rozpacích,
Kněz katolický praví k ní: Co pak mne už De
znáš? A dívka dala se do pláče a řekla: „I kdyš
vás ten náš pán tak sostudil.“ —Odporoučíme
tato skutečnou událost k uvažování všem, kteří se
domýšlí, že vzorem snášenlivosti jsou p. pastoři.
A p. Šálkovi přejeme k této „souvislosti“ dobré
chutnání.

Jak se refermovalo. L. P. 1556přišli
ve Pfalci seměpanští komisaři do ženského klá

oštera v Gnadenbergu, a počalijeptiškám vykládati,
že jejich sliby — (čistota, osobní chudoba a po

slušnost!) — jsou dílem ďáblovým, a jejich
náboženství že jest ronbačstvím. Nadarmo
prosily řeholnice o milost, aby jim dovoleno bylo
život dokončiti podle jejich náboženského přesvěd

-čení. Pastor, jenž s komisary přišel, otevřel násí
lím svatostánek a vzal odtud nejsvětější svátost,
jakož i odjinud křižmo. Toho se hrozil kněz, spo
vědník řeholnic a naříkal. Páni pravili, že mají
zeměpanský rozkaz. Na to byl kněz ten,
vetcbý stařec, přese všecky prosby feholnic, vkruté
zimě z kláštera vybnán. Řeholnice pak prosily,
aby jim aspoň dáno bylo, co do kláštera jako své
věno přinesly, a aby směly odejítí, kam jim bude
libo. Ani to jim dovoleno nebylo. Byly odvedeny
do Seligenpforten, aby se staly evanjeličkami. Jmění
kláštera jejich Vzal si protestantský zeměpán,
„karfiršt“ Otto-Jindřich. (Histor. diplom. Magazin
2, 395—414). Prosíme své čtenářstvo, aby tato
protestantskou „toleranci“ porovnalo s naším dneš
ním článkem „Tolerance“. Pan Š. povídá, chceme-li
prý správně psáti 0 nesnáéenlivosti, že nesmíme
ukaxovati jen na jednotlivé nesnášenlivé osoby té
které církve, ale že 8e o to jedná, je li nesnášen=
livost„důsledkem zásad té které církve“
Nuže! Zde má p. Š, co sm přál. Zásadou prote
stantismu bylo, že sliby řeholní jsou dílem dáblo
vým a náboženství jejich roubačetvím.Důsledkem
této zásady bylo zneuctění Nejsvětějšího rakou

rovou, vyhnání kačze katolickéh "etení
řeholnic tam, kde měly býti předělány v evanje
ličky — a uobvácení statku katolického. — Ke
cti p.Š. musíme přizoati, že, ač pomalu, tož přece
dělá pokrok. Už aspoň uznává, že mnozí prote
stanté skutečně nesnášenliví byli. Až dozná, že i
dosud jsou, bude to zase jeden krok k pczvání
pravdy.

Drobné zprávy.
Zprávy dlecésní. Ustanovon jest: p.

Václav Marek, administrator, za faráře v Hlinsku, p.
Jan Vík, kaplav v Něm. Bělé, za administratora do
Korouhve, p. Fr. Smetana, koop. v Kaňku, za koop.
do Miletina, p. Jos. Hladký, kaplan Brandýský, za

kapl. do''Něm. Bělé,p. Fr. Kočí, kaplen v Bělé, za
kapl. do Brandýsa n, 0., p. Jan era, ustanoven
definitivním katechetou při obecné škole v Chradimi.

Měst. Klicperovo divadle v Hradce!
Králové. V neděli dne 27. února 1898 konati se
bude Káanůr večer za spolaúčinkování paní Boženy
z Káanů-Leichtovy, paní Gabriely Žižkové-Hofmei
strové, virtaosky ne planě a úplné kapely c. a k. pěš.
ploku sv. pána z Boovardů č. 74. z Josefova. Pořad:
1. Jindř. z Kásnů: Ouvertora k baletu „Bajaja“ pro
velký orchestr. Diriguje p. skladatel. 2. Jindř. z Ká
anů: a) „Pod javorem“; b) „Co dál, to nepovím.“
Přednese paní Božena z Káanů-Leichtové, u plena
psu skladatel, 3 Jindř. z Káanů: a) „Barcarolla“ č.
IV. op. 39.; b) „Mazarka“ op. 21. Přednese pí. Žiš
ková-Lofmeistrová, 4. Jd.z Káanů: a) „Zastavoničko“
č. 1. op. 20. pro malý orchestr; b) „Tarantella“ z
baletu „Bajaja“ pro velký orchestr, řídí kapelník p.
Vil. Pochmann. 5. „Národní písně.“ Zapěje paní Bo
žena z Kásnů-Leichtorá, u piana pan prof. Jindřich
Káan z Albéstů. 6. Jindř. z Káanů: a) „Mennetto“
č. 1. op. 39.; b) „Mephisto-Scherzo“ na motivy Gou
nodovy „Marguerity“ (Fanst). Přednese pí. Žižková“
Hofmeistrová, 7. J. z Káanů: „Il. Jarní ekloga“ pro
velký orchestr. Řídí kapelník p. V. Pochmann. Po
čísle čtvrtém delší přestávua. Otevření pokladoy ©7.
bod. večer. Začátek o půl 8. hod. večer. Koncertní
plano ze vzácné ochoty zapůjčil p. Ant. Petrof, to
várna pian v Hradci Králové. Ceny míst. Laže zl.
2:50. Křeslo 60 kr. Sedadlo na tribuně 60 kr, Se
dadlo I. třídy 50 kr. Sedadlo II. třídy 40 kr. Se
dadlo na galerii 20 kr. Parket 30 kr. Přízemí 20
kr. Stadentský a garnisonní lístek 10 kr. Galerie k
k stání 10 kr.

Z jednotykatolických tovaryšů. Di
vadelní představení „Břinkalovy trampoty“ vystihovaly
náležitě rozmarnou náladu masopostní, obecenstvo
nevycházelo ani ze smíchu, Neodolatelně působil hu
mor p. Beránka (Břinkal) a p. Svatáka (Brázda). O
zdar večera přičinily se velice slečny: Polákova, Jez
dinská, Hejemanova, Kolbánkova a Novohradská, Do
brými byli ve svých úlobách pp.: Jakuhaký, Lejsek,
Mládek, Mandásek, Kolihe, Valenta a Veselovský.
Souhra byla pečlivě nastudovaná 8 místnost do po
sledního místa naplněna. Po divadle vzdán byl loučí
címa se masopustu příslušný hold krátkým vínkem.—
Pro postní neděle připravena jest řada poučných
přednášek. Zdař Bůh

Ze zdejšího poštovního úřadu so
nám píše: Přiblížeje ku správě v čísle 7., váženého
listu Vašeho pod záhlavím: „Dnes noviny zavezli“,
uveřejněná, kladu si za čest s Vámi aděliti, že ve
škeré časopisy, které c. k. pošta do Hradce Králové
dováží, pravidelně sem docházejí. Stává se ovšem ča
sto v hostincích neb kavárnách, Že piccolo, který
donášku časopisů na starosti má, pro noviny nedojde
a opomenutí svéstereotypní odpovědí: „dnes noviny
zavezli,“ omluví, neb nevěďá, že žádaný Časopis 784
baven byl, touže odpovědí, že nedošel, omlouvá. Při
pomínám ještě, že polovina pražských novin Co Ty
chlé zboží, jebož doprava společnost sev. dráhy ob
starává, sem dochází.

Valná hromada spolku okrašlova
cího v Hradci Králové konati se bude dne
26. února t. r. v 7 hodin večerv místnostech besed
ních. Program: 1. Zpráva jednatelova. 2. Zpráva po
kladní. 3. Volba funkcionářů. 4. Volné návrhy. 6.
Přijímání nových členů.

Zdejší pěv.dámský spolek „Eliška“
pořádá za spolnúčinkováníhudebníFilbarmonic ké
jednoty a pěveckéhomužskéhospolka„Slavja na“
začátkemměsícebřeznat. r. Bendlův koncert“,
k němuž přípravné práce a hlavně zkoušky jsou v pl
ném proudu. Mužský sbor, smíšený sbor a orchestrální
čísla jsou po nemalé námaze téměř úplně nastadovány
a vyžadují již jeu konečného probloubení. Než tu z ne
nadání naskytla se neočekávaná překážka, kteráž celý
podnik vážně obrožuje. Ve smíšenéma mužském sboru
měli spolnúčinkovati také pp kandáti zdejšího sl. pae
dagogia a bylo na ně vážně počítáno, jelikož siloý a
důstojný mužský sbor bez jejich spoluúčinkování jest
téměř nemožný. Z té příčigy obrátily se výbory spolků
těch na velesl. zemskou Školní radu, aby pp. kandi
dátům spoluúčinkování to dovolila, než žádost tato
byla zamítnuta a spoluúčinkování PP. studojících ne
dovoleno.Tímodpadnebezpochybymužskýí smíšený
sbor, a bude veškerá dosavádní práce tím zmařena.
Jest nyní na všech dosad těchto spolků se stranících
zpěvácích a hudebnících, aby při tomto stavu věci
své liknávosti zanechali a k vážné práci se přiblásili.
Pozn. red. V Čes. Budějovicích účinkojí studující
psedsgogia při všech produkcích tamní německé „Lie
dertafel“. Zem. školní rada patrně tedy německým
studentům dovoloje spolopůsobitii při všech německo
naciooálních slavnostech. Proto myslíme, že tím apíše
mo*no dovoliti atudojícím spolnúčinkování při čistě
umělecké zábavě.

Obecní zastupitelstva královéhra
decké konalo 19. února o 3. hod. odp. sckůzi v sále
besedním. Rozhodlo se kladně o vyjádření žádané mí
stodržitelstvím o zápůjčce 4000 zl. s fondu kostela
sv. Pavla na Pouchově pro rekonstrukci věší kathe-.
drály sv. Dacha. Nadace Bartušovská č. 2. a 3 udělena
p. Fialovi a ČámskémuPorce špitáleké zadány Pon
štinglové, Barboře Tiché a 67leté Anně Bělecké. Porce
královská udělena 77letému měšťanu Jiřímu Krůonloví.
P. Červený se přimlouval za 831. p. Pelikána. Další.
porce uděleny 661. p. A. Růžičkoví a 671. AL fichému

Nadace Martincova po 38 zl. udělena 97]. Ladmile
Němoové, na pohřeb + pí. Vachkové, pí. Udalrichové,
A. Bělecké a Veronice Straníkové. Nadace purkmistra
Collina udělena strážníkoví Fr. Valaškovi. Pana J.
Hatlovi povoleno přenésti koncesi k výčepa piva z
domu č. p. 77 do domu č. 138 na náměstí. Panu dr.
Alfredn Radolfovi nepovolena vínárna v novém jeho
do.ně na nábřeží Eliščině, protože by to byla živnost
nová. Strážníku Jos. Jiráskovi, který koná vzorně
svou službu, povoleno definitivam. Do reklamační
komise pro příští volby do městského zastupitelstva
svolení pp. dr. Heller, K. Richter, říd. Vávra a ar
chitecht Weinhengst. Volby budou brzy vypsány na
základě starých daní, protože dle nových daní mohly
by se volební listiny sestavit teprve asi za 8 měsíců,
Při volných návrzích tázal se p. Dvořák, zdali p. sta
rosta dr. Ulrich v příští schůzi předloží nový tržní
řád. Ten slíbil to učinil dle možnosti. V příští echůzi
bude se jednati o správě komise rozpočtové.

Výstava Muchových originálů vHradci
Králové. Rozkošná sbírka původních obrazů, kreseb,
stadií, plakátů, akvarel k díla „llsée“ aj. práce Al
fonsa Mucby, které se těšily neobyčejnémo úspěchu
© salonu Topičově v Praze a nedávno v Plzni, bude
péčí průmyslového musea pro severovýchodní Čecby
v Hradci Králové ve spojení « Topičovým salonem
vystavena od 26. února do 6. března 1898 v slav
nostní síni vyšší obchodní Školy v Hradci Králové.
Vstapné 10 kr. Vystavené originály jakož i repro
dukce plakátů jsou na prodej. Upozorňujeme na tutd
vzácnou příležitost, která se naskytoje obyvatelstvu
našeho severovýchodu nejúplnějří soubor těchto slav
ných, v cizině tak obdivovaných skvostů moderního
umění.

Řádění ellkánů. Dne20.únoražebralicikáni
nestoudně v Kameničné. Lidem, kteří jim nechtěli
ničeho dáti, vybrožovali a nadávali. Starosta obce
obrožoval cikán z roty Danielovyželezným hrucem, u
jiného rolníka sbil opět cikán na řetězi uvázaného
psa. Starosta obce udal lapičské cikány četníkům.
Závodčí Jan Bárta a Josef Kočí počali cikány Stibati
a dopadli jich v nedalekém lese. Když se jim cikán
Kašpar Daniel postavil se sekyrou v ruce na odpor,
zastřelil jej Bárta na místě. Cikán ten byl stálým
postrachem žamberecké krajiny. Cikáni Štěpán Daniel,
František a Františka [štvanova, František a Fran
tiško Růžičkovaa pět dětí bylozatčenoa soudu ode
vzdáno. — V pondělí zatkli u Čáslavek na Jaroměře
ska tlupu 13 cikánů. Severovýchodní Čechy trpí vů
bec nesmírně od potalných cikánů, rasovských a vše
likých tuláků.

Dopadená zlodějka. V sobotuzatčena
o trhu 17letá Fr. Homišová z Rychnova, která se tou
lela s komedianty, pro krádeže tobolek.

V nebezpečí utonutí bylv soboturolník
Z. z Opatovic. Měl trochu těžkou hlavu a proto ve
s bráze skutálel do Labe. Obuvník Doležal z Břez
hradu jej na štěstí vytáhl.

Starosta, přistihnat příkrádeší bet.
V Kydlinovském mlýně 8e ztrácely boty; dne B. t. m.
ztratily se opět zánovní boty mlynářskému Ad. Jan
skému. Boty nalezeny zabaleny ve voze starosty D.
z obce V. u P. Chasa mlynářská mu hned naprašila
a soud učiní to ostatní.

Neštěstí ma dráze. Dne 23.t. m. na večer
nesl rolník J. Etrich z Roudnice pod Libčany na
nádraží do Dobřenic kufr, který chtěl poslati „na
vojnu“ svéma synovi do Terezína po odjíždějícím vo
jínu z dovolené. V okamžiku kdy jmenovaný podával
kufr oknem do vlaku, tento se hnul a Etrich dostal
se pod kola, která mu obě noby utrhla. Těžce raněný
dopraven byl týmž vlakem do nemocnice královéhra
decké, kde následkem ztráty krvev noci podlehl po
ranění. Dne 22. t. m. zachytil a roztrhal vlak na
3 kusy přednostu stanice v Novém Městě n. M.

Nlováckou slivovici a borovici od
poručiti možno jedině od světoznámé firmy M. Ne
sňal v Uher. Brodě, která nejen státními, nýbrž
i jinými výstavními medaliemi první ceny Vvyzname
nána byla. Též na výstavě v Hradci Králové při
souzena ji zlatá medalie za výtečné výrobky její, jež
v blavním průmyslovém paláci vystaveny měla. Ne
dejme se napáliti agenty frem Franklů, Jellinkův
atd., kteréžto firmy sice na Slovácku své sídlo mají,
ale ryze židovské jsou, COŽ výstražným znamením
těm, kteří si dají namlaviti, že kupují od slovácké
kře:ťanské firmy, a zatím paks českým účtem obdrží
židovské zboží. A proto podporovati dložno firmy
křesťanskédle hesla: „Svůj k svémuoN

Zemský výbor království Českého
zamítl stžnost, kterou podoli pp. inženýr Tomáš Sou
brada, advokátiJUDr. Srdínko, dr. Zimmer A
společníciproti koupi Fránklova botelu okres
ním zastopitelstvem. V novém okresním domě bude
umístněn okresní výbor a zastupitelstvo, okresní zá
ložna a zájezdní hostinec. Hotel s celým zařízením
koupen byl jak známo za 110.000 zl., tedy za lev
nější cenu, než za kterou p. Fránkl dům ten postavil
a zařídil. Hotel bude opět v přízemí zasklen a v vej
blížší době svému účeli odevzdán. O nájemce rebnde
nouze

Ústav pro bezplatné sprostředko
vání práce a slažby v Praze zřízenbude
od 1. března t. r. při vrchním řiditelstva, ústavu
chudinského ve „Staré rychtě“ na robu ulice Rytířské
a na Můstku. Ústav tento jest ústavem veřejným, do
bročinným a proto zasluhuje všeobecné podpory ze
jména v době nynější, kdy následkem ospříznivého
počasí a stísněných poměrů hospodářských uvržen lid
do bídy nejvyšší, nemoba n'kde nalézti výdělku a zá
městnání. Ústav zaopatřovati bude bezplatně prácí %



alašbu jak v Praze a v předměstích, tak ne venkově
a v zemích sousedních, zejména slovanskýkh, s nimiž
bude ve spojení. Osobám, jimž obstarána bude olušba
mimo Prahu, usnadní se doprava na venkov tím, že
dostane se jím zaopatření na Cestě v okresních stra
vovnách. Kancelář ústavu rozdělena jest na dvě od
dělení: mužské a šenské a opetřejepráci pro
osoby obajího pohlaví. Páni šivnost fci, továrníci,
soukromníci a vůbec každý, kdo dělníka, služku neb
jakoukoli pracovní síla potřebuje, se tudíž upozorňoje
na to, aby jiš od nynějška v ústavé tomto činil
přihlášky, jež vyřídí se bezplatně. Pomocníci řemeslní
a obchodní, dělníci hospodářští, složky, prodávačky,
dělnice továruí jakož i každý, kdož prácí neb slnébu
hledá, nechť obrátí se počínaje dnem 1. března t. r.
Da Ústav tentc, kde jeho přihláška ochotně se zazna
mená a pokud možno práce se opatří. Obec Pražská
zřízením ústavu pro bezplatné sprostředkování práce
A služby odhodlala se k značné hmotné oběti, a bude
na naší veřejností, aby ji v bumanní rnaze této účinně
podporovala a "známost ústavu do nejširších vrstev
obyvatelstva jak v Čechách tak v cizině rozšiřovala
Kancelář otevřena bude denně od 8 do ll
11a od 3 do 5, v neděli a ve svátek od 9
do 11 bodin

Politické tiskové drašstvo pod o
chranou sv.Jana NepomuckéhovHradci
Králové konalo dne 16. t. m. schůzi, k níž byli
přizváni též četní duchovní. Jednalo se o mnohých
časových časových otázkách, zejména o poměrech pa
tronátních, které probrány ve smyslu článku „K.L.“
Předběžné práce v této příčině vykoná Dělenný užší
výbor a to pp. dr. Roth, dr. Beneš, děkan Vlach a
Střebský a farář Ublíř. Jedoáno bylo toké o zavedení
volných konferencí, v nichž by se jedualo o navrzích
jednotlivých účastníků. Ve vikoristních konferencích
jedná se jak známo jen o otázkách nd. ordinariátem
předložených. Jak známo, mají též učitelé vedle úřed.
ních vládních konferancí též volné porady v okresních
spolcích a ve valných učitelských sjezdech, kdež jed
nají o potřebách svého stavu a školství Ve volných
konferencích by se mohli scházeti kněží z okolních
vikariátů a jednati o otázkách školských, kongruových,
o jednotném vedení správy duchovní v příčině sňatků,
pobřbů, štoly, dále o ctázkách vědeckých z oboru
katechetiky, homiletiky, zpovědnice, liturgie, o jednot
ném vedení matrik a revisi archů matričních, o peti
cích kněží za úpravu jízdy a jízdného po železnici, o
vydání tiskem dat statistických o všech farách a be
neficiích diecése a o jiných časových otázkách, o
nichž definitivně rozhodovati nelze vzhledem k zamo
tané nynější situaci.

Emil Zola, známýznemravňojícía nevěrecký
spisovatel, který ve svých dílech úmyslně tapil vše
cky třídy společnosti francouzské, který se byl poku
si) zostuditi rolníka, vojína, dělníka, šlechtice, mě“
šťáka, kněze, úředníka, slovem vše, co tvoří drahou
Francii, napadl jako uplacený pacholek Židovské in
ternacionály k radosti všech Prušáků a židů též trap
couzské důstojníky a generály, obviniv je, že na roz
kaz odsoudili nevinného. Zcla je chtěl k vůli židov
skému zrádci vydati pobrdání a potupě celébu světa.
Nestydatost tsto pobouřila konečně katolické Fran
couze. Porota úznela Zolu a redaktora Aurory Pe
rigreuxa vinnými a soud odsoudil Zola na | rok do
vězení a k 3000 fr. pokuty; redaktor Aurory odsou
zen na 4 měsíce do vězení a k 13000 franků peně
žité pokuty.

Lublaňským biskupem jmenovánsvě
tící serajevský biskup a bývalý lublaňský vice
rektor dr. Jeglič, rozhodný Slovinec.

Přednáška. V jednotě katolickýchtovaryšů
přednášeti bude pan prof. E. Miřiovský „O Fr. Pa
lackém“ v neděli dne 27. února b. r. Začátek o půl
8. hodině odpoledne. Po přednášce pobožnost v kapli
sv. Vojtěcha Zlař Bůh!

Na Zemberska panujehlad.Péčíp. okres.
hejtmana K. Vojáčka zřízeny polévkové ústavy
v Stadenéu, Jamném, Žampachu, Nekoří (v této

obci třeba podělovati 160 chudých dětí), v Kanvaldu. Tyto polévkové ústavy odporačajemepřízní
obecenstva.

Země české obýváGAa půl, Čechů
a 309, Němců — arciť dle známéholokte cis
lajtánskéno, dle něhož Čechům sotva bylo straněno.
Všechno staleté fedrování německého jazyka a živlu
s hůry nic nepomohlo,česká národnost jest v Čechách,
na Moravéa ve Slezsku přesa vše ustrkování ohromnou
většinou, a může z toho i všechny konsekvence vy
voditi. R. 1890 napočteno v zemích českých 5,364 516

echů a 3,104.734 Němců, tedy 55 a půl proc. Poně
vadž však v oblasti české žije“143845 židů, kteří,
jak z tabulky „Vzdělanost obyvatelstva něm. a slov.
v Rakousku“ seznati lze, k Němcům počítáni býti
chtějí, jest vlastních Němců ani ne úplných 34 proc
Historickým vývojem odůvodněným požadavkům české
většiny nemůže menšina na dloaho odpor klásti, nebo
zákonu přírodnímu neodolal ještě nikdo. Jako šesti
millionový národ opírají se Češi o svá zaručená práva.

Nászoraé vychování mládeže. C k.
knihosklad právě rozeuýlá zprávám škol jako vyučo
vací pomůcku „Obráskové laty pro škola a dům“
školním úřadům doporačené vys. minist kultu a vyu
čování výnosem ze 9./. 97 čfs. 31960/96. Obrázky
ukazují nám jak obraz pro děti vypadati nemá. Ne

upíráme některým obrázkům umělecké ceny, a'e přškolu se nehodí myslím žádný. Obrázky ty postrádají
rázovitosti, kromě obrázka čís.11. „zmalého městečka“,
kde rozškubaný vandrák pozdravuje čtverácky drába
jako starého známého; obrázky ty jsou dále v odpora
se školními čítánkami. Tak na příklad v čítánce dílu
I. cl, 88. jsou vystrahy a mezi jiným „nedrážděte
psů“ a na obrázku čís. 24. „psí plemena“ jest zase

rošták jak dráždí špicla zvlášť ým a přo kl

poočnýmspůsobem. M roščácí"ee jim ab vovužlř
evím kdo můšeobrásky ty pro školu bdporačitiučitel myslím, še žádný — leda, by přišel nějaký

ferman bůry. .
Ntřední školy v Čechách. Zčíslic,ob

sajen ch v ročních výkazech návětévy středních školv Čechách za rok 1896—97vysvítá přederším úbytek
návštěvy gymnasií a svýšení počtu žáků realných škol,
dále roshojnění návštěvy českých ústavů a klesnutí,
návštěvy ústavů německých, Na79 středních ško
lách vkrál. Českém (56 gymu. a 34 resl., s nichš
jest 82 gymn. a 13 realek českých: bylo roka toho
celkem 32.605 žiků a sice 14.469žáků na gymnasiích
a 8.046žáků na realkách. Ze všech 79 středních
ústavů vydržuje stát 71, a sice 30.gymn.a 11
realek českých a 20 gymnasií a 10 realek německých.
Na českých střed. ústavech bylo vůbec 13.869Čechů,
593 židé a 43 Němci, 7 jiné národnosti; na německých
stavech celkem vedle 7550 Němců přiznaných, 1106
Čechů, 3116 šidů a 30 jiné národnosti. Všech če
ských žáků nu čoských i německých ústa
vech bylo 14.976. Na pražských 8 něm. stát. stř.
školách jest mezi 2445 šáky skutečných Němců pouhá
čtvrtina, t. j. 801 žák, kdežto gidů jest 1035 a 491

Češi! — V Čecháchpřipadá jedna střední škola vůbecna 74.700 obyvatelů, jedna česká na 85.900, jedna
německá však jiš na 63 900 obyvatelů. Přihlédneme-lí
k počtu žactva středních škol, shledáváme, že v prů
měru připadá jeden žák na 265 obyv., kdešto jeden
německý teprv na 284 obyvatele. Když ale pojmeme
v úvahu žákyžidovské, připadne jeden český žák na
270 čes obyv., německý teprr na 384 něm. obyv. a
židovský na 37 žid. obyv. Tím ae nejlépe illustruje
do avěta hlásaná duševní superiorita Němcůnad
choslovany! Průměrný počet žáků na čes stř.
škole obnáší345, na něm. 272! — Jak praktikuje se
z Vídně rovnoprávnost na školství v Čechách, vidno
ještě z toho,že na českého žáka nege stát na
gymnasiu povze 58 zl. 77 kr. na německého však
89 zl. 4) kr, na Českého na real. školách 71 zl. 28 kr.,
na německého však 111 zl. 44 kr. — Co se týče
zřizování středních škol za posledních80 let
ukázalo se, že kde je střední škola německá, aš na
malé výjimky, všude tařízena byla z pokladny státní,
kdežto české školy v těch letech bezmála všude za
řízeny byly buď úplně nákiadem obcí neb se soukro
mých peněz. Teprve když česká škola byla důkladně
vybudována a vším opatřena, dostavil se milostivé
stát, aby s obce sňal břemeno, a mohl se pakchlubiti,
že povolil národu našemu ve formě několikatisícového
nezbytně nutného nákladu ročně — cennou koncesi!
— VČechách připadá 1 střední škola na 68.670 oby
vatelů, na Moravě a ve Slezska na 80.560 obyv.

Zvěsti s východních Cech.
Z Čermilova, Na čtvrtek dne 17. t. m.avo

lána předsedou kat. národní jednoty pro Černilov a
okolí schůze za účelem ustavení se vodního a me
lioračního družstva. Pozvaných účastníků sešel 20
velký počet v místnostech apolkových, celé okolí až

ke Smiřicůmzastoupeno. Jménem c. a k. vrchní správySmiřické přítomen bylp K. Vošahlík, c. ak. správce
z Malé Skalice, jenž i laskavě převzal úřad zápiso
vatele. Schůci zahájil předseda jednoty, farář Jan Fr.
Seidl, a byl po řeči úvodní svolen i za předuedu
schůze a přípravného komitétu. V delší promlnvě ob
jasnil na to předseda význam, důležitost a prospěch
vodního družstva zvláště pro Černilov a celé okolí,
poukázal i kterak prakticky je ustaviti; načež jedno
myslně přijato družstvo vodní zříditi. Po návrhu zvo
leno dvojí komité: pro vypracování stanov (pp. Karel
Vošáhlík, Jan Vach, starosta Čornilovský, Fr.Voltr,
rolník z Výravy a farář J. Seidl a drahé k sepisování
předběžných úmluv s účastníky. Zvolení byli pp: za
"Černilov Jan Vach, starosta, Jan Horák, ro Vác.

Václav Havlas, Václav Toman a Josef Holeček, "Že
Oajezd pp. Josef Černý, Jan Hryzlik, Josef Slánský
a František Adamíra. Za Velkou Skalici pp. Václav
Fab án, Josef Komárek. Za Malou Skalici pp. Karel
Vošahlík, Josef Bouček, J. Šrámek. Za Divec pp. V.
Falta, Jan Mrdek. Václav Černý.Za Librantice pp.
Fr. Rejchrt, Jan Němeček, Josef Tláskal. Za Výrava
pp. Josef Zilvar, Jan Bek, Jan Bartoš. Za Libřice pp.
Jan Zilvar, Jan Voltr. Za Lejšovku pp. Jan Hynek,
Václav Katík. za Libnikovice p. Jan Grolek. ěkte
rým obcím, jimž by s prospěchem byl podnik před
sevzatý, dostane se vyzvání k účastnéní se a určení
svých důvěrníků. Na to navrhl předseda formulář
smlouvy 8 jedaotlivci a sytkl zvláště nekteré důležité
momenty, jež ve amlonvy i ve stanovy přijsty býti
mají. Potřebné tiskopisy (pokud nejsou zdarma) povo
leny a za místo ku přístí schůzi určen Černilov. Na
dotazy týkající se zájmů družstevních odpověděl před
seda. Tím schůze ukončena. V neděli na to (dne 20.
t. m) konsl hospodářský spolek pro okolí Hradce
Králové v Černilově za předsednictví p. MUDr. Rei
cherta z Předměřic valnou hromadu, k níž pozván i

předsedapřípravného komitétu dp. Seidl. Na programumimo jině byla i řeč p. ředitele Ant. Můllera „Ome
lioracích a vodních družstvech“. Řeč tato byla odborná,
výtečná. K návrhu pp. Jana Horáka a J. Mrdka při
jato jednomyslně připojiti se ka krokům, jež již v
příčině družstevním učiněny byly. Vyzrán p. místo
předsedou J. Horákem vyložil předseda Seidl, co jiš
vykonáno a upozornil zejmena na podmínky ve smlou
vách i stanovách, Váe 1 v této schváleno. Základ k
dílu důležitému položen, pracuje se pilně dále a vy
znáváme, že svorné působení všech jest ctí občanů a
bude bohdá i jejich největším prospěchem. Družstvo
bude rozsáhlé, ale tím vétší získá se subvence apráce
možno vykonávati v jednotlivých sekcích. Přátel mámo
dosti. Slorutný p. poslanec Formánek v laskavé od
pov di na dopis povzbuzuje kdílu, chválí je a pomoc
svou zaručuje. Další činnosti: Zdař Bůh! Vtéže schůzi
promluvil p. Horák z Černilova o důležitostech těš
ších hřebců pro černilovaké okolí a vyslovil přání,
aby bylo rolníkům dovoleno tyto chovati. Pan Hojný,
starosta z Výravy přimlouvalse za zavedení dvouleté
činné vojenské služby ve smyslu návrhu pana poslance

Jaroše. C eee ochůs, b kteréan.dostarrilo
Z Velicbevek. V úterý dne 8. února £ =

elacili svatební veselka p. J. Pokárok ze Rtyně 00 aj.
Marii Haškovou, dosrou Frant. Haška rol. a ho
stinského s Velichovek.PŘ tá přílešitosti bylo vybré
no p. Eman. Koatnikam 5 4). 60 kr. na Dubeneckou
českou matičnou úkolu, jež byly pokladně Ú. M3.
v Jaroměři odevzdány.

Ze Slatimy u HradceKrálové. Dne 13.úno
ra t. r. pořádaly místní hospodyňky ples, který nad
očekávání se vydařil. Největší sásluhu o zdar plesu,
kterou plnoa měrou zasluhují, lze v první řadé při
čítati paní Víl. Paukertové, pí. Anmusce Loudalové,

Mari: vé a ostatním hb ňkám. Dekorace sálu
ačkoli nebyla nákladná, učinila na každého příznívý
dojem. Námaha a práce jmenovaných hospodyň odmě

něna byla hmotnýmvýtákkon plesu a milou opravdu
upřímnoa zábavou, j „páni hospodářů tak i hospodyň. Na návrh pí. Vil. Paukertově, jak nalošiti s či
stým výtěškem, který obnášel po í všech vý
loh 6 sl. 60 kr., bylo usneseno, aby se ty peníze ulo
žily do zálošny a kníska by se dala v uschování
místnímu obecnímu úřada, s tím podotknotím, že bu
dou o vánocích poděleny chudé školní dítky, což bylo
s pochvalou přijato a sároveň se vyjádřili účastníci

plesu a zvláště hospodiůky, še se vynasnaší, by obnos ten dostoupil větší výš“ Nemůžeme proto pamí
Vil. Paukertové a všem ctěným bospodyjkém jinak,
leč vysloviti nejupřímnější a nejvřelejší díky.

Z Poličky. (Hrozná smrť Reguiem.)
Hrosnou smrti skonal zdejší vrchní poštovníhopo
kladník ve výslužběp. Rippl. Již kolik lettrpěl sucbou
pskoetnicí © Nesmiro vše nadání nesklátila jej tato
nemoc do hrobu, nýbrž nešťastný svyk. Konříval totiž
večer denně i na lůžku svém až téměř do usnutí, ač
jsa samotářským podivínem a nemoba se na nohy ani
postaviti — sůstával v noci sám a sám. Tak učinili
v noci ze dne 10. oa 11. t. m. — Ráno, jako oby
čejně přišla posluhovačka Vonderho+á se snídání k sta
rému pána. Ucítila však podivnýzápach. Uleknuta
zavolala lidi, vysazeny dvéře a — divákům naskytlo
se děsné divadlo. Na zemi ležela uhořelá mrtvola p.
Rippla. Jak Ilse s neklamných okolností soaditi, chy
tily, kdyš starý pán usnul od hořícíhoještě doutníku
pefiny, starý pán se ovšem bolestí probudil, nemoha
však za nohy se postaviti a přec zápase « dravým
šivlem o život, spadl apostele — chtěl se doatati ke
dveřím — než v polou cestě síly jej opustily « —
uhořel. Tak ne Ý zvyk atal se jeho vrahem. —
V pondělí dne 7. t. m. byla na šádosť al. zastupitel
stva král. věnn. města Poličky uvnitř hiadeb eloažena
zádušní mše sv. za bývalého říšakéh> posiance a če
stného měšťanatéhož města — Gustava Ei ma vldp.
děkanem Jos. Jezdinským za aszistence vpo. kaplanů
Fr. Knapa a Fr. Dittricha.

Z Lochovic u Králové Hradce. S dychti
vostí jsme očekávali rozvrh státních podpor pro náš
okres kralovébradecký a jsem věru velice překvapen,že

právě okres náš je takřka nejméněpod en, totiž, že
tato podpora obnáší pouze skromje čt tiafe al.l
Diríme se temu velice, jak vl po a orgánové k tomu konci povolanízáplava Labekouna
kralohradecku posoudili a s tak minimální porou
se spokojili. Zvláště když vezmeme v úvahu, že v
roce lonském, jak známo, 2 povodně sa sebou násle
dovaly a co jedna nezničila, sničile drahá. Nechceme
mluviti o jiných obcích nýbrž jenomo naší neblahéa
nešťastné obci. Naše obec leší mezi Smiřicemi a Krá

lové Hradcem. Labe má svůj průtok skrze nejlepšípůdy a laka, asi 600 jiter obnášejících, asi polovinu
výměry naší katastrální obce. Labe a labská povodeň
dne 30. července 1897 se zajisté přednaší obcí do
země nepropadla, aby na jiném místě sa Králové
Hradcem zas se vynořila na vrch, jak se u některých
řek v cizích krajinách děje a tudíš jest li povodeňv
v před a zadních okresích učinila velikých škod a
spoust, tak zajisté i na Kralobradecka a zvláště v
v naší obi! Neb i u nás posečené obilí a rozložený
len a jiné a jiné věci odplavila, záplava zničila vše
co na naších polabských rolích a lukách ve svrchu
řečené výměře již ve vzrůstu bylo! Shnilo stojaté
obilí. len, aměsek, jeteliny, veškerá selenina jako zelí,
okurky, mrkev, celer, petržel, karfioly atd. Zvláště
však brambory, fepa a lační tráva! Škody tyto,
úředně vyčetřené obnášejí 110.000 al. Mimo to jsou
naše polabské břehy v délce 4 km. tak dobře dílem
strženy a poškozeny jako na Pardubsku a Jaroměř
ska. Stávky okolo luk, cesty vedle Labe jdoucí jsou
též rozemlety a porouchány. Ztráta ons může se
aměle čítati na 6000 zl. Nechci se zmíniti, že odplava
prsti z těch nejlepších polí nám způsobila též veliké
a nenahraditelné škody, dlouhá léta bude zapotřebía
veliké namahání, aby zem ta opatřena a zase nave
sena byla. A ooš náš poškozený most přes Labe,
který jen stěží byl od etrbnutí zachován nebude vy
žadovati téš nejméně 2000 zl. opravy? Žádná druhá
obec na celém Kralohradecku ueměla oněch živelních

musíme ještě podotknouti. že skrze veliké mokro a
jarní povodeň jsme nemohli ani zaseti, a skrz dálo
trvající mokro vs žních i na hořeji ležících polích —
drahé polovicinašehokatastru—obilí zrostlo,bram
bory, řepa a jiné plodiny větším dílem shnily a se
zkaszily. Toť asi obrázek ze „Zlatého prutu“ z toho
pro nás neblahého, nezupomenutelného a nešťastného
roku. Mimo to se ohlédneme ještě do dřívějších let a
sice na lóta od roku 1890. až do roka 1897. V sedmi
letech oněch jsme měli šestkráte neúrodu skrze opa
kující se šivelní pohromy, jako krupobití, mokro, su
cho, povodně atd. Ztráty ty čítají několik statisío sl.
a hradily se od občanů našich zadlažením svých živ
nostií Od nikud nedostalo se nám té nejmenší pod
pory, vyjímaje velmi skrovný odpie c. k. daní. Jest
se skatečně co diviti, že povolaní orgánové si těchto
nehod ani nepovšimli a na základě jich bohatší pod
pora ze státních prostředkův nevydobyli. Neb kdyby
si byli vzali jenom ten čas a tu námahu, by byli na
Bílou věš v Hradci Králové vystoupili, tu by byli
museli vidět, že řečená povodeň od obce Lochenic ku
Smiřicím, Velké e Malé Skalici, Rusku, Správčicím,
Věkošům, Hradci Králové, Pláckám, Plotištím a Před
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roku ne
ředlonskéhoroku; se te všek vidíme jiš n

exekncíchlodi jistou osobu, činícínátlak

lacení těchto. Kde ale vsítí,kočk není k vá
reptá, rogkrpěno a nespokojen a te comá učiniti y mu bylo pomošeno.Snad přeceještěv

poslední chvíli se ujme nás naše slavné okresní
stapitelství obrátí se peticemi na český sněm a říš

skouradu2v nám00nejvícenaHradeckupoškozené obci většíchpodpor a vysoké vlády.

Z Úpice. Jestli se (o u nás nezastudí, tedy
krokářská zdolá u nás

brzy přivržence strany mlad 6. Pokrokáři 60 v 00
cialismu jiš bestoho potopili. Náběh k tomu alespoň
jest jiš učiněn. V neděli 13. t. m. pořádána pokro
kářeká (?) důvěrná achůze v hotelu „u Peterků“ za

řítomnosti asi 200 osob. Schůri zabájil svolavatelk
Josef Ducháč. Při volbě předsedy nastaly nemalé
potíše. Navržen nejprvé pokrokář jeden se sousední
obce, ten věrk nechtěje si to pokaziti s Mladočechy
volby nepřijal. Učiněna tedy skoužka s náčelníkem

sdejšího vedení strany mladočeské a kdyš ani tenvolby nepřijal, padl los na občana sosialistu J ou
dala, jehož zase přítomné shřomáždění nechtělo. Ko
nečně nalezen ten pravý, jenž honositi se může všemi
vlastnostmi, jimiš šidoveko-pokrokářsko-socialistický
svobodomyalný člověk ozdoben býti má. Ten konečně

nalesl milost před očima shromážděných. Slova k
p. Antonín Hajn, redaktor z Praby. Vyčinil Mlado
čechům, pocuchal klerikély a prohlásil evangelium
pokrokářeko-socialistické za jediný pramen vÍry 8
spásy. Fašoval do školství a náboženství — pravíme
výslovně — fašoval, poněvadě elerpoň pokud týká se
náboženství zdá se míti p. redaktor hodně nejasno

v hlavě. Řeč svou skončil, aniž by bývalposlachačesvé k potlesku nadchl. Slova ujal se JUDr. Čapek
na obranu politiky mladočeské, řeč jeho provázena
byla namnoze bouřlivým potleskem. Rozamí se, že i
socialisté nedali si ujiti příležitosti té, aby prodali
avé naučené řeči — těm to p. Bůh odpustí — neboť
jsou slepí a nevědí co mlaví. Když p předsedou na
vržena byla resoluce, v níž projevena nedůvěra poli
tice ml ké, jevil se tak malý zájem pro odhlaso
vání resoluce, že musilo o ní dvakrát býti hlasováno
a konečně p. předseda ani nepočítsje race hlasujících
— z nichž někteří i dvě race zdvibli, — problásil
resoluci za přijatou. Resoluce, která byla přijata, po
dává důkaz, že pokrokáři, vedeni redaktory pp. Haj
ny, dr. Štemberkou, dr. Moravcem a Gutmanem eply
naly úplně a internacionálními soialisty, neboť, ač
koli z taktických ohledů rozdělili ji ne resoluci strany
radikálně pokrokové a na dodatek socialisty pana
Zycha, hlasovali socialisté a pokrokáři pro obě části
resoluce svorně proti Mladočechům. „Osvěta Lida“

v mesi rolnickými a řemeslnickými kruhy nestraplně půda, maskuje hlasování o Zychovu dodatku
těmito šalomonnekými slovy: Hlačný souhlas u sou
drahů navrhovatelových tt. j. socialistů) i u ostatních
(t. j. pokrokářů). Páni spojenci krokářsko-sociali
stické strany schválili ovšem y radikálně pokro
kové strany a její sociální tendenci (jen?) a odsoudili

poseradní politiku vedoucí strany mladočeské. Požavek všeobecného rovného a přísného hlasovacího

pr prohlásili za nejdůlešitější bod dnešní česképolitiky.
Od Červ. Kostelce. (Nezdařenépřepadení

— Namahali se nadarmo). Ve Abertekdne 17. t. m.
na večer ubíral se Boušínský p. farář Kalous z Červ.
Hůry ke svému domovu Na cestě nad lesem přidru
žil se k němu neznámý tulák šádají drse za almožnu.

Na odpověď P: farář, aby si přišel ze světla, vrhl setulák na p. farářea hnal se po jeho kapse, kterou i
utrhl. Neš p. farář není muž bledé bázně. Vspama

tovav se z perního leknutí zasadil lupičovi bolí ráno,
až se týž skácel a BApřerazile Obdržev ještě nějakou na pamětnou sebral se překvapený lapič a rychle
smízel v blízkém lese s tím asi perným úmyslem, ge
se panu faráři více do cesty nepostaví. V podezření
skatku je jistý pobuda z okolí. — Obchodník atříž
nym sbožím p. Hurdálek vČerv. Kostelci má v okně
svého kráma vyloženu pěknou sbírku svého zboží na
ukázku, Krásné grádle a květované ubrasy vzbadily

v nějakém neznámémtouhu, opatří si ještě na sklonkumasopusta lacinou výbavu. Minolýtýden jednoho dne
z rána oznamovali p. Hurdálkovi, že jeho výklad vy
loupen. Než zpráva te p. Hardálka příliš nerozčílila,
vědělť, že zloději e lupem daleko neodešli. A skutečně
v blízké zahradě nalezeny byly všecky vrby a gradle
zaházeny. Bylyť shotoveny z lepenky a pouze povrch
potažen vzorkem dotýčné, ale přitom celek tak upraven,
jakoby to byl celý skutečný kus. Dlouhé tváře napá
Jených dlouhoprsťáků, když omyl seznali, možno si
představiti.

Z Masti. Společnýples v hostinci p. Josefa
Petra v Masti, vydařil se nad očekárání stkrěle a

s

na skromnou kytici ve prospěch
tice Školeké. Čilá, vlastenecká hudbu houdkovická za
hrála krásně velebnou vlasteneckou píseň „Kde domov
můj“, po té přistoupeno k dražbě kytice, v které obi
tavostí, česky citících Masteckých a jiných Čechů,
vybralo se 4 zl. 10 kr. Bude snad každému věrnéma

skému vlastenecké hudbě houdkovické a pp. hostům
pronáší jménem naší vlasti milené, ten jemuž vše co
svatováclavské (víra, vlast a národ, tím nejdražším
jest. Buďmetedy vědy pravými katolickými Čechy,
pak vzejde "naší vlasti milé opět sláva, jakouž se
stkvěli slavní předkové! Zdař Bůh! V.

Z Chradimska. DopisVášz Cbrudimska

Chrudimské Budče proti členům spolku katolických
učitelů uvádí mezi odpůrci katolického spolku také
učitele p. Aug. Vilíma. Mohu Vás ubezpečiti a
písemnými důkazy i přesvědčiti, že p. Aug. Vilím
nemá žádného činného podíln na štvanicích proti
spolku katolických učitelů a jeho členům, ano še

spíšesvouklidnouvým vnou u útokymírníl a tak dobré prospět letěl Jest pře
gvědčení katolického a loyalního smýšlení a těší
60 v místě svého působení zasloužilé vášnosti
Jako předseda Budče nemohl zabrániti podání a
odblasování návrhu se dně 15. ledna, ale vyzvání
ku členům katolického učitelského spolku ze dne
28. ledna sni nekoncipoval, uni nepodepsal.

Z Náchoda (Příspěvek ku paychologii

va * mozečku.) Ve 4. číslenáchod. „Stráže“si dýchavičné paňátko žurnalistické jako mo
rousovitý křeček staví se ma zádní nožičky a pr
ská hadí elinou jen což po „domnělém“ dopito
vateli (vl. „dm“) do „Obnovy,“ udatným Sancho
Pansou je nazývaje. Podle toho, jak sám p. lo
kálkář rezivým palašem logických kotrmelců svých
do větroých mlýnů bije, je nejspíš miniaturní re

produkcí velkého kdysi Don Ouijota, žene na svéÍdné Rosinantě tak vzácnou daň bláznového po
čívání složil, zahanben přirozenou prostotou často
moudřejšího Sancho Pansy. Ta mentorská posice

ja Ti, můj milý D. Anijotečku přísluší! Moraisté ovšem jsou raga ode dávná nejprotivnější
každému — poněvadž se vyvýšují nad ostatní —
ale přímo směšný jest náš rytíř z pohádky, an
Šermem svým přímo vráší a buší přímovráží a
buší do zad svých samozvaných Náchoda reforma
torův. Slyšme! Za malichernost a nemotornost 86
dopisu našemu vytýká, že se vyčetl p. Bartoňovi
(mi) pranepatrný (*) poklesek mluvnický. Sami
však nedávno v „Oavětě lidu“ vytýkali porkmi
atrovi, že ma konci 19. věku měl by více býti
sběblý v „konceptu“ (?); a to že se našly dva
dialektické tvary všude v češkém národě užívané
a dobrými doklady listinoými i doložené (sedum
osam s pochybným u!) Tovytýkati pánu 0 20
let staršímu nebyla malichernost? — Což pak to
věblasný obhájce našich radikálů ale Špatný a
nevtipný politik p. dr. Čížek nechápe? Od pisa
tnle ovšem dochaplnosti a logiky nežádáme. Jsou-li
paši Čížkovci a Bartoňáci patentovanými „národ
ními“, pak musíme od nich žádat ryzí českou
mluvu a ne kuchyňskou batmatilku. O zrůdnosti
várodního cítění dal p. Bů. (ml.) na jevo rozhorliv
se v I. schůzi o Palackého oslavě jednající. „Po
kod já budu přioposici nedopustím, aby měst.
rada byla protektorem slavnosti. Tak ovšem 8e
se neostýchá harcovati, kdo zajatcem a otročníkem
jest chorobně podrážděného svého „já“ a není
mocen proti hlavě obce směšnýchvzteků svých. Vždyť
v téže radě zasedá op. jeho p. otec a „nejváže
nější“ muž Náchoda, nyní doceta čestný předseda
výboru pro oslavu Pal. a táž m. rada přede 2
roky protektorem býti mohla oslavě Šafafikově?
Není nad důslednost zásadového našeho rytíře.
(Ten čestný předseda dopřál si kdysi z polit. dů

vodů také radosti prý k popěvku: „Palando,mlando, roztrhaná plando!“ Ironie osudul“) Jak
může taký člověk: hořeti láskou k národu, trpí-li
neláskouke členůmjehoz okolí nejbližšího?Také
společenská lež! Důtky by vzal Palacký na takové
lidi, kteří ve jménu vlasti opak činí hesla jeho:
„Svoji k svému a vždy dle pravdy.“

Pisatel náchodské Stráže polemisuje proti
dopisu „Obnovy“, šlape si v každém řádku na
rozum. Chce docíliti na svém mozku patrně ještě
věrěí kuří oko, nešli již má. Ať dovolí se svými
nápovědy jen malou otázku: „Vy chtěli jste, aby
purkmistrem města N. stal se muž, který dané
slovo už zrušil?“ Zapomněli jste patrně, že v II
stopadové schůzi řemealnické na radnici veřejně
a dobrovolně p. Bů (ml.) prohlásil, že kandidovati
do obecaího zastupitelstva nebude, ale pak — po
nátlaku prý důvěrníků! — své čestné slovo od
volal. Srovnání poučuje. Slavná oposice 8ama asi
zpina nevěří v bankrot strany „národní“, vždyť
vede proti ní (dle „Stráže,) „těžký boj“. Je
patrně nepřítel ještě při síle! — Na str. 3. se
kasejí, že marné jsou všechoy naděje strany „ná
rodní“,a spíš »Metujku Hronova se obrátí“ (|)
pež oni poleví, ale o něco doleji již se dávají
opět do mentorakého fňukání, že p. dr. D. a hlavně
p. děkan nechtějí o mír už dbáti, a tob»,co oby
čejoá slušnost kázala. Nechce-li hora k Mohame
dovi, přijde Mabomed k hoře. Tak praví přísloví,
a p. dr. Čířek a Bartoň jeho pravdivost zakusí
na sobě. — O té pak slušnosti budoucně; zatím:
Probatom est!

veřejná schůze lidu, svolaná spolkem křesťansko
sociálním. Řečnili p. DlouhýsPukorný o státním
právu vzhledem k nynější situaci politické a My
plivec o programu křesťansko-sociálním. Socialisté
pozvali si redaktora Opletala z Vídně, jenž přijel
si do Polné, aby přijal generální výprask. Ve schůzi
bylo nabito vzduch byl děsný. 4 bodiny se mlu
vilo za napjaté pozornosti poslacbačů a naši řeč
níci slavili vítězství oa celé čáře. Čistá pravda

| imponovala též inteligenci. V zájmech hospodář
: ských pro město i Říré okolí ačiněu a nás důle

| měsíčník, jenž nazývá se: „Roshledy“, časopis pro
zájmy hospodářské pomezí českomoravského. V kra

| jinu naší a radostí vítáme list ten, přejíce činnosti
jebo největšího zdaru. Práce bude míti dosti, neboť
i u nás povátlivé příznaky všeobecného úpadku
hospodářského se objevují zároveň s ohorobou
mravní, v kteréžto příčině nikdy dosti nemůžeme
si stěžovati do mora kořalečního.

!

|

|

|

Z Cáslovek-Čermešje. Vnedělio 7 hod.
loučila se naše čtenářskáboseda s letošnímmasoput

stem. Taneční sál byl vkusněchvojovými pletencikvětím cbrasy a asrcadly dekorován. Masopůstjest

prý jarem prostřed snéhu. A ty roztomilá venkovaká
čvčátka, byly rozkošným kvítím toho zimního podletí a byly zrovna tak pestré jako jaro lučiny. j

více ovšem bylo kvítků barvy bílé, šlutavé, růžové,
a smevě modravé. Byl skrátka somský ráj to na pohled,
v němž stkvěl se jara květ. Mládenci švarní tančili
ovšem do únavy, s ohněmacitem, aby dobyli srdíček
krásných tanečnic. Snad se to mnohému podařilo a až
mine doba postni, pozná, sda jeho lásky květ s roz
víjejícím se jarem také se rozvine. Masopustní zábavy
núčastnili se také čile pánijsousedéa sousedky £ Čer
nožic a lavek, mezi nimiž srdečná zábava jest sa
mozřejmá.Sklep a kuchyň p. Jakovbka poskytly hostům

to nejlepší. Vmasopnatní pondělí konal se ples vsousedních Semonicích.

Ze soudní síně.
Kradli velocipedy.

V době, kdy panoje všeobený nářek na národo
hospodářský úpadek v zemích českých. daří se nic
méně velice dobře podnikavým rytířům průmyslovým.
Někteří podnikaví lidé založí si průmyslový závod a
obchod více méně na dluh, nasekají nových dluhů a
udělají pak výnosný kotrmelec, druzí prodávají hned
zboží hotové. Takovými podnikavými maži byli též
Julius Thim 30ti letý jednatel pojišťovací společnosti,

probodný a nestálého bydliště, pro přestupek tuláctví,
pestape a zločin krádeže již trestaný a 17latýVáclavřezina z Brodce, posledně kočí v Křivicích, pro zločin
krádeže již dvakrát trestaný. Etablovali se jako ne
protokolovaní podnikatelé; veškerý jejich obchodní ka
pitál tvořilo u každého pět prstů s fandus instruktns
tvořila jejich kriminální zkušenost. Vzmahající se

užívání veocipeda jako rych'ého dopravního prostředkupro osoby, podporovalo nochyčejně jejich podnik,jemuž
věnovali zvláštní pozornost. Dobří cyklisté byli a
umění jízdy na kole poušívalitedy ku provádění
drzých krádeší velocipedů samých. Brzy vynikli jako
odborníci prvého řádu. Jen trochu amělosti bylo třeba
k provedení krádeže. Jakmile zloděj sedí na kole,
hned rychlou jízdou nalezne se v bezpečí a v cizí kra
jině lup ovůj dobře zpeněží, aby přestrojen třeba jako
cyklista, zkušeným okem pátral po jiném kole, jako
předmětu průmyslových svých spekulací.

Thimovi a Březinovi nevedlo se při jejich umě
leckém dlouhopratáckém průmyslu špatně. Od 15. čer
vence do 4. září m. roka ukradli velocipedů v ceně
868 zl. 60 kr., jež ovšem prodávali se značnon srážkou
roti hotovému zaplacení. Peníze probili většinou v

adci Králové, v Praze, v Jaroměři, Čes. Skalici atd.
Zda-li tito umělci vlezli též na kolo hoteliera pana
Bařtipána, není zjištěno, ale pravděpodobno je to.
Pbyloxera cyklistika octla se na štěstí brzy za mří
žemi a majitelé vlastních i vypůjčených bicyklů mohli
si brzy oddechnout. Dne 21. února octnul se Julius
Thijm a Václ. Březina před porotním soudem krá
lovéhradeckým, jemuž předsedal pan zem. rada Pe
třík. Votanty byli pp. rada Pospíšil a sekretář
Sallak, zapisovatelembyl c. k. auskultant Ctibor.
Obžalobu hájil státní návladní p. dr. Hubáček, ob
žalované p. dr. Zimmer a dr. Rudolí. Ústně
neb protokolárně byli slyšení p. Martin Šrámek ví
nárník v Jaroměri, Alois Frůhetůck c. k. nadporučík
v Jičíně, Emil Foith koželah v Č. Skalici a četník P.
Zach, Ant. Sádovský, strojník v Hradci Králové, z Tý
niště p. MUdr. Václav Pamr a Anna Samková, z Lab.
ské Týnice hostinská Božena Cabicarová s ČeněkDo
ležal, podomek V. Kaiser v Jaroměři, Jos. Kaněra,
hostinský v Č. Skalici, Otto Latzel právník a stráž

mistr J. Holas v Kolíně, Josef Kerner, lesní inšinýFerdinand Erban, a Arnošť Kulíšek, letní příručí a
závodčí Petránek v Týništi, A. Bures v Žamberku,
Ondřej Sedláček, obec. tajemník v Literbachu, J. Ma
šinda, závodčí a Karel Vosku, řeznický pomocník v
Labské Týnici, dále dva odborní znalci.

Z líčení uvádíme: Nadporočík Al. Frůhstůck
učinil asodp. 19.července z Jičína výlet do vinárny p.
Šrámka v Jaroměři. Velociped nechal v síni. To zpo
zoroval přítomný agent Václav Březina, vyvedl patrně
kolo ze síně a přítel Thim venku čekající na sněm
vjel. Velociped stál 150 zl. Thim se ku krádeži při
znal, Březina ale určitě poznává p. Šrámek jako po
mocníka. Dnej23. července sefThima Březina umlavili,
že ukradnou velociped, který stál v České Skaliciv
hotelu Hronově. Krádež povedli jako v Jaroměři. Ve
lociped patřilkoželahu Feithovi a stál 240 zl. Thim
jej prodal v Hradci Králové u Beránka za 80al.
V Praze platil za Březina 4 day a 25 zl. dal ma 2
krádeže na hotovosti.

Dne 15. července ukradl Thim velociped v ceně
100 zl. strojníku Antonína Sádovskému v Hradci
Králové, jejž prodal za 33 zl. v Hořicích sedláři Jo
sefa Frýdovi.

V měsíci srpnu v poledne ukradl Jalins Tbim
p. Ottovi Latzlovi, právníku v Kolíněnaschodišti
domu jeho otce velocíped v ceně 60 zl, který v Krá
lové Hradci v hostinci Kubištové prodal za 31 zl.
krejčímu Machovi z Nového Hradce. ,

Dne 31. srpna odpoledne ukradl J. Thim opět
velociped v ceně 100 zl. lesnímu inženýra p. Josefu
Kettnerovi z chodby u jeho bytu v I. porchodí.
Pan MUDr. Pamr viděl o +4 hod. odp. Thima v cy

klistickém oděvu státi v průjedě c. k pošty, kde p
Kettner bydlí. Dne 14. září o 8. hod. večer ukradl
Thim zase velociped v ceně 60 zl. Ant. Burešovi
ze síně v Žamberku a prodal jej strojníku J. Mádlovi
v Novém Bydžově.

Dne 11. srpna přijel tejemník Ond. Sedláček
na kole do Labské Týnice a dal kolo a kabát v ceně
157 zl. 60 kr. v uschování podomkovi Č. Doležalovi
v hostinci Cabicarově. Když Sedláček odešel do města,
přenesl Václav Březina podomkovi německy psaný lístek
v němž za vydání uschovaného kola jmenem p.
dláčka žádal. Podomek německy nerozaměl, uvěřil
neznáméma mladíka, vydal ma kolo a hostinská paní
Cabicarová pak viděla, jak kolo na náměstí odevzdal
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staršímu cyklistovi (Thimovi', který na kole vjel.
Thim i Břeaina tuto krádež popírali, ale svědci je
určitě poznali. — Soudy dlouho marně pátraly po pa
chatelích krádeší velocipedů. Krádež v Č. Ekalici ko
nečně nebezpečné zloděje prozradila. Když koželuh

Feit pochutnával si navýtečném lzeňskému Hronkůa Březina mu zatím velociped „Panther“ v zadu ho
stince z průjezdu na náměstí vyvedl a Thim pak na
něm vjel, tu počalzávodčí Petr Zach po pachatelích
pátrati. Zjistil, že toho dne zmizel náhle jeden z ce
stujících v hostinci Kaněrově v Č.Skalici ubytova“
ných. Soudruh jeho legitimoval se jako agent Václav
Březina a udal, že zmizelý cestující jmenoval se Thim,

a že 0 10 hod. večer pel do Turnovaneb Tratnova,sám prý jej na nádraží vyprovázel, nemohl prýtedy
Thim velociped Feithovi ukradnonti. Četník zjistil
však později na nádraží, že dne 23. července jela de
sátým vlakem do Trutnova pouze jedna babička. Tím
bylo podezření proti Thimovi opodetatněno. Ten byl
konečně 9. listopadu v Slaném vypátrán a zatčen.
Březina dne 15. září v Litoměřicích a dne 13. listo

adu v Mělníce marně se dopustil křivého svědectví,
okazuje Thimovu nevinu ohledně českoskalické krá

deže. Thimse ve vyšetřovací vazbě poznenáhla též k
jiným krádežím přiznal. Při porotním líčení dokázal
státní návladní na základě svědeckých výpovědí vinu
obou obžalovaných. Obhájce p. dr. Zimmer, marně
dokazoval, že zloději jeou vlastně nevinní a vinni,
že jsou okradeni, protože měli své velocipedy řetízkem

připevnit a neměli zlodějům přiležitosé ku krádeži
pos ytnout. Kdyby tak nevinně Thim a Březinuyli ukradli velociped cyklistovi trestnímu obhájci,
byl by o jich činu pan obhájce mluvil asi trochu
jinak. Prota uznala obžalované vinnými a soud vy

měří Thimovi 18 m. 'a Březinovi 13 měsíců těžkéhoe.

Zhář.

V noci ze dne 29. na 30. září 1897 asi o půl
4. hodině z rána vyšel v chalapě Františka Jaroše v
Nedvězí č. p. 49 oheň, který z lidí ve stavení se a
cházejících první zpozorován byl Josefem Netíkem,
který spal na půdě Jarošově pod hořící již střechou.
Netik byv probuzen praskotem, myelil, že prší. Pak
ale hned pokřikem zbudil ostatní na půdě spící osoby:
Františka Jaroše, jeho bratra Josefa, manžele Josefa
a Kristinu Netik s tříletým jejich chlapečkem a 11
letou dcerou, dále tkadlec Jau Štěpán z Dobřan,jenž
u Jaroše v Nedvězí nahodile přespal. Každý myslel
jen na sebe a aby zachránil holý život. Jen malá
chvílka stačila, aby všichni přišli o život. Majiteli
chalupy Fr. Jarošovi ežehnut byl již vlas a popálen
nos, jak plamen byl již na půdě rozšířen. Na Jana
Štěpána si nikdo nevzpomněl, aby ho probudil; teprve
na spáleništi nalezena byla jeho zuhelnatělá mrtvola.
Také manželka Fr. Jaroše Alžběta, která ve světnici
spala se 6tinedělním dítětem, byla by uhořela a rov
něž její muž František Jaroš, který ji chtěl zachrá
nit — kdyby soused Rudolf Ptáček s nasazením vlast
ního života nebyl je zachránil. Manželé Jarošovi za
chránili jen holý život; chalupa v ceně 960 zl. sho
řela jim do základů. Pojistného dostali jen 129 zl. a
jsou proto na stará kolena žebráci.

Veřejné mínění označilo bned 5“tiletébo tkalce
Josefa Čtvrtečku z Dobřan jakožto žháře. Dne 22.
února octnul se tento před královéhradeckým porot
ním soudem. Soudu předsedal rada zem. soudu pan
Isakovicz, votanty byli pp. rada Rotter a sekretář Pe
šek, zapisovatelem byl «. k. auskultant p. Tomš. Ob
žalobu hájil náměstek státuího návladnictví p. dr.
Hubáček, obžalovaného hájil ex offo zdejší advokát
p dr. Štěpán Fiecher,

Obžalovaný Útvrtečka zločin za vinu mu kladený
popřel at tvrdil, že v době požára byl již za Kle
ním u České Skalice. Viděl prý ho a také svezl jistý
Hartmann. Ten však udává, že Čtvrtečku potkal mezi
10. a 11. hodinou u Klení, kamž mohl při rychlé své
chůzi za 2—3 hodiny z Nedvězí neb Dobřan snadno
dorazit. Chlapec František Jaroš, který svému dědeč
kovi šel časně ráno kupovat olej na p' páleniny, hned
po svém návratu vypravoval, že sirýčka Josefa Útvr
tečku spatřil státi na Tomcově skále, odkud se na
hořící Jarošova chalupu díval. Emanuel Čtvrtečka,

berý ho běžel chytat, také ho tam spatřil, ale Joseftvrtečka mu zmizel v lese. Četnictvo, které po něm
všady pátralo, dopadlo jej teprve 19. října v Novém
Městě, kdež byl zatčen. Frant. Mecnar a jeho matka
Anna spatřili ho večer před požárem utíkat od cha

APy Jarošovy, pravili, že Čtvrtečka jim pravil, že eešel dívat, kam mu uprchlá žena odvezla brambory a
dodal: „Skládají je u Jarošů, však jim přijdoudraho.“
Při tom hrozil rakou směrem k Jarošově chalupě. Jo
sef Smola, rolník z Dobřan spatřil k 8. hod. večerní,
jak se lam u hasičské kůlny Josef Čtvrtečka skrývá.

6hož večera kupoval si u obchodníka Richarda Samka
dvakrát kořalku, patrně na posilněnou, neboť prý byl
rozčilen. Také tam hrozil Jarošovým. Celkem vyslech
nuto bylo 31 svědků. Ve prospěch Čtvrtečky nesvědčil
nikdo. Čtvrtečka si ve výpovědích často odporoval.
Svědci jej líčili jako člověka mativého a špatného,
který prodal a propil, co se mu dostalo do rukou.
Proto se od něho také žena odstěhovala. Čtvrtečka
měl na ni a na Švakra Jaroše dopal, protože k němu
odv=xl také 9 měr brambor v ceně 12 zl. Čtvrtečka
si d"':1 na polovici bramborů nároky a proto ze msty
a ve velikém rozčílení vypálil chalupu svého bratra.
Obhájce jeho mohl proti obžalobě jen namítat, že dů
kaz plnýnebyl proveden (ačkoli známo, že paličí si
svědky k svému činu neberou', že byl rozčílen a za
nedbauého vychování. Substitat p. dr. Hubáček na
základě výpovědí svědků obratně hájil obžalobu. Po
rota 8 hlasy proti 4 uznala Čtvrtečku vinným zločinu
Zhářetví, ale vyloučila, že věděl, že na Jarošově půdě
spal ohořelý Jan Štěpán. Vzhledem k temu, u pak že
Čtvrtečka jsa zanedbaného vychování jednal v oka
mžitém rozčílení, odsoudil jej soud na 12 let těžkého
žaláře, čtvrtletně pesty a vždy dne 30. zéří tmavou
komůrkou zostřeného. Čtvrtečka prohlásil, že bned
nastupuje trest. Páni porotci mu tedy nekřivdili.

Paběrky ze noudní síně. Ed.Faulhamer
z Dol. Lipky po výtečné obhajovací řeči p. Hellera
byl uznán 18. února nevinným zločinu zabití. Ferd.

Pobl a Jos. Hartman da 19. února pro násilné
smilstvo s zločn | první 10let, drahý 9 mě
síce. Fr. Jirašek od Králové Lboty sproštém obžaloby.
Falešný mince pregéř Fr. ený dostal 6 let, jebo
řechovávač Jos. KHš z Rychnova 8 měsíců, udavačí
alešných mincí Jos. Kraus z Rasošek 3 měsíce a Jos.
Franke 3 dny. R. Z. S. Stolla řídil líčení přebledněa
urychleně. P, enbstitut Blatný a dr. Heller proslovili
vynikající řeči.olrestaná křivá svědkyně proti
matičnéma učiteli v Dubemci. MarieHr
dinová udala ne návod nepřátel dubeneckýchČechů
učitele p. Karin Veselého, že se na ni dopnstil slo
činu prznění. Záhy však usvědčena z prolbanosti a
v pondělí odsouzena na 6 měsíců.

(Zasláno.)

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradei Králové
bude ve středu

ORP“dno 2. březnavo 2hodiny odpol "UM
v diecésním spolkovém domě „Adalbertinu“, JiHková tří

da č. 300 (I v Hredci Králové.

V Hradci Kralové, dne 23. února 1898

Dr. Alols Frýdek, Dr.Gustav Domaby),
předseda. jednate'.

(Zasláno.)
MAVRODAPENÉE.

Řeckévřírodnídessertní i medici
nální víno lisované z čerstvých malvasinských
hroznů jest k dostání v lékárně pana

A. SPORY V HRADCI KRÁLOVÉ,

Mavrodaphna jest zdravým lidem osvěžení
podporujechuť k jídlu, pro ohudokrevné
překvapující účinek, slabým i starým neduhem tr
pícím působí nejen okamžitou posilu, na kterou 8e
nemoenítěší,nýbrži rozhodnouvzprubuseslabené
činnosti srdeční. (108)

Hlavní zástupce pro Čechy, Moravu a Slezsko:

H. F. SEIDEL, PRAHA, Vodičkovaal. č. 30.Ď
"24810su
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Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí

ve své vlestní dílné na umě'é truh'ářské i čalou.
nické zboží vyrobená

DW pérovky a žíněnky, UM
pony a záslony do oken, hladké i zdrhorané | dle

franc. způsobu. 161

Práce vesměs důkladná v cenách mírsých.

SP- Vývozdo všechzemí! "i
Na zemké jubilejní výstavě v Praze 1801.: Zlatá medalie
Na zemské hosp. prům. výstavě bulharské v Plovdivu 189%
nejvyšší vyznamenání: Čestný diplom státní. Na hospodář
sko-průmyslové a národopisné výstavě v Hradci Králové
1894. Nejvyšší vyznamenání: Zlatá medalie s korunou. Na
Náradopisné výstavě Českoslovanské v Praze 199:. 1. Cena.

Čestný diplom N. V. Č.
Česká, na četných výstavách prvními cenami poctěna

továrna ná piana,pianina harmonia d varhany

AL. HUGO LAOLA
V Hradel Králové

Filialní sklady: ve Vídní, II.
Salesianergasse 31. v Brně,
Orelská ulíce č. 7., v Prase:

Král. Vinohrady, Karlova8

odporoučí českému hudeb
nímu obecenstvu svá nejlépe

osvědčená

piana, pianina
s anglickou repetiční s oby
čejnou vídeňskou mechanrkáu
novcho snačně sdokonalmého

provedení :
a harmonia šlo P:

evropskéaamerickésoustavypence » 
všechrozměrův cenách,při n..
řádné zevní úpravě, zaručené
trvanlivostí a vyrovnané uhlazené £ vydatné vzučnost

neobyčejně levných.

táž na splátky ze výhodných podminek.

Obrázkové cenníky na požádání zdarma a franko
Záruka pětiletá. (09).

pRp*>Vývoz do všech sem:! "SN

Přiležitostnédárky!

VÁC. ŠOLC,
zlatník a stříbrník,

přísežní soudní znalec a odhadce
w Hradci Králové

(ar. Janské nám. č. 77.)

doporučuje ct. obecenstvu hojne sáso
bený sklad klenotů, zlatých stříbrných
a pravýchčeských granátových šperků,
stříbrné stolní náčiní z nového a čín
ského stříbra, ozdobné stolní nádobí,
veškeré zlaté a stříbrné bodinky I. ja
kosti; dále pendlovéhodiny a budíky
různých drahů se zárukou 1—3 roků za
ceny levnější než všnde jinde. Zlatí a
(240) stříbří v obní galvanicky.

S a jeúřednězkoušenoaznačeno
Odjed a spr se přijímají a shotovat, téš haré tácky onak s vyřisují.

Vše za lovné ceny.
Staré skvosty se kupují a vyměbují.HPPPPTEFTFT

Fá2nům +++
+ hostinským:

Za příčinou vyvechání tohoto předmětu vy
prodávámcelou zásobu různých, úplně
nových, též i obehraných hudeb
ních automatů, různých velikostí,blaboce
pod nákupní cenu a kdo sobě přeje podobný před
mět levně poříditi, má nyní nejlepší příležitost.

Albert R. Šťourač,
tovární sklad strojů

267 ve Svitavech, Morava.

COOOOOOOOO+

V knibkupectví Uyrillo-Methodějském
GUSTAV FRANCL

v Praze, Melantrichova ulice
lze dostati:

Svatou křížovou cestu z výroků písma
svatého. Dle latinského textu upravil P. Florian Bře
zina Cena 3 kru, 100 kusů za al. 4—

Pobožnost křížové cesty, nesoucísepo
nejvíce duchem sv. Alfonse z Liguori. Cen: 5 kr,
100 kusů zl. 4—.

Pobožnost křížové cesty. SestavilP.Ka
rel Vondruška. Cena5 kr., rov kusů za zl. 4—

Řehák Dr. Karel,Křížová cesta. Zevrubné
poučení o ní dle pramenů církevně schválených, se
ste il a všem milovníkům Božím vůbec, svým ale
zbožným osadníkům zvláště věnuje spisovatel. Cena
36 kr., v pevné vazbě 42 kr.

Zpovědní cedulky v české, německéaneb
latinské řeči. Tyto obsahují výroky z písma svatého
a prodává se kniha 24 archů za 70 kr.

Zpovědní cedulky k velikonočnísvaté zpo
vědi s černými obrázky. Prodáváme 509 kusů za 75
kr., lcoo kusů za zl. 1.50.

Poučení o avátosti pokání. Seps| J.
Doležal. 50 kusů z 75 x., 100 kusů za zl. 1.40.

Poučení o nejsv. svátosti oltářní. Se
psal J. Doležal. 50 kusů za 75 kr., 800 kusů zl. 5.40.

Zrcadlo zpovědní pro školní dítky. Cena
1 kr., 50 kusů 45 kr. Macek V, PMprava k
prvnímu sv. přijímání. 5 povolenímnejd.bisk.
Ord nariatu v Budějovicích. Cens 60 kr.

Připrava dítek ku sv. zpovědí, zvlá
čtě ku zpovědi první. S povolenímnejd. bisk.
Ord. v Budějovicích. Cena zl. 1.20

Řeči při prvním sv. přijímání. S povo
lením nejd. bisk. Ordinariatu v Budějovicích. Cena80 kr.

Eucharistická pobožnost křížové ce
sty ku 40 hod. pobožnosti na usmířenou před vy“
starenou velebnou Svátostí Cena 8 kr.,50 výtisků 321.

KůnsleJan, Ježiš Kristus, h náš a
Vykupitel přítomen v nejsvětější Svátostí oltářní.
Cena 4 kr

Ježíš v Nejsvětější Svátosti oltářní.
(Myšlén y ctih. faráfe z Arsu) Cena 3 kr. 100 kusů

l. 2'50.
zazl. 250 236

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
v Syohrově.

(Založeno1858.)=====—T
Provedeno přes 200 oltářů. Nejtepší odporučení

Množství vlastních nákresů a fotografií
ga- k volnémunahlédnutí franco. "m



| Na Praž, Předměstí, do Hradcef
Králové a okolí!

Nížepodepsaný dovoluje si velectěnému
obecenstvu Pražského Předměstí, Hradce Kr.
a okolí zdvořile oznámiti, Žepřevsal přímo u
nádrajá se naledpjící, zcela nově zařízený

HótelHutla“
(dříve SCHLOGEL)

na Praž. Předměstí u Hradce Král.

Mou snabou bude relect. PP. hosty vý

Oltářníkoberce|- 45
zhotovojí se dle potřebných rozměrů v každé libovolné velikosti ze
vzorkovaných neb květovaných koberců metrových, a sice tak, še figura
každého jednotlivého listu boditi se musí ku vzoru listů ostatních, tak

že hotový koberec ladný celek tvoří. E
Ceny koberců vzorkovaných,
- -které ku koBercům eollářním použíti lze jsou následující:

Koberce manilevé, vkusné vzorkorané, na obou stranách k upotřebení
65 cm. široké, metr 85 kr., go cm. široké, metr 1 zl. 25 kr.

b vlněné, dvoustranné ve velmi vkusných, hvězdovitých vzorech,. Koberce tečným, dobře vylešelýmpivem Kralovihrade. ©
v převládející barvě Červené, modré, bordeaux, zelené, neb zvláště k úče- |S Kdo hledá neb chce služ- ckým, lelákem plseňským,jemnými saručenými

lóm chrámovým se hodící . bu neb práci, víny a dodře upravenými pokrmy v každé

barvy f ialové ži| ACdoněcoztratilnebnalezl, dodédennídle lístkunebv předplacenív ce—-->E : == chce vyačovatianeb nách mírných,k nejúplnějšíspokojenostiob
„65 em Široké, metr 1 zl. 10 kr. i Kdo uělti “ náčemu sloužiti

trové s pevným, šedým spodkem, vzorů krásných, medai- (M j pro
lonovýcha k účelůmchrámovýmvelicevhodných69cm širokémer 1zl. sukr s | Kdo dej beb ohni: pro V kavárně p ři hót e lujest pro zábavuPT. pp.hostů wodermí kw

lečník a velký výběr domácích 1 cisosemských
č sd. — Pro pp. obchodní cestujícía Cizí
hosty je připraveno 13 úplač nové po velko

9 městsku safásených pokojů. Povosy jsou k do
: | stáné v domě.

Ve všech místnostech elektrické osvětlení
a ústřední topení!

Ceny mírné Obsluha vzorná ajochotná,
V přízeň velecténého obecenstva se poroučí €

a k hojné návštěvě uctivě zve 277IKarel Eolub,
nájemce hotelu.

Koberce plyšové, velice nádherné metr 2 zl. 60 až 3 zl. 50 kr. . Kdo najmouti neb pro
- Koberce jednobarevné bordemux úplněvlněné, silné dvoustranné,bez najmouti chce byt

jakéhokoli vzoru 100 cm, široký, metr 2 2l. 25 kr. A| sneb nějakou obch. místnost,
Vzory koberoů oltářních zasílá na požádání franko Kdo hledá neb k zadání

JAN STOUPA V PRAZE, oazoeMKdo vůbec chce nějaké

Václavské náměstí č. 32. 259-3

oznámení vhodné pro
všeobecnou potřebu,

nechť použije k účeli tomu
inserování v

———— | ODNOVÉ
Levně ná prodej! ponknýchkonedraázhic sčo |89TnÍrOÝPOPlALek

bh"7uroj(18HRLA:LBNtíCAANADANNNN

Karel Zavadil, pasířv Chrudimi, VOKOKOKOKKOX

Oznámení.
Vymamenánstr.)rnou medatli SKLE FM SB <

» HradciKrálovér. 1906. NSSe SOD Z . Vedleskladujízdných kol a šicích
EK = strajů, zařídiljsem sklad ohnivzd

odůsto uchovenstvu A8BdS < „ zaří m vzdor=Vl jnémud 1 o | RRae T288 « ných a nedobytných pokladen, které
Dovolujisi odporučitisvůj hojnězásobenýskled X RY SBddKzu ja č | ve všech číslech na skladě chovám a za nejnižší

' o Ba- Su něE 5 8 3 ' k A ceny účtuji.Cenníky zdarma.

úst né paramentů čí ZA G3 528 4 bí Proseo hojnoupřízeňznamenámse 8 úctou35553840" B K3 kč vBODeO8 A ce%4“
vevisatnídílněpracovaných.Dáleshotovujigo- PRŘASAG28 8 + < A Albert R. Štou raC,
hickésvícny, lampy, kalichy, monstrance JOOOOOCX 26 vitavy. Morava.
lucerny,rámcena kanonické tabulky a XXXXXXAX X 7
pod. přesně dle vzorů a olobu za ceny mírné.

Btarépředmětyobnovuji,postříbřujia pozlacuji M thvohnivelmitrvanlivěa levně. au nerPova
Růsná doporučaní, vysvědčení a osvědčení, jikož ,

i vrorky sesílémna ukázkufranko. proslavená
- Slovným spolkům a korporacím nabízím se ka

zhotození odznaků, památních penízků a t. d.

Karel Zavadil, CAR
pasíř v Chrudimi "l

SAP- Český a křesťanskýzávod. "NE

semena zelin a květin
v uzavřených

úředně chráněných balíčkách, se soudně zane
šenou

ochrannou známkou medvěda
Hojně zásobený sklad nacházejí se

láním 8e varuje. 276NEE ml
"ey ammrersk c V JEDLEGHRÁNOVÉŽS >

ozone el Pia PRŮMSOŮOVÍ
OOO0OO00000000000000 p I JÍ HROp I = c.k.dvornídodavatel,

a továrna na drátěné tkanivo a pletivo, zboží síťařské
m

S

p

seslohemkostelůsouhlasné| ESS ve Vel. Borovnici pošta Horka
s odporučuje

: Dobaset e únorado ... ry ZP y| os tb v kommisionářskémskladě
% V hn n G 6 s VEenosí sazenic,30břeh u všech větších obchodníků> je astnosť půdy“Silná, dobře hno- m— m :

Ň . jená, nbžnoj poněkudvihtá. smíšeným zbožím v Rakousku.ho) . . : . : =a x í ojně zalévatí, možnoli,.občas V každém místějest prodejem40 nejpotřebnějšíchdrubů
s od © V n ích * hnojůvkou podlíti. semenzelinakvětinpověřenanež jedináArma

3 dní: 5 Za čerstvá a pravá semenafirmydm. Mauthner (Buvšeho druhu, vlastní výroby a solidní ja- | 5 , dapešť, Andráseyova ul. č. 24 lze jen tu považovati, která jsou v

dá kosti nabízí za ceny nejlevnější pe (E originálním balíčku s letopočtem 1808 a ukazují vedlejší illustraci“ - © zobrazující medvědas nadpisemMlauthnerova semen. Před padě
+ l% 3
Š Ě

/

KŘÍŽDVÉ OESTY M do oken chrámových drá- Hotová sýta s labemI kussoukeník M) téné mřížea pletiva natažená za 60 kr.. mosaznáVOkr., 20
i s44| [epž=N v železných rámech na ochranu palců v průměru.

V RYCHNOVĚ n K O okttšení“,sochy PES Agurálníchoken. Náhrobnímřížky 1 kus
oltáře a veškerá kostelní| BB Drátěné pletivo na ploty ( ed 3—16zl.

nabízí na dobu zimní zařízenídoporučaje uctivě Ea) kolzahrad, luk,parků,lesůatd. Tkaniva do oken v barvě
mix YM Z z umělecký závod sochařský| já Drátěné provazy pro mlý- modré a zelené, jakož i ve

ČIStě vlněné látk a řezbářský 6 ny, cukrovarya jiné závody škeré drubv zbožído oboruK od dvou až do %00drátu v toho spadající. (WS
, s zá síle 26 mm. "zorky dáním c

ORG"vlastnívýroby."fi Josefa Brojčíka | Prohazovačky na písek m = : pm DM ©
Račteš učiniti jen malou objednávku na v Praze. KStM 100 em. šířky a 150 em. vý-| požádání lranko

zkoušku! Písárnaa díl Letné| (© šky za 2 zl. 20 kr. =s a dílny na Letn ; ; jvě čá Ť

Vzorky na požádání zašlu franko. 812-VIL.— Sklad Eliščina| PR O hojné objednávky netivě žádá %
tř. čís. 24. E FERO. SCHARF. a

Děhuj ilým veledůstoj 1 onkky Závod vymamenán na jubilejní výstavé roku 1891 -ji

velsclénýmzákazníkům za vzácnoupříze ,pro- nefenko l Výhodné Ba) V 760 ání medallií a od obchodníkomory. 270
sím, aby mi i dále důvěru 8vou věnovali a sli- platební podmínky. 265

buj. vždy vzornou, poctivou obsluhu. 15 . TONAa| Z 2
OOOO0000



Rarel fŽorovec,
dekorační malíř v Třebochovloloh

doporučuje svůj závod k provedení všech

úakorakivních maled Borlalů
při dobré malířské technice.

Malby provádí se od jednoduchého
až do bohatého spraoování.

« Nástěnné staré malby jakož i olejomalby se
restaurojí, S 4mle ottářů a doch

se levné obstarávají.
Návrhy a rospodty ss ocholně ne

nk 280

U)

949.91029,0:0,090,040,0, ŘŘŘA Ad blstébet Rodna Nula dne)

M- Novinka! :
Praktické

£ rychloprací stroje|

3 dla a k docílení čistého prádla, sniž by tím prá- P
; dlo trpělo, shotovuje strojnická dflna

J. Bucka ve Smidarech,
JŠkde možno též veškeré hospodářské stroje nej

s novější soustavy důkladně shotovené za ceny

MLMÉ

kŘA

levná obdržeti. 211

Uposorňaji na dokonalé a nejnovější řezaci
stroje exoentrické mláticí stroje s kuličkovým £
ložisky. Prací stroje má též na skladě p. Korel
Dušek, ne sr. Janském nám. v Hradci Králové
a p. Kolář, hotelier v Bělohradě.7“oP ZDTS OPV7

n :

Z77JM34

PTP

Dekorační malíř a poslacovač

JAN BARTA

zlaoování oltářů
a veškerých potřeb kostelních.

Malby podobizen v barvách i kresle
ných, dle zaslaných malých podobizen,

za jichž správné provedení se ručí.
Ceny co nejmírnájší. 269

Plány na malby kostelů vypracují na
požádání ve všech slozích s přilože

nými rozpočty.

Značně sníženě v cenách
vyprodávám

celý zbytek nákladů mnou zakoupených.
Pro dobu postní:

Beránek Bojí. Sedmero postních kázání Františka
Janovskýho místo 60 kr. pouze 40 kr.

Virou bu štěstí šest konferenčních řečí pro dobu
postní Meth. J. Zaerala místo 60 kr. pouze 40 kr.

Práce křesťanstvímposvěcená a sr. patronové její
Frant. Janovskýho. Obsah: Úvod, Čechy, dokonalý
život křesťanský podstatou jejich, sv. patronové ře
mesel a umění? Neblahé zrušení cechů, Adolf Kol

(Ping, zakladatel spolku katolických tovaryšů místo
50 kr. pouze 25 kr.

Život Jelše Krista a Panny Maris dle Busingre
vzdělal dr. Jíří Láska s 573 krásnými illustracomi a
8 přílohami, 784 str. 28/i2 centimetrů velikých místo
zl. 7.20, 1. vydání Švabaccem pouze zl. 1.25, v ko
ženém hřbetě a rohy zl. 2.60 v pův. nádherné vazbě
v plátně s červenou ořízkou zl. 3.25, se zlatou oříz=
k-u zl. 3.65, £. vydání latinkou místo zl. 7.280pouze
zl. 250, vázaná v koženém hřbetě a rohy zl. 8.85 v
původní nádherné vazbě s červenou ořízkou zl. 450,
se zlatou ořízkou zl. 4.90.

Sp“ NovéJN

jediná modlitebníalke pro intolligentníkatolíky
Původní vydání 80.000 rozprodáno/
Život dle náboženství vydal Tilmann Peech S. J.

upravil P. Placidue Buchta, cena zl. 1.—, váz. zl.
1.60 al, 4-—, .

Nesdárné dáti. Postní kázání čím křesťané mučí
syna člověka. Cena 80 kr.

Sláva na Sztostech Bohu. Kázání na posvátnoudobu vánoční. Čěna Bo kr. :
Sv. Růlenec a mejev. Svátost Oltářní Fiat. Al

berte Strnada radu kazat. Cena 80 kř.

Náklad knihkupce R. Prombergra
274 v Olomouci.



© LudvíkNejedlý,
ň Golorodlímielíř
| v Novém Bydžově

, dřívo vHradel Králové

vdporučuje svůj atelier kprovedenívšečh de

oralef“ kostelů
| přiWranlní malířeké kacinice. out ávádím ma jednoduchého aá do

f) uměleckéhospracování, restauruji staré maby
M nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a me

(7 luji obrazy nově. (2)
| "Návrhyve slohu stavby kostela se na
Apožádání čvypracajía rowpočtypředloší,

(S=
MANUALE RITUUN

ad wsum .

dioslaremchar provincie Prlgénů |

mlamle, (rtdsake ot brnarina PABUM B0CBOR Ii
taale ae přoseásionalo romanobobomicnm

composuit
Franoiscue Proschwitzer,

cruoepro ecel.ot pontiť decor.,ouratus niederhofensle,

„ Vydání s českýmtextem!
Kom Ao maeaovypočetní konsikaě Eslěré
hradeckou, Litoměřickoua Brdějovickou. “jiij

Velká osmerka. Stran 480.
Cena 4 zl., váz. s koženýmhřbetem4 sl. 80 kr.nmoakom bs

Gyrillo-Methodějské knihkupoctrí
(G.FRANCL) I IICIC2I0IÉ2I "T

u Praze, Melantrichova ulice (dům městské
spořitelny). = —

výběr všeho un . T

Hábytek. Výbory pro nevěsty.

+ Úplné zařísení do pokojů, salonů a ložnic.

Výroba a sklad nábytku

T SKUHERSKÝ,
hodinářa zlatník (66) w Mradoi Králové

v Bychnové m. Kn., Svatojánské náměstí číslo 87.
272 doporučuje k | Sklady tabulového a dutého skla, porcelá
svůj hojně zásobený sklad nových zrcádel, obrazů a petrol. lamp.

zlatého a stříb. zboží, Uenníkya nákresyna požádánífrkohodin kývadlových, ka

V

aVÁS

|N

Zaloleno 1843.

Jan Kalis,
ŠM

a so sárukou.
pesních v cenách mírných

Též na splátky.

«„mÚntBalško20 Projtert(O MY jů
Obsoh8D0 gramů. “GOGO S 68

5 KE) : . N vy p '
j ko)Jí SkoSvětoznámé lomnické suchary ve ví

cero různých jakostech zalipřiměřené
ceny.

« SE

eox:
scalých zeakáchí., M SE

Kronenmáryeasadonolnc)
Videňi-Mnichov

C)CA3., Jina, |Lomnice nad Popelkou.

K3OPOGGGOGGGE3

4 EIECŘ JŘ
= básíh nes s

E : < :EŽ lac E Č
Ve vlastním zájmu vždy a všude žádejte
a prijímejte pouze tyto původní baličky.

n

vépečivo,dortyapodobné,

a) 7 U"L

Pravýmedovýpumprnyklarůznéčajo

"USPAUSUZA"JySTJUpIdZ10Jd

VYNIPUISAOpoÁHIOZA"WOPPITWu -JejU29190XI|2ANOAP9A2H60UJU|0I80

Mandlové:;preclíky, Karlov. oplatky,
zákusky, trubičky oplatkové, čokolá

dové, máslové, pišingry, atd.
363636626

00

DY M MA

Eán BirastawitelžŽna
doporučuje“za ceny velice mírné

V čisté podolské vápno |Ž
pánům hospodářům

vápenné odpadky
8 hodícíse jakoVýborné hnojivo obzvláštěpro těšké,chladnéa $

mokré půdy, jskž o výtečných účincích svědčí četné pochvalné vysvědčení,

chvalně známá firma

Z FRANTIŠEK KUSÝ,
s itel vápenných v Pardubicích a vlastník vápenných lomů

28 zi penný Po podole a Práchovicích.|

B . Y M4

© 00 00



Dvacátý šestý únor.

Aš do roku šedesátého bylona gymnasiu2 Jičíně obyčejem,še Kenáeníodpáté y, tedy
sistou, počal nositise Stal „vyšším“ gymna

bou jemuž se říkalo „cylindr“. Jaká to byla
podivaná,kdyžjiho tak B vřadách do kostela,

úsěii různě pokrývky svých ještě klukovských

už kráčeii ti, kteří nebyli více chlapci Což

vu, še ubohý primánek — žáček první =s úctou jakousi hleděl aa —eylindr. — Ale brsy
vybledla sláva cylindrů. — Odznakvyššího jiš

umění a jinošské vyspělostival se odznakem„frankfarťáctví“. Roku 1848. totiž měli i Čechové
máhati znovazřizovati německou říši. Měli vo

do sněmu ve Frankfartě a státi se částí veli
kého císařství německého. Tato věc se nám —
tohdáš sice ještě práva na eylindr nemajícím —
roku 1860. připomněla a proto, jak se řeklo 8 cy
i vykručajícíma, Zeje frankfarták, mizela

ozdobě naší slovanské tvrdé „palice“.
A tak se stalo, že my jsme byli první guin

tání (študenti páté třídy), kteří jsme si nekoupili
cylivdr, nýbrž víský klobouk se střapci a ktomu
Čamaru. Porašovalo se to sa odznak rebellie, a
Pan ředitel Šír, ač vlastenec, měl s námi, vlastně
s vládon, či snad jen a panem krajským proto

ž. Ale „drotarský“ klobouk zvítězil, když jsme
edénkráte panu řediteli zvěstovali, še tentýž klo

uk i čamara „se Ahůroa“má pan professor Pe

Ale aby 60nám revoluce přece z hlavy vy
loukala, měli jsme oslavovati službami Božímí
Šest a dvácátý únor. — Po neodvolatelném di
plomu od 20. října 1860., dle kterého jsme už
$enkráte snili o korunovaci v Praze, přišla od
Schmerlinga vypracovaná nám Čechům křivdící
ústava a byla vyhlášená veřejným listem čili, jak
se tenkráte říkalo, patentem od 26. února 1861.
Prachlivé aklamání pro Čechy |! A vnás gaintánech
to působilo pravý opak toho, co se mělo docíliti.
Mladistvásrdce naše — mně bylo tenkráte pat
nácte-let —plná zápalu pro spravedinosť opo
vrhovala skutečně násilným činem Schmerlingovým.
„Nemohli jsme pochopiti, že by tam, kde se má
„právo bájiti, vědomě se páchala nespravedlnost. A
sa takového smýšlení vedli nás roku 1862. a 1868.

-na výroční děkování Bobu za ústavu.
i Cylindry jiš byly v temnostech, ale toho

me objevily se tři neb eb na hlavách tušímseptimánů — žáků sedmé třídy.— Cylindr stal1E EP]
— FEGUILLETON.

(4 5 Podéní z minulosti.
: ; Pan,Wolf, Írp Schůcker atd. ukázáli

v pátek své ovlástenectví „jako rakouská státní.
„strana“opět v tak-křiklavém světle,že by si měli.
2 toho opravdoví Rakušané ve Vídni i jinde vzíti
„poučení. Česko-německáprušácká, irridenta nezadá

8 dynastii. ;
„ Jak známo, byli rakouští zajatí po bitvě u

ladsku, Bvídnici a v Nise. Do Nisy internováni
„zajatci z uherských pluků, protože Prusko bned:
1Da. počátku války prusko-rakouské mělo v úmyslu

pirořit uherskou legii, aby talo zrevoltovala cejé. Ubry,s aby tak Prusko mohlo snáze spolknouti
. země české.
: V Nise byli uherští zajatci přísně od ra
konských důstojníků odděleni, aby títo neměli.na
zajaté vojáky žádného vlivu a naopak aby uherští
vojáci dali se od maďarských štváčů snáze pro
uherskou legii neverbovati, Jednoho dne objevil

se v Nise úheřský emigrant, hr. ot Csakkterý“ za přítoňadstí průského ojístního velitelé
„ počal vojáky pobuřovati paličskou, krvavou řečí;
. v které posměšně a nespravedlivě tupil úáš nej

.jasnější penujlcí rod a doda), že jestjiž néjvyšší, čizšcké jho setřásti, aby sťaroslávnému krá

se revolacionářem,bylato totiždemonstrace.
Drátařský klobouček měl od té doby pokoj. A
když přišelzase 26. únor, bylo přáním našich pánů
professorů, jen aby žádný nepřicházel s cylindrem.
Tak se věci motají a mění v tom našem Rakousku.

„Po přání pánů stalo se skutečně. Cylindry ce jiš
neobjevily. O dalším jich osudu jsem se ničebo
nedověděl, jen to vím, že jeden soptimán — ku
řák — ze svého cylindru udělal — plivátko.

Uplynulo od té doby mnoho únorů, mnoho
let a na vyplnění aspoň toho diplomu od r. 1860

čekáme darmo. Zmizely neb sešedivěly l naté naší druhdy prý reobelantské hblavé a dočkaly
jsme se opět 26. února L P. 1898. A toho pro
Rakousko tolik osudného dne usnáší se český sněm
ve slavnostním a památním přípise o adresse k
císaři a králi našemu, a žádá se, co nám onen
26. únor 18:1 vzal. Velkostatkáři, Němci i Češi,
spolu s poslanci, jež lid český do snému vyslal,
osvědčují úctu a oddanost k zákonnému panovaíku.
Většina sněmu mluví tu za ten dobrý aleústavou
od 26. února utištěný lid český. Lid český vzdává
tu čest svému panovníku, třebas bolelo srdce nad
tím vším, co se 8 ním děje vinou vlád vídeňských
po tak dlouhé, dlonbé časy. Ten „drotarský klo
bouček s tou čamarou“ není revolucionářem, na
opak vyslovuje oddanost a úctu, jest — loyálním,

A kde jest cylindr? Myslímeten frank
fartský čili pokud jest odznakem velkoněmeciví.
Kde jest? Ten v osobě poslance Wolfa urážel
krátce před tím samého panovníka na sněmě českém,
když byl již dříve na říšské radě mluvil slova
vlastizradná, revolucionářeká.Cylindr stal 89
sase revolucionářem.

A když se věci takto mají, myslil by každý,
še ve Vídni konečně prohlédnou a přivinou se k
tomu, kdo císaře uctívá. Ale naopak! Dne 26. únoru
1. P. 1898 prohlásil náměstek císaře a krále, že
vláda nesouhlasí s těmi, kteří císaři holdujíce chtí
obnovení království českého. —

Což není na těch ranách, jež nám ten 26.
únor po taková leta zasazuje, dosti? V tak váž
ném okamžení musila se nám způsobiti zase a
zase bolest? . Národ náš podrží zajisté v paměti
tento nový 26tý únor. —

Divně a divně motají se opravdu věci v ne
šťastném Rakousku. Cyliodr revolucionář, „dro
tarský“ klobouček je loyální. Ale ten loyální dočkal
86 na novo 26. února a revolucionář dělá ei bes

z něčeho jiného — plivátko.
1 To jsou ty smutné následky freimaurského

liberalismu, kterému se Rakousko opůstivší kato
liciemus, ten Bohem jemu vykázaný základ, do
vleku dalo. A ono ještě neprohlédá, ono stále vé

(=
lovství uberskému dostalo se odvěkých jeho práv
a svobod. Slavný královský rod Hohenzollernský
smýšlí prý s Uhry ták šlechetně a nezištně (sic!),

utvořiti samostatné království uherské s ruským
(princem11 (vévodo z Lauenburgu) v čele. Hrabě
Th. Csaky na to vybízel uherské vojáky k zrádě na
svém císafi a králi, a vybízel je, aby vstoupili do
uherské legie, kterou sestavuje jenerál Klapka, zná
mý vůdce z maďarské revoluce T. 1848—1849.

„Uherská legie prý společně s pruským vojskem
vtrhne do Uher, aby tam. rozprášíla nečetné voj
skó rakouské6 obnovilaslavné královstvíuherské,
+A.v jehož žilách proudí ještě čilá maďarská kreva
— tak podněcoval hrabě Th. Csaky vojenské za
jstce — »ten s radostí uchopí se vojenské příle
žitosti a posteví se do služeb vlasti, opustí vnu
cený mu černožlutý zemězrádný prapor (11)a jako
svobodný Maďar bude bojovati za svobodnéMa
ďarsko, a chce-li Bůh, vycedí zaň i svou kreve,

Poté štváčské řeči přihlásilo se k uherské le

ji asi A466mužů z 3.000 uherských zajetců. Větina zájatcůnechtěla o zradě a 0 přejití k ne
přátelům ani slyšet, a provolání zrádců seljen
a baza« (at žije vlasf) přehlušovala voláním seljen
a királyila (Zjištěno dlé voj. rak. soud. akt).

Pruláky velice mrzelo, že v rakouské armádě
Bašlo se tak málo zrádců, a proto začali věrné
zajatce (kteří dosud nic nepracovali) na těžké práce
pevnostní voditi, Na posihičnou dostávali svému
t[saři věrní vojáci trestnickou stravu, vů to zrádci
dostávali pruskou vojenskou strávu a víno. Do

deno jest liberály i povášlivě i v cizozemska
vrtí hlavou nad uském, již právě nejlorátnější občany pojimá strách o jeho budoucnost, a
ono nechce 86 vyprostiti z osidel, jež mu liberatie
mas položil. Již nás zrovna obletají krkavci cítíce
umrlčinu, A de a ne. Vídeň zůstává při 26. únoru.

Obáváme se, že přijde březen rokn 1848 a
opačný 11. srpen 1849. — Pak by Vídeň snad
ráda dola na odpočinutí velkoněmecký cylindr, ale
pak bude pozdě. Proto voláme v poslední, jak de
nám zdá, hodině. Nazpět k říjnu roka 1860 a do
kud jest čas vyplniti 12. září 1871! Při tom však
i upřímně — řekneme to po sprostu — držeti se
Pána Boha a odříci ge i v náboženském ohledu
tyranna národů a podrývatele trůnů, bezbožeckého
liberalismu|

Státoprávní adresa a odchod
Němců ze sněmu.

Před zasedáním suěmu bylo dlouho nejisto,
zdali Němci do něho vstoupí. Němci na sněm přišli,
ale známo bylo, že hledají jenom záminku, aby
mohli ze sněmu opět odejít a proti Čechům ně
mecký lid dále štvát. Příležitost k tomu poskytlo
jim sobotní věrné jednání o adrese. Od schválení
adresy sněmem neočekává teďovšem žádný soudn
politik uskutečnění českého státního práva, avša
neměla-li malátnost a rozvrat v českém lida na
býti netošených rozměrů, musili se čeští poslanci
a historická šlechta rozhodnouti pro novou mani
festaci našich práv, která Němci atále popírají,
zlebčují a nohama šlapou. Čeští poslanci jevili
v poslední době takovou umírněnost a povolnost
vůči Němcům i vládě, že český lid byl znepokojen
a roztrpčen; další couvání z ohledu na Vídeň bylo
nemožno. .

Když Němci viděli, že přijetí adresy k trůnu
více nezmaří,prohlásil jménem jich dr. Lippert,
že jim oením-žno,aby se dále účastnili
adresního a dalšíbo rokování. Oddanost
k trůnu aspoň části Němců prapodivně: projevili
před tím dajčnacionální poslanci Wolf, Iro, Schů
cker a jejich přátelé.

Po odchodu Němců ze sněmu podal p. dr.
Kramář zprávu o návrbu dr. Herolda,aby sném
podal Jeho Veličenstvu adresu. Řečník litoval od
chodu Němců, avšak rozhodně se ohradil proti
jejich tvrzení, jako by Čechové podáním adresy
ehtěli provokovat, Dále pravil: „My jsme v této
udrese nemobli zamlčeti, co leží na srdci každéno
obyvatele této poloviny říše, a tím více každého
obyvatele tohoto královetví. Nesměli jsme zamlčeti

práce byli voděni věrní vojáci kol verbířských
stolků, na nichž nakupeny byly tolary, jídla a
nápoje; cikánská hudba hrála maďarské revoluční
písně a brsbě Csaky, obklopen naverbovanými
zrádci, posmíval se věrným vojákům: »Což vy
jako Uhři nemáte odvahy bojovati za naši vlast ča
Věrní vojáci mu odpovídali hrozbami: »Počkejte,
vy Jidášové, kteří jste prodali svého krále za 30
stříbrných! Až se jednou s hanbou domů vrátíte,
však vám to již oplatíme. (Viz dějiny pěš. pluku
císaře Alexandra čís. 2. od setníka„Kirchthalera).
Zrádci se vrbli na věrné vojáky, tito jim nařezali,
takže Prušáci musili mezi rozvaděnými Uhry dě
lati pořádek.

© Prušáci snažili se týráním a špatným stra
vováním věrných vojáků svésti tyto ku zradě,
takže jich v Nise posléze 1.200 naverbovali a roz
množili pak emigranty přibylýmihonvedy z Uher
a všelijakou sběří. Legie Klapkova, které býla pod
vrchním komandem pruského generála br. Stol
berga, nedělala na pruské důstojníky dobrý dojem.

Dne 22. června 1866. uzavřen byl pětidenní
a pak opět pětidenní klid zbraní, který byl kone
čně proměnén v příměří mezi Pruskem a Rakous
kem. Protože však bylo v zájmu Pruska, aby vzdor
klidu zbraní byly Uhry legií uherskou zrevolto
vány, tedy 23. června 1866 navštívil generál Stoj
berg u Bohumína v noci Klapku a tajně mu svěřil,
že následkem uzavřeného klídu zbraní nemůže

-pruské vojsko nic více dělat, aby však Klapka ze
»vlastní iniciativy a na vlastní pěst vtrhl do Uher,
kde jest k zdaru povstání již všecko připraveno.



všechny ty těžké poměry,ve kterých se nacházíme,

ností, ano bylo by to přímo bříchem na úctě a

stvu císaři a králi. Licbocením a barvením na rů
žovo nedokazuje se oddanost! To Špatná a falešná
jest věrnost a oddanost, licbotiti a barviti na rů
žovo.“ — Dále pravil řečník, že všechna přání a
tužby nebylo mošno dáti do adresy, nýbrž pouze
to, co strany většiny spojuje, t. j. upolečná a ho
roucí láska k této naší vlasti, k říši rakouské a
dynastii.

Jako r. 1891 hr. Tasffe, r. 1894 kn. Win
dischgraetz, tak jménem vlády i místodržitel br.
Coudenbove problásil:Vláda nesůčastní
se případoého rokování obledně adresy
a že vláda nestojí nastátoprávním sta
novisku adresy.

Dr. Baxa pak pravil, že přáníčeského ná
roda nesou se dále, nežli je v adrese naznačeno.
To je sice pravda, ale ostrou řeč dr. Baxy nemů
žeme nazvati politickou. Ta byla vypočtena na
lapání voličů ve prospěch strany radikálně pokro
kové, a nikoli proti Vídni. Vždyť p. dr. Baxa Da
problášení místodržitele ani neodpověděl! Neměl
to patrně v rukopisu své řečinapsané a politickým
ostrovtipem a opravdovou rázovitostí p. dr. Baxa
nikdy nevynikal. Pan dr. Baxa dělá reklamu sobě
a nikoli prospěch národu.

Totéž platí o řeči dr. Vašatého. Návrh
dr. Baxy, aby adresa byla širší a úplnější, nebyl
podporován. Dr. Ewgel pravil, že adresní návrh
jest výsledkem ujednání lidových a šlechtických
poslanců, udělil maličkou lekci v politice panu dr.
Baxovi a obíral se též poslanci německými.

PrincFerdinand Lobkovíe jménemvel
kostatků pravil: Slavný sněme! Strana, které mám
čest náležeti, uložila mi, abych slavnému sněmu
učinil následující sdělení: Strana kongervativního
velkostatkářetva neměla a nemá v úmyslu pouštěti
se do rokování o tomto předmětu. Z důvodu toho
nehodlám odpověděti na řeči, které proti návrhu
komise byly proneseny, a z té příčiny ome
zujeme se také proti neočekávanému
prohlášení vlády na krátké prohlášení
naší strany, že nebledíce na stanovisko
té které vlády, setrváme na zásadách
námi vždy hájených a častokráte vyslo
vených. (Výborně! Výborně! Hlučný,po celé
minuty trvající potlesk v celé sněmovně. Řečníku
se blahopřeje).

Dr. Kramář v řeči závěrečnésarkasticky
promluvil o politicích Baxovi a Vašatém a dal
posléze výraz naději, že právo a pravda, naše státní
právo a prospěch říše na konec zvítězí. (Výborněl
Hlučný potlesk).

Před hlasováním opustili dr. Baxa, dr. Va
šatý a učitel Sokol (snadjako tlumočník přátel
a odběratelů „Skol. Obzoru“) sněmovnu. Nato
přijata byla adresa jednoblasně.

Jednání o zemském rozpočtu.
Poslanec dr. Fořt zahájil v pondělní schůzi

jako zpravodaj jednání o rozpočtu. Pravil, že roz
počet vypracován byl za shody všech sněmovních
stran, tedy i Němců, kteří sněm opustili. Dokud
nynější poměry potrvají, nelze prý myeliti na zlep
šení zem. financí. Dr. Vašatý problásil se proti
zvýšení zemských přirážek a chtěl, aby schodek
uhradil se zemskou půjčkou. Tím se chtěl patrně
zalicbotit voličům, kteří zvýšení zemských přirá
žek ponesou velice těžce. Na to mluvil ve pro
spěch zavedení povinného pojišťování proti živel

Generál Stolberg dal Klapkovi zároveň plán, dle
něhož má postupovat. Klapkova legie vytrhla tedy
do Uher, aby tem na vlastní pěst »travailler
pour le roi de Pruse« (pracovalapro krále
pruského). Leč obyvatelstvo velezrádné řádění
Klapkovo nepodporovalo a tento jen s tíží ušel
rakouskému zajetí.

Na konci zmíníme se ještě o důstojném ta
bleau této »čestné záležitosti«. Prušáci uspořádali
v Ratiboru na počest důstojnickému sboru uher
ské legie banket — notabene již po uzavření
pražského míru — kdež proneseno více loyálních
(!) toastů, jmenovitě příští samostatnosti Uher atd,
Každý důstojník pak obdržel odbytné, a vojáci
dostali 10, desátníci 20 a šikovatelé 30 tolarů,

Klapkův adjutant lajtnant Hutka, bývalý
rakouský šikovatel, prozradil rakouskému vojen
skému soudu veškeré tyto věci o neverbování a
rozpuštění uherské legie,
. Rakouská vláda mohla sice její členy dáti
jako vojenské zběhy před nepřítelem postřílet, ne
boť amnestie se vztahovala jen na politické zlo
čince, ale náš císař jim velkodušně odpustil a
proces potlačil,

Utvoření uherské legie ukazuje nám charakter
pruské politiky a vojenské taktiky našich tehdej
ších nepřátel a jejich maďarských přátel. Křiklavé
toto osvětlení mnoho objasňuje a mnohému také
učí. Tak pravil tyto dny jeden vysoký vojenský
hodnostář rakouský. Zdaliž pak jeho slova dojdou
pověímnutí též rakouských důstojaíků?

„OY čSčm

ním pohromám. Zemědělci i země by z toho měli
prospěch. Na to se vyslovil pro vrácení pokladních
přebytků a trhal pak Mladočechy. Kdyby jszyková
nařízení nebyla mladočeskou stranou schválena,
hr. Badeni by je nebyl vydal a nebyl by povatal
takový zmatek. Dr. Girégr pak mluvil o smutném
stavu zemských financí. Poplatníci neuvítají 8 ra
dostí zprávu, že přirážky 8e jim zvýší « 12%, a
še země musí ješté 4 mil. al. dluhů přidělat. Če
chy jsou přetíženy a dr. Slavík vypočítal, že od
vádějí pokladně státní o 29 mil. si. více, neš-li
by měly. Němci Herbst i Plener musili uznati,
že Němcům by se v samostatných Čechách finanč
ně lépe vedlo než-li v Cielajtanii. Němci věak
chtějí z Čech přece učiniti německou východní
marku. Dr. Baxa pravil ku konci své řeči, že
nedostane-li se sněmu na adressu odpovědí, žádný
Čech prý se nesúčastní letošní slarnušti jubilejní,
která prý bude slavností smuteční. Nejvyšší zem.
maršálek kníže Jiří Lobkovic dal dr. Ba

dak pro zatahování osoby panovníka do debatytku.
Pak promluvil hrabě Jam Harrach vý

znamnou řeč politickou.
Pravil, že bude hlasovati pro rozpočet, a že

si dovoluje promlaviti jako starý veterán této sně
movny, jako veteráu z r. 1848, Rok 48. a 98. se
v mnohém ohledu sobě podobají; Rskousko je v
nebezpečí. Bojovali jsme tenkrát za zachování Ra
kouska. Já stotožňojí vlastenectví české s vlaste
nectvím rakouským, protože Čechovéa Slované
jedině v tomto soustátí se mobou vyvinovati.

Právě v tom, že v Rakousku jest více ná
rodů, leží budoucnost Rakouska. Já po 50 let do
pomáhal pravdě a spravedlnosti k vítězství. Se
stejné upřímným srdcem šel jsem vždy s národem
českým nejenom proto, že náš rod je český, ale
i z té příčiny, poněvadž jsem puzoroval, že se zde
nespravedlnost koná, která odčiněna býti má a
musí, poněvadž zde právě v Čechách jest klíč k
rozluštění otázky rakouské a poněvadž česká otáz
ka byla jmenována jako zbytečná. Rakousko je
nutné pro Evropu, poněvadž jinak by byly usta
vičné třenice mezi kolosem slovanským a něme
ckým. Já si přeji smír se Slovany a Němci rakou
skými, neboť když Rakousko zachováme, zacho
váme sebe. Od vlády žádáme, aby rovnoprávnost
v Čechách i v ostatních zemích prováděla, aby
konala spravedlnost, aby působila k tomu, aby
každý národ v Rakousku byl rád a cítil se zde
jako doma. Na vládě žádáme, aby snaby odstře
divé potírala a soustředivé aby podporovala.Nato
se zmínil hr. Harrach o pokrocích našeho národa
a těšil se, že Svornost v našem národě dne 26.
února přišla k platnosti. Když tato svornost potrvá
a nepovolíme, dosáhneme zajisté toho, co nám leží
na srdci a Co v adrese naší jest naznačeno. Půso
bímeli pro Rakousko, musí se i ono nás ujmouti
a nemůže s vámi zacházeti tak, jak bohužel od
dřívějších vlád se s námi zacházelo. My to může
me žádati dle práv historických, nám svatých. *

Potřeba jest, aby sněmu dáno bylo právo
voliti zástupce do říšské rady. My musíme rovno
právnost hájit, nesmíme 8e nikdy poddati a při
pustiti, aby se nadvláda Němců vrátila. My Něm
cům křivditi nechceme a oni opustili také tento
sněm, protože vědí, že jim neukřivdíme. Na to
pravil br. Harrach, že jest nutno sněmovní volební
řád opravit, aby na Němce aČechy poměrně stej
ný počet poslanců připadal. Též jest zapotřebí,
abychom bleděli, aby také pátá kurie ve sněmu
byla zastoupena. Dále by bylo zapotřebí upozor
niti na to, aby naši poslanci na říšské radě kto
mu pracovali, aby konečně v radě korunní byl
zastoupen národ český. Kdyby v radě korunní na
lezal se aspoň jediný Čech, často mnohé nespra
vedlnosti moblo by býti vyvarováno.

Chladnou rozvahou, trpělivou vzájemností slo
vanskou, hlavně ale láskou křesťanskou můžeme
také odolati tomu“zvláštuímu duchu nepřátelské
mu, který se ozval zde i v naší sněmovně. Vlád
nímu prohlášení se nedivíme; vláda stojí na půdě
únorové ústavy. Na to rozhodně odsoudil protira
kouský projev Wolfův. Pak pravil hr. Harrach, že
Ubry mají již na pařížské výstavě velký komplex
zabezpečeny, Rakousko však že nic neučinilo. My
slí, že jedná ve smyslu království českého, přiči
níli se, aby se tam pro Rakonskó zařídil pavillon,
kdež by jednotlivé země a národové byli zastou
peni ethnografickými výstavami. Jest to velice dů
ležité, poněvadž cizina nemá o našich poměrech
ani ponětí,

Hrabě Harrach promluvil pak o potřebách
vídeňských Čechů. Třeba je, aby Český živel ve
Vídni byl chráněn, aby se mu dostalo, co mu schází,
zejména nějaké vychování náboženské, aby se mu
v tom ohleda nedělo tak, jako prvním křesťanům,
kteří jen ve sklepích směli poslouchat kázání.
Vídni třeba českých škol, učitelů a kazutelů. Ná
rod český již tolik duševní práce přenesl do Vídně
A musí za čo konečně dostati nějakého uznání.
Řečník litoval pak slov dr. Baxy, která o panov
níkovi pronesl. Výtka Baxova, že poslanci ze ze
mí českých nepostupují svorně, není důvodná, ne
boť poměry v českých zemích jsou růsné: Posléze
pravil pravil hr. Harrach, že v zájmu Rakouska
se musí nynější systém pozměniti a končil slovy:
Setrvejme pevně na našem spojenství a dospějeme
k tomu, co jest spásou našeho naroda a Rakouska
(Souhlas a dlouhotrvající potlesk).

Závěrečné slovo při generální.debatě
mlavílspra' dr. Fařt. Praril, še kdyby mě
kryla své potřeby samými dlaby, jak chce dr. Va
šatý, že by přišla brzy pod kuratelu. Co se týče
otázky dr. Baxy, jak se zachovají poslanci vůči

vi, pracil dr. Fořt, že poslanci
zaonačí, svó jednámí dle komání Gautschova, ze
jména jak upraví tento nová jas. nařízení. Poslése
vyslovil souhlas s řečí hr. Harracha.

Pak se přikročilo k podrobnému jednází o
semekém rozpočtu.

Posl. Jareš a soudruzi podali na místo
držitele dotaz, v němž se praví, že kolem Josefova
bývá celého okolí užito k evičením vojenským,
následkem čehož jsou tamnější pole velice poško
zována. Nábrada za spůsoben,u škodu udílená
bývá velice níská. Ioterpelantise táží, zdamísto
držitel ebce v určitém případě v dotazu uvedeném
zavésti šetření a spůsobenou škodu dáti nahraditi.
Ve středu byl sněm uzavřen.

Zemský rozpočet.
Pravili jsme jiš, -že zemské finance posky

tají žalostný pohled. Vydání stále roste. Porovnejme
ku př. zemský rozpočet z r. 1888. a 1898:

Vydání obnášely | r. 1888. r. 1698
i. Zemský sněm . . ..| 76.823 || | 164.011

II. Zemská správa . ... | 819.604 540.304I. Archiv zem. a děj. Čech“ 17.700 27.361 
IV. Hoapod. polní a sadební 36.290 58.233
V. Zemědělství. . . ... 1 204.468 977.169
VI. Kúčel. zdravot.ahum.| 2,771.710 8;494.354
VIL K účel. vyuč. a vzděláv. | 5,283.812| 10,590.056
VIII. K účelům uměleckým , 218.703 318.450
IX. K účelům berpečnosti | — 358.863 | | 709.313
X. E účelům vojenským . 116.693 188.100
XL Veřejné stavby . ... 849.274 2,928.763
XII. Všeobec. etat penasijní 146.875 189.182
XIII. Dluh zemský . 917.226 953 551
XIV. Zemské přirážky . . —

Vydání zběžných dotací| 11,853.158| 20,985.029
n | z různých dotací 118322

Čelken 27 1471480

Naproti potřebě 20,985.029 zl. stojí úhrada
vlastními zemskými příjmy 1,511.990 zl., takže na
běžný rok obnáší zemský schodek 19,473.03“ zl.

Z číslic těchto viděti, že útraty zemského
sněmování se v posledních 10 letech Sice zdvoj
násobily, avšak sněmnásledkem prudkých politických
zápasů nevyřídí ani polovici zemi a jedootlivým
stavům i ústavům příznivých a prospěšných pře
dloh. K účelům zdravotním a humanitním (na
porodnice, káznice, nemocnice atd.) věnuje 66
nyní o 209, více, k účelům bezpečnostním a
školským o celých 100"/, tedy náklady jsou n
dvojnásobné, a náklady tyto porostou tím více,
čím více nových škol a tříd se zřídí, čím více
zvýšení učitelských platů a pensí poroste následkem
provádění platných ustanovení zákona. Chudší
obyvatelstvo očekává mimo to toužebně všeobecné
zrušení školního platu. Potřeby živnostníků a 46
mědělců, po 37 let wacešky odbývané také třeba
vyřizovati, a tak není naděje na zlepšení zemských

financí. ,
Z celého vydání zemského pro království

České je uhrazeno vlastními důchodysotva 7'/;“/
Schodek zemský 19'/, mil. zl. nutno nehraditi zvý
šenými přirážkami na přímé daně (ze 39“/, na
519/,) a více než pětinujeho krýti zase novým
dlubem semským čtyř milionů zlatých.
Vydání zemská vzrostla z 18:86 mil. zl. na rok
1897. na sumu 21-233 mil. zl. (připočte-lise k tomu

248.000 zl., kferé země musí za KnoY z nákladu školního převzíti následkem ztenčených okes
ních přirážek). Vzrůst tento (o 8'/,“/,) hlavně jde
na účet školství (asi o 850.000 zl.), veřejných
staveb (o 300.000 zl.), k účelům hamanitníní (asi
200.000 zl.), na podporuzemědělství (100.000 zl.)
a na zemský dluh (73.000 zl.) Ve všech těch
směrech 8e nelze nijak uskrovniti, nýbrž spíše
nutno přiznati, že neučinilo se ještě ani to, čeho.
je nevybnutelně potřebí.

Novým dluhem 4 mil. zlatých obtíží se finance
zemské ročně o 160000 zl., jichž bude třeba na
zůročení nové půjčky. Nyní bude země ze svých
dlubů platit ročně 1,100.000 zl. úroků.

Rolník i majitel domu doufal, že snížením
daně pozemkové a domovní se jim uleví; co však
slevil stát, to vezme země v podobě svýšených
zemských přirážek. Někteří radí, aby se přirážky.
neplatily a aby země potřeby zemekó ubražovala
děláním nových dluhů. Pak by nám jich přibývalo
ročně přes 20 mil. Jak dlouho by to šlo? Donutil
by se konečně atát, aby zemi vrátil k uhražení
zemských potřeb aspoň veškeré přímé daně? Otá
skou touto musí se zabývati přede vším [země
dělei, neboť oni nesou dosud tího zemských a

okresních přirážek, o obecních potřebách ani neavě. —

Politický přehled.
Český směm jednal v pátek v druhém

čtení o vládní předloze s osnovou zákona, týka
jícího se osvobošení osobní daně z příjmů ode



všech přirážek zemských, okresních, obecních atd.
Přirášky k přímým daním tedy odpadnou. Ale
čím je mnobé obce a okresy nehrad.? Země do
stane od státu roční náhradu 3-7 mil. zi. za to,
že se na pět let vybírání přirážek k osobním da
ním z příjmů zřekla. “

Povolovati počet vojenských nová
člků jest právem říáské rady. Protože tato neza
sedá, tedy vyhlášeno bylo na základě $ 14. stát.
základních zákonů císařské nařízení ze dne 21.
února, jímá určuje se počet branců na r. 1898 a
sice 59.211 mužů pro vojsko a námořnictvo a
10. mužů pro zeměbranu.

ská rada sejde se 14. března.Vykoná
volbu do delegací, které jsou ted jediným parla
mentárním pojítkem říše, a vykoná pak volbu
předsednictva. Protože Poláci necbtějí místo před
sednické, mluví se opět o zvolení dr, Ebenhocha
na toto místo. Jinak říšská rade sotva něco plod
ného vykoná.

Významná doplňovací volba ma ra
du říšekom vykonána byla v sobotu ve skupině
brixenské v Tirolích, kde, jak známo, Lecher der
»grosse Sprecher« a ostatní obstrukčnícinasadili
blavní své páky. A přese vše hlučné intrády, pře
se vše »vykuřování klerikálů«, jak Wolf činnost
německo-nacionální v Tirolích nazval, zvítězil kan
didát katolicko=konservativní takovou většinou, že
jeví se při veškeré houževnaté činnosti něm. na
cionálů velký úpadek liberálů.

mém krajinský byl :. březnauzavřen.
Dříve než se to stalo, usnesl se sněm o různých
opatřeních na podporu slovinského vyučování na
středních školách. Dále přijal resoluci vyzývající
vládu ke zřízení slovinské university v Lublani,
na niž by Krajina "'/, mil. zl. ročně přispívala.
Všem přímým poplatníkům státním přiřknuto právo
volební v obcích a konečně stalo se usnesení o
zavedení příméhoa tajného volení o volbách zem
ských poslanců. Slovince hluboce urazilourážlivé
jednání zemského presidenta barona Heina, který
pak své výroky zkroušeně odvolal.

Za Srbského metropolita byl zvolen
přivrženec vlády, nišský biskup Innocenc,

Španělska hrozí teď válka se zpupnými
severoamerickými Jankeyi. Možná dost, že tito ve
vychlubačnosti své něco sleví. Protože španělské
kortesy mají konservativní většinu, vypsala vláda
nové volby do sněmovny na den 27. t. m. a do
senátu na den 10. dubna, Ve Španělsku si dovedla
ještě každá vláda sehnati většinu a tak i liberálové
nepochybně zvítězí.

Z dolsorakonského ssému. Návrh
sl. dr. Gessmanna na nucené pojištění země

dělského dělnictva pro případ neschopnosti k
práci přijat jako zákon zemský.

Drobnáobrana.
Wřiletá vejma. Hlasy ze Siona podávají

přehled své třileté vojny 8 „Husem“ v osmi od
stavcích. Zdá-se nám, že je to boj nerovný. Na
straně HI. ze S. je p Šádek sám, na straně „Hu
sově“ jsou dvojctihodní páni tři a to: Císař, Ko
zák, Pelíšek, ač se zdá, že v té válečné výpravě

ralissimus je hodnostář ev. ref. církve p- 86
nior Cleař. Střelba na obou stranách záleží v há
zení po sobě slovy s frásemi, jako jsou: Hrubec,
slomyslný člověk, zlomyslný pokryteo, v chlebařetví
šplhajících se.. . za hvězdičkamina nepozlace
ných límcích našich nepatrných církevních hodnů
stek, kteří přestávají býti bratry a stávají se milost

- pény; s člověkem zlomyslným ani jíst, neřkuli
polemisovat, jedovatá klepna, tři koroptvičky z
„Husa“, omáčka různých hovad dravých i dobrá
ckých, drápů a kopyt atd. atd. std. A přes tenhle
akntečný škandál ve vnitřním šivotě té nastávající
znovuzrozené česko bratrské církve, toho „zrcacls
nového zákona“, dělají se páni obou stran v ka
ždém čísle opravovateli církve katolické a tupí i
haní osoby, učení, obřady a zařízení naše. A mezi

katolickými“ vzdělanci, professory a úředaíky
dou po dnes lidé, kteří mají každého pastora za
zrcadlo“ snášenlivosti a lásky a jen kdyby prý

klerikálové byli snášenlivější. My myslíme, že se
nám lepšího zadvstučinění dostati nemoblo, než
touto vojnou pánů „hodnůstkátů“ dědičky „umu“
čené elrkve“ č. bratrské Že pak pu. Šádkovi ne
vblišujeme, to nám dosvědčuje p. senior Cisaf, an
o něm praví, že jeho boj proti klerikálům je pou
bým boucbaronstvím. Kdož nám může míti za zlé,
že naše často ještě dřímající katolíky na toto bou
charonství upozorňujeme a jeho mělkosť odhalu
jeme. — Myslíme, že prozíravější evanjelíci se
za toto boucbaronství svých „pánů“ a za tu škan
dální rojan stydí a naše odvety sa nutnoua jejich
pány vyvolanou obranu mají. — Zdaliž pak náš
svobodomyslný žurnál N. L., který tolik peče 0
reformu hierachů katolických projevnje, na ty „hie

rarchýky“ Cisaře a Sádka taky sevyřítí? ©Anebo
zdali Sípy badou taky přinášeti výjevy z této pa
storské tříleté patálie? Myslím, toho že 8e nedo:
čkáme. Ale pak nám páni nesmí míti sa zlé, že 8i
o té jejich svobodomyslnostimyslíme,že je...
karikaturou.

Na místo další tahačky s Hl. ze S.
e Luterovi, který prý učil tomu, co sv.
Pavel. Přítel a soudruh Luterův Melanchton píšec.

o něm: On jest velice lehkomyalný člověk a (ateklé)

bily. Možná,še by to moohé spolubydlení s „jep
tiškami“ i šlecbetného a velkomyslného mnže bylo
zchoulostivělo anebo i rozpálilo. Tím způsobem
zda se, že padl do té nevčasné směny stavu („sňatek“
ovšem neplatný — s Kateřinou Bora) . . . Doufám,
že tento život jej rozvážnějším učiní, tak že od
loží tu prostopášnoat(řecky b... |.. ian, ně
mecky: Liederlichkeit), pro kterou jsme ho tak
často kárali. (Briefe aus Hambarg S. 251—256.
Dle originálu ©Melanchtonova v knibárně Chigi
opět nalezeného a 1876 akademií mnichovskou
uveřejněného.) Later sám líčí svůj spustlý šivot
ještě černějšími barvami, neboť píše: Tři ženy
měl jsem najednou a tak prudce jsem je miloval,
že jsem o dvě přišel, neboť jiné ženichy dostaly.
Třetí sotva levým ramenem držím, a i tuto byli
by mi snad před nosem vyfoukli (weggescbnappt.)
(De Wette II. 646.) — Páni! „Pro Boha jen s tím
Luterem baďte zticha před klerikály l“ — Od
poračujeme tato dobrou radu snad i my pp. ka
satelům? Nikoliv! My pravíme: Páni, pro Boha po
vězte přece ubohému evangelickému lidu konečně
pravdu!

Dvojí proud. „N. L.“ a po nich „Hl. ze
S.“ oznamují, že pozorují dvojí proud v katolickém
táboře. Mladší pokolení katolické soustřeďuje se
prý kolem časopisu „Nový Život“ a sympathie N.
L. byly by prý při „Novém Životě“. — Tyto sym
patbíe N. L. v očích rozvážných katolíků „N. Ž.“
— uškodily. I sami biskupové — aspoů králové
hradecký jistě — přáli „N. Ž.“, domnívajíce se,

že může v mezíchkatoliema uáboženstvíproapěti.Ale jak se k „N. Ž“ přikloňují „N. L.“
a pastoři, — tu ať „mladší pokolení“ dá pozor!
N. L. a pastorům se nikdy nejedná o nic jiného,
nežo prospěch protestantismu a libera
lismu. Ty listy a osoby vždy a vždy se radují
ze škody katoliciemu. A moblo by se tudíž státi,
že by „mladší pokolení“ nezískalo ty živly, které
prý „starými“ jsou odpuzovány, ale naopak že by
„mladší pokolení“ bylo získáno od nich. — Při té
příležitosti pisatel těchto řádků — dosud ne nepřítel
„N. Ž.“ — dává mladšímu pokolení na uváženou,
je li dobře, když mladí lidé — plni sice nějakého
ideála — ale bez životní zkušenosti, tak příliš
sebevědomě vystupují i proti těm starším, ano i
„velekněžím“, kteří jim odpor nekladli. Tak n. p.
nesluší mladým pánům věta „N. Ž.“ o obrazech
Jeneweinových: „Není velekněží, kteří by měli
pro takové umělce pochopení.“ Nevíme, jakým
umělcem jest ten pán, který tohle napsal, ale to
víme, že k malování obrazů náboženských nepo
stlačuje jen umělá ruka, nýbrž'že jest třeba i vě
řlcí a zbožné duše. Tak je to s každýmod
borem umění. K náboženskému řečnění na př.
nepostačí jen výmluvnost; není-li kazatel pevně
u zbožně věřící — je na kazatelně více méně —
hercem. A proto musí páni v „N. Ž.“, berouce
sobě volnost kritiky, odpustiti, řekneme-li, že se
mnobým katolíkům, zbožným věřícím katolíkům,
Jeneweinův obraz sv. Františka v Chrudimi přese
všecku umělost malířskou nechce líbiti. Povídají:
„Něco tomu schází.“ — Ano schází tomu — —
náboženství.

Zmény náboženství v králové-hra
decké diecést. Ke katolickécírkvi přistou

pilo za rok 1897 od jiných vyznání a od bezkonfesenosti 127 duši. katolické církve pak
odpadlo 89 duší. — Jest to tedy pro diecési, kde
se tolik proti „klerikalismu“ pracuje, kde zvláště
„0. L.“ a „Hl. ze S.“ působí, výsledek čestnýa
uspokojivý.

Drobné zprávy.
Projev oddanosti Jeho Svatosti, který

1. března učinila kurie volkostatkářská na Českém
sněmu. Jeho Emineocí kardinálu Rampollovi v Římě.
Račiž, Vaša Eminence,následující blahopřání poslanců
za kurii velkostatkářekou na sněmu království českóbo
dobrotivé doručiti. Svatý Otče! Poslanci, shromáždění
na sněmu království českéto z kurie velkostatkářské,
vroucí a uúpřímnou projevuií radost a oddanost, že
dobrotivému Bobu zlíbilo se dopřáti milované Hlavě
Církve katolické. aby kouala tak vzácnou slavnost ju
bilea diamantového po slavné prožitých šedesáti le
tech koéžských. Kéž dle Prozřetelnonti Boží Svatost
"T'vá dlouho ještě řídí jako moudrý a obezřelý kormi
delník lodičko Církve svaté, vede národy ku pravému
blahu a nechť se těší až ku slední hranici života lid
ského z ovoce tak velikých prací, vykonaných pro
duchovní i časné blaho věřících. Poslanci svrcha jme
nované korie při této příležitosti vroucně milovanému
Otci křesťanstva za všechoa vzácná dobrodiní, králov
ství českéma zvlášť udělená, erdečné díky vzdávajíce,
vyprošují Svatosti Tvé zdraví trvalé, a doporoučí sebe
i své vérné péči a zbožným modlitbám slavně paou
jívího Nástupce sv. Petra. Jménem všech Jiří kníže
Lobkovic, království českého nejvyšší maršálek.—
Karel hrabě de Longaeval-Buguoy, předseda
klubu velkostatkářů.Řádná schůze měst. zastupitelstva
v Hrodci Králové v sobotudne 6 března1895
o 3 bod. odpůldne v sále Besedy. Program: 1) Roz
hodue se o návrha pevnostního odboru, aby budova

k. paedagogia postavena byla v rohu bloko G na

nábřeží Františka Josefa jakož i o návrhu na přípa
dnou parcelaci tohoto bloku. 2.) Rozlodne se o ná
vrhu městské rady na udělení vyznamenání dělníkům
firmy V. F. Červený a synové, c. a k. dvorních do
davatelů v Bradei Králové Ant. Procházkoví a Váci.
Špačkovi. 8.) Rokování a rozhodnutí o rozpočtu na
r. 1898.

Pěvecká Jedmota „Eliska“ uspořádá
v městském divadle Klicperově v sobotu dne Ď. března
o 7. hodině večerní na pučest památky mistra Karla
Bendlasvou první prodakci za laskavéhospo
Inúčinkovánísl.pěv.jednoty„Slavjan“,sl.,Filhar
monle“ a pp. posluchačů obch.akademie.
Pořad: 1. Bendl: Slavnostní předehra pro orchestr.
(81. „Filharmooie“), Řídí p. L. Knepr. 2. Bendi:a)
„Květlo v poli jeteličko“, dvojzpěv pro ženské hlasy. (Pév.
jednota „Eliška“, u klavíra p. Dr. Lad. Scheiner ). b)
„Starý bodláky: (Póv. jednota „Elíška“,u klavíru p.
Dr. Scheiner.) Řídíp. J. Wanecb.3. Beudl: „Capriccio“
pro klavír. (Slečna Hermína Koutníkova). 4. Bendl:
Solo ze „Švandy dudáka sprův. orchestru. (Pí. A.
Pazoorková, el. Filharmonie). 6. Bendl: „Loučení“,
čtverozpěv. (Pěv. jedn. „Eliška“, p. Dr. Scheiner).
Řídí p. Wansch. 6. Bendl: „Svůj k svému“, mužský
sbor. (SI. pěv. jedn. „Slavjan“), Řídí p. L. Knepr.
7. Bendl: „Romance“ pro housle a klavír. (Slečny:
M. Vocásková, E. Scheinerova). 8. Beudl: „Ebrejeké
elegie“, sm. sbor. (Pěv. jedn. „Eliška“, „Slavjan“).
Řídí p. Wůinsch, 9. Bendl: „Cortége nuptial“ pro
orchestr. (SI. „Filharmonie“ ). Řídí p. L. Knepr.
Koncertní křídlo zapůjčila ochotně firma Al. Hogo
Lbota v Hradci Králové. Otevření pokladny o půl 4.
bod. Začátek v 7 hodin. Ceny míst: Lože2 zl. Křeslo
60 kr. Sedadlo na tribuně 50 kr. Sedadla v přízemí
věsměs po 40 kr. Sedadlo na galerii 20 kr. Parket
25 kr. Přízemí 15 kr. Studenský a garnisonní lístek
do parketu 20 kr., do přízemí 10 kr. Galerie 10 kr.
Předprodej lístků ze vzácné ochoty v kněbkupectví
pana B. E. Tolmuna. K první této produkci mají čle
nové zakládající a přispívající právo na jedno bez
platné sedadlo.

Přednášky. V jednotě katolickýchtova
rysů přednášel v neděli, dne 27. m. m. p. pro
fessor Em. Miřiovský „O Fr. Palackém“, po
ukázav v poutavé řeči na veliký význam prvního
našeho historika, jebož letošní jubileum oslaví
jistě každý uvědomnělý spolek. V našem městě
máme tedy prvenství opětně my. — Příští neděli,
dne 6. března 1898 přednášeti bude pan professor
Frůhbauer „O zajímavémpozorování těles ne
beských“. Začátek o půl 3. hodině odpol. Hlosté
jsou vítáni. Po přednášce pobožnost v kapli sv.
Vojtěcha. Zdař Bůhl

Zasnoubena slavili koncem února v Třebe
chovicíchsl. Růžena Kadečkova-Vanická apan
Josef Prokoš, knihkapec a nakladatel v Uherském
Hradišti.

Památní jubilejní medailie pro bý
valé vojáky. Jeho c.a k. Apošt. Veličenstvoza
mýšlí za příčinou Svého GOletého panovnického ju
bile založiti památní medaili, jíž mají býti podělení
všichni, kteří v době od 2. prosince 1848 činně sloužili
v c. a k. vojsku, námořnictva, tělesné stráži, c. k.
zeměbrané uebo četnictvo. A sice mají dostati ti, kteří
sloužili nejméně 5O roků, zlatou medaili s crlem,
všichni ostatní pak, kteří vůbec mají nároku, medaili
bronzovov. Co se týče t zv. gažistů a mužstva, mají
nároku: 1. všichni kadeti a majitelé válečné madaile
bez obledu na to, jak dlouho byli v činné slu*bě;
9, ti kteří odvedení byli před platností branného zá
kona z r. 1868, sloužili-li plných 8 roků; 3. ti,
kteří odvedení byli po r. 1869, vysloužili-li celou
praesenční slaždu. U všech se pokládá, že jsou bezů
honnými. Kdo dosud je ve vojenské činné službě ne
bo ve vojenské evidenci jako záložník, zeměbranec,
voj. výslažník nebo invalida, nemusí se zvláště při
hlásiti. Ostatní (tedy i domobranci) nechť se do 12.
března p. r. přihlásí u obecního úřadu své pobytné
obce a nechť tam udají stáří, zaměstnání a byt, pak,
kdy a u kterého pluku sloužili, kterého roka a v jaké
vojenské hodnosti byli propuštění ze svazku vojen
ské > u pokud se týče, které války se súčastnili a
kdy válečnou medaili obdrželi. Nechť se — pokud
možno — vykážou dotyčnými doklady, které se jim
obecním úřadem ihned vrátí.

Spolek hostinských pro Hradec Kr.
a okolí pořádá ve čtvrtek, dne 17. března t. r.
v „Besedě“ ve prospěch hostinského pana Frt.
Holečka v Žatci, který přibouříchtamnějších
o veškerý majetek připraven byl, zábavní večer
za spoluúčinkování úplné kapely Třebechovické,
osobním řízením kapelníka p. Jaroměřského a hu
muristického duetta pana Gallata z Chrudimi.
Pěvecká čísla doprovázeti bude na piáně ze vzácné
ochoty p. Ludvík Knepr. Program hudební: I.
1.) Slavnostní pochod z „Břetislava“ od K. Bendla.
2.) Ouvertura k opeře „V studni“ od Blodka. 3.)
„Noční tuláci“, valčík od Z'ehera. 4.) „Na dorivv“,
solo pro housle od Hauera. 5.) „Slovanských tanců“
č. 3., II. od Ant. Dvořáka. 6.) „Jako andél jsi ty
krásná“, píseň Bradského. 7.) „Pro mládí a stáří“,
pro křídlovku, směs Krále. II. 8.) „Slavnostní“,
ouvertura od K. Weise. 9.) „Večerní Idyla“, onver
tura od Alf. Cibulky. 10.) „Baletní hudba z opery
Dvě vdovy,“ od B. Smetany. 11.) a) „Valčík“
čís. 1. od Al. Dvořáka. b) „Mouchy“, pro smyč
cové nástroje od Rázka. 12.) „V dobrém rozmarn“,

| fantasie od J. Maláta. 13.) „Čechův sen“ (nový),
| směs od K. Wei. 14.) „Pochod 28. pluku Pra ž=



ských děti“, od R. Nováčka. — Jelikož zvláštních
pozvání rozesíláno nebude, upozorňuje se velect.
občanstvo naše předem, by hojnou návštěvou, 86
vzhledem k dobročinnému účelu a požitku zábav
nímu, večer ten poctilo. Začátek v 8 hod. večer.
Vstupné za osobu 1 kor. Dobročinností se meze
nekladou.

Dary Radelfiuu. K domácíslavnostima
sopustní ve zdejším ústavě pro hluchoněmé ko
nané, zaslaly následující dámy tyto dary: pí. Bo

žena Frauková 2 zl.; pí. Marie Rybová2 zl.; „Marie Sluková 1 zl.; pí. Terezie Štefanová1 al.;
pí. Aloisie Šantrůčková 1 zl.; pí. Rudolfa Červená
darovala koláče; pí. Aloisie Janečková cukroví;
pí. Františka Koutníková cukroví; pí. Karolina
Mabrlová koláče; pí. Pavlina Tolmanová koblihy;
pí. Augusta Vacbková sekaninu, — Vysdp. Václav
Vaněk, bisk. vikář v Záboří u Kutné Hory zaslal
5 zl; pan Josef Pátek, pekař v Králové Hradci,
preclíky, a ct. pivovar zdejší daroval čtvrt hekto
litru piva. — Vtem těmto štědrým dárcům vyslo
vuje správa ústavu vřelýdík a srdečné: Zaplat Bůb I

KKomcert Káanův byl v neděli přečetně
navětíven. Ouvertaro k baletu „Bajeja“ pro velký or
chestr sebrála řízením pana z Káanů kapela 74. jo
sefovského pluka výtečně. Národní písně (moravské a
české), jež přednesla paní Božena z Káanů-Laichtová
odměněny bouřlivým dlouho trvajícím potleskem. Paní
Žižková Hofmeistrová, pražské chvalně známá pianistka
mile se zamlovila našemu obecenstva. „Tarantella“
sebrála kapela 74. pěšího plaka řízením pana kapel
níka Pochmanna precisně. Široké koncertní obecenstvo
vyslovilo nad zdarem koncertu plné své uspokojení.
Znalci hudební očekávali snad něco více 8 „Jarní

ekloga“ ménš se jim zamlouvala. Po koncertě byla
přátelská schůze v Besedě. Vzdor nepříznivému po
časí navštívilo Káanův koncert tóž mnoho hostů z okolí.

Neštěstí. V sobotu způsobilo v Král. Hradci
velikou sensaci zranění pana Šejvla ml. v Širokém
okolí známého rolníka z Blešna, jež povstalo oešťastnou
náhodou. Panu Šejvlovi vnikla totiž střelná rána do
úst, poranila líce a obradu zubů a dásenní kost a způ
sobila značnou ztráta krve. Zprávy, že p. Šejvlml.

umírá, nebo již umřel anebo aspoň že 50 nevyléčí a
nebude nikdy více mluviti, jakož i ostatní kombinace
ukázaly se býti úplně bezpodstatnými. Pan Šejvl již
mluví, rány se hojí a naopatrné zacházení se zbraní
způsobilo mu jen ztrátu rěkolika zubů.

Ohně. Dno 23. m. m. shořel mlýn p. Antonína
Nálevky na Trotině. — Dne 31. m. m. vypukl oheň
v hostinci p. J. Jelínka ve Stračově. Jmenovaný utr

ěl skody 800 zl. Mimo to čítá si nájemník hostince
5. Vejnar 1500 zl. škody. Lidé mnoho ukradli. —
Dne 24. m. m. shořela stod 'a p. S. Fakse v Kukle
nách, škoda páčí se na 10.006 zl. Rovněž při tomto
ohni udáno bylo několik lidí pro krádeš.

Krádeš. U řezníka J. Komárka v Plotištích
ukradl neznámý pachatel v noci na 2. t. m. s krámu
větší množství masa a 40 zl. na hovosti ze zásuvky.
Pátrání je zavedeno.

Chodník k mádraší jest ve velicezbědc=
vaném stavu. Což nedal by se posypat struskami a
pískem?

Cestáři na našich silnicích, at je to ke Ku
klenám, k Novému Hradci neb jinam, počínají si při
tlačení kamene tak neopatraě, že úlomky lítají v
pravo i levo, takže mohou býti passanti velice snadno
ve tváři poraněni.

Nchůze politického družstva. Dne2.
března ve 2 hod. odpoledne konána byla výborová
schůze politického družstva v „Adalbertinu.“ Pro
grem byl 1. Čtení a schválení zápisníku schůze mi
nulé. 2. Zpráva jednatelova. 3. Zpráva domu.4. Zpáva
o tiskárně. 5. Volné návrby.

Ouresní dům označen již nápisem,neboť
byl jiš p. Fránklovi úplně zaplacen a knihovně jako
jako majetek okresu sapsán. Žádost zu udělení ho
stinské koncesebyl již sl. městskému zastupitelstvu
podána.

Buršákům porolenoopětnositi čapky.
Z restaurační člunosti P. T. pánů

poslanců. Pánové v 26 sezeních vypili 8612 plzeň
ských, 1976 čtvrtek vína, 540 kysibelek, 52 8 fonů,
1800 černých, 26 čajů s citronem. 166 koňáků, 260
malaga. Dále snědli 60 bochníků chleba 3.409 českých
koláčů, 79 kilogramů mozečků, 610 kg. hověziny, 64
kg. teleliny, 27 kg. skopoviny, 53 kg. vepřoviny, 310
kg. ledvin, 612 kg. jiných masitých jídel, 84 kg zvě
řiny, 8 beránků, 16 selat, 15 krocanů, 120 kuřat, 2)
kapounů, 364 kvíčal, 260 kg. másla. Kolik toho snědl
p. Wolf, statistika páně Brejákova nevypravaje. Jako
„foršpaja“ se vypilo u Schnellů 2,340 plzeňských a
snědlo se 338 brzlíků, 261 játerniček a 780 párků. U
Tomášů se pil jen kozel a samec, a jedly se kotlety
a řízky. Páni voličové přejí pánům poslancům po na
máhavě činnosti zajisté dobré zašití!

AC zbyne česky márod! Takvolaličeští
socialisté v Roudnici, chtějíce ve veřejné schůzi lidu
demonstrovati svými řečníky proti českému národa a
jebo požadavkům. Čechové roudničtí si však tyto vý
střednosti socialních demokratů nedali líbiti a když
chtěli tito s plzeňským poslancem Vratuým pořádati
veřejnou schůzi, přivítali je naulicích: „Hanba zrádci,
faj, hajló, hanba spojencům Němců a židů.“ Poslanec
Vrátný bledý jako stěna, byl tímto. uvítáním zcela
zkoprnělý a uznal za dobré z Roudnice brzy zmizeti.
— V banáckém Kostelci u Prostějova zbili rolníci a
venkovská mládež židovského socialistického poslance
Beraera, který svého času na říšské radě povalil
presidenta Abrabamoviče. Naši venkované mají už 80
eialisticko-pokrokářsko-realistického štvání dost.

Mělhlad jako pes —ale více snědi.
Do známé velkovinárny přišel čtverácký Nimrod

který pravil, že má ukrutný hlad, větší nežli obrov
ský pes, se vyhříval u kamea. Jeho majitel
trvrdil, že jeho „vlk“ anese více. Čechy, jako p.
Wolf sice nepolykal, spokojil se třeba mísou bram
borů se Šrotem, avšak měl-li příležitost ukrást
pletenec buřtů, slup! je i se elupkami. Uzavřena
sázka. Kdo prohraje, měl platit za celou společ
nost útratu; za psa ovšem jeho majitel. Hladový
Nimrod poručil třikrát šťávnatý befsteak s peče

nými brambůrky pro sebe a třikrát pro psa. Nášimrod polykal sice befsteak jako Tatar, ale přece
nebyl ještě ani s jedním hotov, když pes schlamatl
třetí befsteak a dojídal zbytky maštěných bram
bůrků. Majitelpsa tóšil se již na dobrou a lacinou
večeři, a s ním všichni spoluhodující. Náš Nimrod
se však jejich uštěpačným poznámkám jen usmí
val a dodal, že nejlíp 80 směje, kdo se směje
naposled. Aby víru ve své vítězství jaksi potvrdil,
objedoal prosebe a pro psa hodné krajíce chleba,
Když je hostinský přinesl, odvrátil se pes s opo
vržením od krajíce chleba. Kdepak by také pes
zajídal chlebem, když si byl pochutnal na trojici
výtečných befeteaků! Náš Nimrod však krajíc klidně
konsal a pojedl — a vyhrál sázkuza jásotu všech
diváků, vyjímaje majitele psa, kterému druhý den
opulentní hostina pranic nechutnala. Inu, přišla
mu draho.

Scehvaloval prý nezákemné činy.
V sobotu octnul se před čtyřčlenným senátem
zdejšího c. k. krajského soudu účetní třebechovické
záložny, pan Ladislav Janský. Soudu předsedal pan
dvorní rada Okenfus, votanty byli pp. radové Po.
spíšil, Devorecký a Pešek, zapisovatelembyl p.
auskultant Toms. Obžaloba hájil p. státní návladní
A. Rinda, obhájcem obžalovanéhobyl p. dr. Srdín
ko. Obžalobakladla p. Ladislavu Janskému za vinu,
že dne 2. prosince po poledni přišel do hotelu pana
Stoňka u „černéhokoně“, že tam tvrdil, že se vláda
nezastává tak Čechůjako Němců a židů a že by bylo
vůbec potřeba z Třebechovic hlavně židovské obchod

níky Poppra a Štědrého ytlouci Židi prý vůbec nejsou vlastenci, českými žididělají se k vůli vlastnímu
prospěchu jen tak na oko a ve skutečnosti že jsou
židé Němci. V Praze prý také drží židi s Němci a
kdyby prý bylo potřeba, táhl prý by Lad. Janský sám
prrní na židy do Prahy. Tím se dle obžaloby dopu
stil p. Janský schvalování a omlouvání skutků nezá
konných dle $. 305 tr. zákona. V obžaloběse ale uvá
dělo, že v měsíci prosincim. r. dostonpla národní ne
snášenlivost vrchole, takže v Praze musilo býti pro
hlášeno stanné právo a musilo se protivýtržníkům
rozhodnězakročiti. — Obžalovanýp. Lad.Janský po
přečtení obžaloby pravil, že nespáchal skutek za vinu
mu kladený. Dne 2. prosince přišel po obědě jak oby
čejně ke Stoňkům, kdež hovořila právě společnost o
dopisu, který účetní od firmy Abeles, Rudolf Straes
dostal od svého bratra z Prahy. V dopisu se líčily
tehdejšího výtržnosti pražské a chování a postavení

šidu. Podobných výrazů, jež uvádí spis obžalovací,však se ani o pražských židech, Popprovi a Stědrém
neušilo. Mluvilose jinak. — Dvorní rada: Tak co
jste vlastně řekl? — Janský: ÚčetníStrase poví
dal, že jeho rodina je národní, že by se jim nic ne
stalo, a v Chradimi, že jsou židi vlastenci a že je tam
mají rádi. Protože jsem v Chradimi studoval obchodní
akademii, tedy jsem popíral, že by to bylo pravda,
poněvadě jako všady jinde, tak i v Chrudimi mlaví
židé většinou německy. Já jsem si šel jednou k tako
vému židu vlastenci koupit kravatu, ale protože tam
mlavili německy, tedy jsem pravil, že od žida neku
puji. Strasse mi na to odpověděl: Ale mnozípotřebují
žida přece. Plakáty německé jsem u Stoňků netrhal.
— Na to byl vyslýchán 28letý israelitský účetní Ru
dolf Strass. Pravil, že mluvili o poměrechv Praze
a že při tom hráli na pilliár. Ta přišel do hostince
L. Janský a dal se s námi do hovora. V něčem jsem
mu dal za pravdu; ale Janský dále řikal, že jsou
židi nynějšími výtránostmi hlavně vinni a že jest třeba

s Třebechovicjevrmlétit Já ma na to věděl:No jsou taky národní a v Chrudimi se « y sná
šejí a mají rádi. Janský to popřel a tak jsme se po
hádali. Mluvil též proti vojákům. Já mu pravil, že
vím, co je subordinace a povinnost. Na všecko, co se
mlavilo, již se nepamatuji. — Na otázky pana před
sedy, zda-li Lad. Janský řekl ještě jiné věci, odal

Strass: Pravil,pro vláda nezakročí v Chebu a v Liberci a že by Poppera Štědrý zasluhovali, z Třebe
chovic je vymlátit nebo vytlouci. Pak mluvil o satan
ném práva a že by první šel do Prahy na šidy, že
by se vojáků nelekl, protože by jim bodákyodrazil.
To pravil odcházeje, jiš mezi dvořmi.— Předseda:
Jaký dojem udělala na vás ta řeč? Nevybízel obža
lovaný přítomnétak, aby šli na Prahu? — Strass:
Na ten dojem to nedělalo. — Předseda: K vy
tloukání oken nevybízel? — Strass: To vlastně ne,
oni ti páni by nebyli také šli. — Předseda: Bral
jste to vážně a bál jste se? Strase: Za čert jsem
to zrovna nepovažoval, ale vášně jsem to nebral. Mně
je ta celá věc vlastně velice nemilá. Páni chefové se
na mne zlobí, je jim to nemilé, a mně to v Třebe
chovicích velice škodí. Prosím pane president! Račte
konstatovati, že já jsem o výstapu u Stoňků nikomu
nic neudal. Když o tom zvěděl pan strážmistr od
četníků, tedy mi ještě dumlouval, že jsem mu o tom
nic neřekl.— Pen dvorní rada: Na,podívámese
do spisů, když si to přejete. Tady je udání četníků.
Je německé a praví se tam: Dle udání účetního Ru
dolfa Strassa začalihnedna židy a Němcenadávat
starosta Josef Janský, Jan a Ladislav Janský, Jar
kovský . . . Weiters gab mir Adolf Strass an, dase
Ladislav Janský sich vor den Soldaten nicht firchten
wůrde — dále mně Adolf Strass udal, že Ladislav
Janský vojáků by se nebal a jakožto zvláště demon
strajícího mně označil Jana Jarkovského. — To je
v úředním udání velitelstva četníků v Třebechovicích.
Já to konstatuji, když to pane avědku chcete.

ObžalovanyLad. Janský: Slavnýsoude! Já
konstatuji, še bratři Josef a Jan tam nebyli.

Hostinský p. Jan Stoněk praril, že něco sly

šel, še v Chrudimi se mluvilo německy a $e Janský
má antipatie. — Předseda: vámBěco0b
žalovaný? — Stoněk: I, to byla lekrace. To jsou

moji den hosté a přátelé. Slov, še vláda se neza
váré u ů jk, Němců,že by vTobeohovicích byloa vytlonciPoppra a Štědréhoa še epotře

by táhl Janský na židy do Prahy — svědek neslyšel.
— Další svěd , Josef Prokeš, knihkupec v Uher
ském Hradišti těch slov také neslyšel. Janský pravil
že všichni šidi jsou Němci, že od žida nekoupí: Pen

ředsoda: Pozastevoval se někdo nad jeho řečí? —
vědek: Ne. Strass pak odešel. — Stavitelp. Fr.

Berger také v želobě udaných alov neslyšel. —
Předseda: On prý to mlavil tak hlasitě, ža byste
to musel slyšet. — Svědek: Bylo to otrhu a vho
stinci bylo moc lidí. Možná, že to řekl, ale já to ne
slyšel. — Dr. Srdínko: Pozoroval jste, že by ná
sledkem řeči p. L. Janského bylo v hostinci nějaké
rozčílení? — Svědek: Naprosto ne. — Svědek
Jan Jarkovský: Strass tehdy říkal, še jehorodině
se nic nestane, protože je česká. L. Janský popíral,
že všichni židi jsou Češi, že jen tak dělají, ale še

rší s Němci. O Kreitaerových pravil, že jsou také
i, ale knihy že mají německé. Slov záradných p.

avědek neslyšel, neřekl je aspoň J. v jeho přítomností.
Že by šel do Prahy na židy, to Janský také nemohl
říci. — Dr. Srdínko: Pozastavoval se někdo nad
tou řečí? — Svědek: Nikdo. Možná, še si se Stras
sem něco řekli, a že se pak nedosti dobře rozešli. —
Po výslechu svědků bylo prohlášeno řízení za skon
čené. — Pan státní návladní Rinda odvolával se na
určité svědectví Strassovo a trval na obšalobě. —
Obžalovaný p. L. Janský: Pan státaí návladní
odvolává se na Strassa, Ale tolik svědků v hostinci bylo
přítomno, a byli by to musili alyšet, vždyť Strase
udal, že jsem křičel.Nikdo těch slov neslyšel a žá
dám proto, abych byl uznán za nevinna. — Obhájce
p. dr. Srdínko pravil, že v žalobě udaná závadná
slova nevztahují se na skutky minulé, jiš vykonané,
nýbrž na skutky budoucí. Strass nemohl dnes udal,
co se 2. prosince stalo a také si s protokolární dří

vější výpověčí odporoval. On také četnictvu pátrajícímu udal věc zcela jinak, než při prvním výslechu
u soudu. Strass se mýlil. Židé žili tenkrát ve strachu,
Straas měl také strach, a strach má velké oči, takže
Strass za chvílku po výstupu zveličil slova, která byl

slyšel, neb slyšeti se domníval. Janský jest mlúplně zachovalý, čtyři svědci neslyšeli Štrassem uda
ných slov, rozčílení po řeči p. obžalovaného nevzniklo
žádné a šádám proto, aby byl uznán ra novinna,
Státní návladní p. Rinda setrval na petitu obšaloby,
protože všickni svědci připouštěli, že so to mohlo stát,
ale že to neslyšeli. Obhájce p. dr. Srdínko pra
vil: Obželovanému nikdo neřekl, aby se mírnil, coš
by se bylo stslo, kdyby byl echvaloval nezákonité
skutky. — Po krátké poradě uznal soud obžalovaného za
nevinna. Tím skončila pověstí zvoličovaná třebechovická
událost, takže se pravilo, že Třebechovětí táhnou jiš
k Hradci, ač o tom v Třebechovicích nikdo nic nevě
děl a zejména bylo překvapeno ve spolku kat. tova
ryšů asi 400 Třebechovických, když jim bylo řečeno,
že musí zábavu o 8. hodině skončit. Inu pravdu měl
nebožtík Virgil: že pověst šířením se roste.

Národohospodářská hlídka.
Odostavovánítelat.

Naši hospodáři a hospodyně často ani neví, jak
se poškozují sami, když nevěnujínáležité péčetelatům.
Těmto se po vylíhnatí musí popřáti úplná svoboda
v pohybu i pití, a nesmí se proto hned po vylíhnutí
uvásati, nýbrš musí se při matce nechati. Po uschnatí
telátka a kdyžobievilo chuť k pití, přidrší se k ve
menu a nechá se do syta napíti, načež se opět ku
krávě na suchou sláma položí. Toto přidržovánímlá
děte, zejmena je-li sdravé a silné, opakuje se jen první
neb i drabý den. Pak se nacucá telátko dlechuti

samo a nelehá si obyčejně jiš k hlavě matčioě,ale zamatkou, aby se pohodlně rozlošiti mohlo, a aby nebylo
snad zalehnuto. Když telátko sesílilo, tedy vidíme,
jak po každém libovolném nacacání se protahuje, pro
býbá, rochází; brsy si rádo zaskotačí a po napití
po chlévě v divokém reji se probíhá. Toto probíkání

rospívá velice zdraví a pravidelnému vyvinutí těla.
Vtéto svobodě ponecháse telátko úplné čtyři neděle.
Pak je dobře dátije do zvláštní ohrady, ale neuva
zovati. Mládě se připouští po čtrnáct dní k matce
třikrát denně, aby ee napilo mléka. Do jesliček (neb
do koryta) v ohradě dává se teleti hrať dobrého,dro

bounkého sena, telátko počne jednotlivé lístečky vybírati a žvýkati, a novyká si tak sonožráti a stráviti.
Když je telátko 6 neděl staré a pro chov určené, ta
é k matce více nepřipouští, ale matce se udojí všdy

j předloží. Poznenáhla se vody pořád více při
dává a mléka se pak ubírá, až si tele navykne píti
čistou, trochu vlažnou vodu. Prospěšno jest, přidá-li
se do nápoje trochu otrab neb rozmačkaného vařeného
hruchu. Posději, když si tele bylo na seno a nápoj
uvyklo, předloží se mu mimo tento drobná řezauka
£ ječné slámy, emícbaná s něco ovsem nebo sladovým
květem; teleti chutná toto krmivo a jeho kosti pří
něm silně mohutní. — Telátko předčasně uvazovati
nebo mléka mu ubírati, není prospěšno. Uvázané tele
snadno se do provasu zaplete a přijde k úrazu. Zmý
lí-li se někdy tele a vycucá-li jinou krávu, nic neškodí,
neboť pakmožno matku jeho vydojiti. Tele nevypije

více mléka, nežco potřebuje. Vícevytěžítenhnapodátkterý chová dobytek pleměne osvědčeného, dobrého,
který hledí bedlivě k tomu, aby telátko již v těle
matky řádně se aflilo a co zvíře mladé nesakrnělo,
nýbrž rychle vyvinulo veškeré dobré vlastnosti k vy
sukému scenění píce. Mladý dobytek musí se na zdra
vém vzduchu dobře proběhnouti a tělo avé protábnouti,

rocvičiti, aby jeho údy asvaly se vyvíjely,aby tělo
jeho nabylo ušlechtilé postavy. Také ve stáji musí
míti mladý dobytek pohodlí, aby si mohl pohodlně
lehnouti a protáhnouti. Koryta a jesle na krmení no
smí býti příliš vysoko postavena, aby se dobytek při
žrádle nekřivil a nekroutil, neboť nejlépe a nejpřiro



Zvěsti s východních Čech.
Z Jaroměře. Pévecká a hudební jednota

Jaromír v Jaroměři pořádá v sobota, dne 5. břesna
U modré hvězdy“ o půl 8 hod. večer pěveckýa hu

dební dýchánek. Na programu jsou skladby Hinka,
Smetany, Drahlorakého, Lombye, Boieldieua, Weisse
Národní písně. Vstupné pro nečleny 50 kr.

Z Golčova Jeníkova. Hospodářsko-prů
myalová výstava na oslava 60letého panování Jeho
Veličenstva v Golčově Jeníkově bude se konati od 4.
do 11. září 1898. Hospodářský epolek pro Golčův Je
níkov a okolí ve spojení a jinými činiteli zeměděl
skými, živnostnickými a průmyslovými nenesl se totiž
na oslavu panovnického jubilea uspořádati výstavu.
vmysl tento setkal se s všeobecným účastenstvím a
práce s chutí zahájeny. Předevšímbylo nutno zajistiti
podnik ten po stránce finanční, coš také plnou měrou
se podařilo. V krátké době zajištěny podpory všech
povolaných činitelů, jako státu, semě, okresu i obce,
rady zemědělské, obchodní komory, průmyslové jed
noty, hospodářské společnorti, národní jednoty pošu
mavské a severočeské, zemědělského spolku včelař
ského, a jiných ještě korporací a ústavů; rovněž za
jištěny jsou četné medailie a diplomy; garanční fond
vykazuje upsaný obnos přes 600 zl. Blahovolností obce

a místaí školní rady propůjčeny k účelům výstavnímobě školní budovy, a dík blahosklonnosti a dobroti
vosti majitele velkostatku pana Heřmana z Fiedlerů,
sdejšího patrona,a laskavosti našeho důstojného pana

děkana Em.Fencla, propůjčena k účeli tomu i rozsáhlá zahrada děkanská, která jest v bezprostředním
spojení s oběma budovami školními, jež budoustře

diskem výstavy. Jak šťastně rozlaštěny dvě nejdůle

itější otázky tohoto podniku, finanční « technická.(né dotazy z různých měst do českých anoi ze 86
sterské Moravy svědčí tomu, že podník náš vyvine se
v rozměrech daleko větších neš bylo původně stano

veno. Odbor finanční horlivě pracuje o zřízení výstavní loterie věcné, jejíž předměty od vystavovatelů
budou zakoupeny. O snížení sazeb dopravních také
jeat jiš postaráno. Jeden den z výstavního téhodne
věnován bade orání na zkouška a o závod, jiný zá

vodům cyklistů, a též pomíšlí se na sjezd rolnictva.U všech poctivých vlastenců a lidí dobré vůle jeví se
„upřímný a opravdový zájem pro podnik náš a to jest
zárukou jeho zdaru. — Veškeré dotazy ochotně zvd
poví, přihlášky a programy na požádání ihned zašle
výkonný výborvýstavní.

Z Náchoda. Tedy zase jedna„poendovlastenecká a slušností poprava provedená| Nášreferát o
třetí schůzi nov. zástup. nazval kdos' ve 4. čís. „Ná
cho. novin“ od začátku aš do konce „tendenční pro
Jbaností „perfidií“. Zda pravda, správně posoudí ne
stranný čtenář dle „Ratibora“, kde zpráva s naší
soublasná se objevila zároveň. My ovšem toho nevi
díme potřebu, každé slůvko ve schůzi pronesené po
vyšovati na důležitost jemu nepříslušnou.Či snad —
pardon! — rozhněval se ten pán, opominuli jsme 0
„pádných“ (přiznáváme!) slovech p. Bartoně ml. do
dati, že tak „pádna “byla,aš i p. otec jednání to upří
lišněným asnal a jej „pamatoval“ a že též mírnější
členové dosud k oposici závazkem poutání zbledli
účinkem slov těch, že by se v nich krve nedořezal?
Sám gener. řečník p. dr. Č. takého obratu neočekával.
Nám nemožmo dle pravdy hrdinům těm nedati svého
usnání a za to dostane se nám takého odaudku! Ovšem
to věví jest nejjednodušší vrhnouti po nás kamenem:
utrhačství! Toho se však nelekáme a také nás to ne
překvapuje! Nesná tsn pán věty právnické: Oaisguis

umatar bonus, donec probetar contrarium? Ka
dý považován má býti za dobrého, dokud nedokáže,
se opak toho. Proč s drahé stránky ta zbytečná sta
rost o „várodní“ stranu, (snad ji potají, čtverák, do
cela miluje!) kterou prý dopisovatel Obnovy „jen kom
promituje a hanobí“ a hned (něco doleji píše) na to,
že „bylo by prací nedůstojnou zabývati se s takým

tivoem“. Kdo sa to, še někdo tak nízko atojí, že
odpovědi objektivní povzněsti se nemůže? Je to

ovšem nejpohodlnější cesth: své nicovaté nitro promí
tati na jinóbe, hledati tam hned „zášť a aurovost“
místo poctivého úmyslu a opravdovosti. Máš-li sám
voku trám, svéma bratra nebuď soudcem! V řádném
dokázání pravdy a vyvrácení ši spočívá poctivé jed
nání. Čí jest snad jedním bodem programu svobodo

myainého orgánu Náchodského: sprostými nadávkamia kalempotupy druhého lépe smýšlejícího obsypávatí?
Z Úerv. Paček. NášspolekSvornost za

hájil dne 27. února opět přednášky ve svých měsíč
ních schůzích. Pan řiditel Jos. Du mek s Prahypro
mlavil o organisaci rolnictva u nás a v cizině a 0
rolnických společenstvech. Pan řiditel zodpověděl zá
roveň četné dotasy, co bylo příčinou sklamané naděje
tak mnohého hospodáře v uplynulém roce. O organi
saci a společ. rolnických promluvíme jindy.

Z Jilemaice. Dne27. února večerodbývale
naše živnostonská katol. jednota veřejnouschůzi, k níš
dostavil se pozvaný řečník p. Myslivec z Prahy a více
t. sv. socialistů národních, kteří jako náhodou měli

v týš den veřejnou schůzi. Kórt předseda vp. Procháska hosta vítal a představil, ujal se tento slova
k řeči a vyložil plynně kresťansko-sociální program.
Na to přihlásili se k slova dva odpůrci, mezi nimi
jistý p. Sýkora s Chrudimi. Pan Myslivec případně,
vtipně a žertovně námitky jejich sa všeobecné po
chvaly vyvrátil. Věra, kdyby schůze pro blišící se
půlnoc nebyla musila býti uzavřena, byla by porážka
socialistů až k blamáši dovršena. Byl věru čas, še
vd. farář Mřičenský, známý sociolog a spisovatel, je
hoš měli jeme v naší jednotě nejednou potěšení dy
šeti a jenž i tentokrát účinně v debatu několikrát
sasáb!, jménem p. předsedy schůzi ukončil, dobře při
pomenuv socialistům, aby nezapoměli, mezi jak sluš

nýmiprotivníkybyli. Věru,slušnýmí!S takpa
mentární noblessou by se věcodb pápřípad byl opáčný, kdyby křesťanští vé octli
sev tak jící většině socialistické. Věc naše sla
vila tentokrát právě následkem přítomnosti socialistů
naprostého vítězství a otevřela očí bohdá mnohému,
jeaš až posud pravdu viděti nechtěl. Všeobecný obdiv
vzbudila improvisovaná řeč prostého dělníka p.Johna
s Hrabačova, jenž dokázal, jaká lošiska rudy
řečnické ukryta jsou v našich kruzích dělnických, jež

nepotřebují, než aby Ů někdo odkryl a na světlouvedl. Všem třem ovujeme za Dezapomo

vl počírek,sn nadšenídomů jemeodcházeli,
Z Přelouče. Vaděláv.křesťansko-katolick

sociální spolek „Svornost“ v Přelouči konati bude mě
síční schůzi v neděli dne 6. března o 5. hodin odp.
v místnosti spolkové. Program: 1. „Náš ram“.
Přednáší pan Emil Dlouhý-Pokorný s Pra y. 3

Zprávy spolkové. Přístap maj„Poone zvaní od p. t.pánů členů uvedení hosté, kteří u vchodu do míst
nosti spolkové touto pozvánkou se prokáší.

Z Chomatie. František Fanta, 18letýkrej

čovský,protože je pán od jehly, píchá rád do všeho,do politikyi náboženství, na Boha však nedrží. V loni
šel spupně s doutníkem v ústech kol kněze, který šel
a Nejsvětější těžce nemocného zaopatřit. Fanta vzdor
napomínání nesmekl. Dne 328.února odsouzen pro

urážku kat. náboženství n 14 do tuhého vězení a ksaplacení soudních útrat. ČteníČervánků, Osvěty, Lidu
a Ruchumu tedy nejde k dubu.

Z Libřle u Josefova. Obecnaše můžese vším

prérem počítati mezi obce pokročilé.Přičinlivé a poku milovné občanstvo zdejší vědouc dobře, že jen
křesťanská osvěta a práce pomáhá ku blahobytu a že
v nynější době jinak hospodařiti jest nežli sa starších
časů, horlivě se vzdělává četbou novin a knih jednak
odborných jednak zábavných, které si samo odbírá
neb od dachovního správce a učitelů vypůjčaje. Mimo
četné časopisy a knihy odbírá a čte se v obci zdejší
nejméně 15 různých časopisů politických a odborných,
zvláště hospodářských. — Co nejdříve budou ee konati
veřejné poučné přednášky a otevře se veřejná čítárna,
která bude všem občanům zdejším v neděli a ve svátek
odpoledne přístupna. — Loňského roku pořízeno bylo

pro náš kostel mnoho nových věcí v ceně 1600 gl. afky obětavosti občanů budou do velikonoc dána ke
zdejšímu hřbitovu nová železná vrata, ješ mají na
hraditi dosavadní dřevěná, ke chrámu Páněv hřbi
tovu na prosto se nehodící. — Zdař Bůh!

Z Čáslavi. Dne 24. t. m. o 5 hodiněranní
zastřelil se ve zdejších kasárnách zeměbraneckých
vojín Bohumil Kučera ze Žďárce. Na ostatky odešel
na dovolenou domů, kde však nikoho nezastihl. Ro
diče jeho šli po práci do světa. Z lítosti, že byl tak
opuštěn, a pronásledovánepilepsií, sáhl si na život.
— V postě děláse bilance z masopustních zábav. U
nás skončily všecky ty. „nóbl“ bály decifitem. Za to
ples katolického spolku: „Práce“ v posledních dnech
masopustních pořádaný vydařil se skvěle, takže může
se vykázati elušným přebytkem ve prospěch podpůr
ného fondu. A pak mimo tsnto hmotný výtěžek za
znamenati můše i veliký mravní. Representoval se
zdejší společnosti velmi pěkně, takže si mnoho přátel
elskal i v řadách těch, kteří k němu vlažně ba i ne
přátelsky stali. V postě chystají se četné přednášky.
Aepoň první neděle nás o tom přesvědčila, Napozvání

dp. L. Kaliny zavítal sem známý ohnivý řečník křest.sociální dp. Em. Dlouhý-Pokorný a před četným shro
mážděním promlavil „o státním právu českém“.
jeho, jakož i řeč následujícího řečníka, člena spolku,

r. Schuha, odměněna srdečaým, dlouhotrvajícím po
tleskem. To se zrovna roztrhl u nás pytelae eociál
ními řečmi, neboť i sociální demokraté posvali si ku
přednášce humpoleckého sociálního agitátora Smítka a
nově se rodící spolek „národních dělníků“ prý ohč.
Klečáka. Snad tentokráte se mu to přece zdaří a Čá
slav ukáže se také „dělnicky vlasteneckou“. Dalo to
už nějaké starosti a práce a výsledek? Při avolání
sakladající schůze před 14 dny sešlo se prý celkem
ani ne tucet členů. Zdá se, še už začíná míti kašdý
toho planého vlastenčení dost. Jest těch spolků po
malu více než členů a o mnohém, kdyby nebylo ma

sopnsta, ani by se věru nevědělo — Jako v jinýchměstech i zde pomýšlí se na oslava Fr. Palackého.
Komité sestavající s členů všech spolků („kat. vzděl.
spolek„Práce“pozván nebyl! Což onnaní vla
stenecký?) usneslo se po dlouhé debatě uspořádati
slavnosť tím způsobem, že budou zpěvy a po několik
dní řeči o významu Palackého. Přednášeti prý bude
zdejší vikář evang. Žilka a pak Z. Tobolka, tašíme
jeden s mladých odpůrců Rakopisů. Profo ovšem pad
noutí musil návrh jednoho pána, který přálsi, aby
po příkladějíných měst eloužena byla slavná pany
chida. Vratíme se ještě k tomu, až bude znám celý

rogram. — Na místo odb. učitelky na dívčí měšť.
škole přes návrh místní škol. rady zvolena a k po
tvrzení navržena evangelička. V učitelstvu způsobilo
to pochopitelné vzrašení, protože ho není tajno, že prů
lom jednoa učiněný bude míti i příště při obsazování
míst své důsledky. Nechceme tím odpírati živobytí
učitelům evang., kteří, víme, jsou bídně placeni, ale
ať postarají se o jejich zlepšení vystoupením na pří
slušných místech kompetentní kraby ne však na úkor
učitelů katolíků. — Vezdejších veřejných místnostech
vyloženy jsou plákaty Mauthnerovy semenářské firmy
psané však pravopisem přímokanibalským na př.:

asilava, Maathnerůvokurkakapasta ka
pucínský, hráchnejraněji hniskicakr. Upo

sorňujeme na to zdejší papírový pranýř, ač bude-lido toho pro svou Mollova „rakouskou zvláštnost“ a
olomucká syrečky míti chuti. — P. t. p.vrchní berní
Prašák jmenován byl v táže hodnosti 6 Tábora a na
jeho místo p. J. Kacafírek, dosavádní berní v Nym

urce, také muž všeobecné oblibě se těšící,
Ze Solnice. Občanská záložna konala dne

30, února odp. valnou hromadu. Koncem r. 1896 měla
naše záložna 133 členů se 170 podíly, ku konci r. 1897
měla již 150 členů se 187 podíly. Závodní podíly ob
nášely totiž 4.103 zl. 59 kr. Vkladatelé uložili 26.485
zi. 46 kr., reservní fond obnášel 403 zl. 18 kr., pře
bytek 392 gl. 37 kr. Uroky pro r. 1898 předem při

jaté obnášely 380 zl. 87 kr, Passiva obnášely 31. pro
since 81.714 sl. 77 kr. atutéš sumu obnášela aktiva,

totiš hotovost pokladní 1148sl. 84 kr., přišky členům30.261 si. 26 kr., nedoplacené úroky do konce pro
since m. roku G2 zl. 87 kr., inventář 262 sl. 30 kr.
Vklady ukladatelů obnášely 16.491 zl. 32 kr. (vyplaty
proti tomu 132.267zl. 02 kr. Na závodní ly při
Jjato 721 zl. 66 kr. (vyplaceno naopak 214 zl. 19 kr.
Splacené půjčky o y 45.688zl. 10 kr. půjčky udě
lené 68.862 zl. 76 kr, Z toho viděti, že záložna v každém

ohleduP Slatiňam. V sobotu dne 36. února ze
mřel po kratičké nemoci a dne 1. března zde pohřben

B p. V. Michálek, kníšecí Auerspergský lesní na
počinku. V Pána zesnulý byl věrný katolík, kterýžsvědomitě plnil své křesťanské povinnosti a pro svou

klidnou mírnou povahu těšil se všeobecné vážnosti.
O tom také svědčil pohřeb jeho, který konal se za
hojného účastenství domácího obyvatelstva a blízkého
i vsdáleného knížecího Auerspeigského úřednictva.

Z Vamberka. 2, březnazemřelzde oblíbe
ný učitel na obecné skole p. Julina Sedlo, který te

rve v loni opustil ústav pro vzdělání účitelů v Krá
ové Hradci.

a

Že soudní síně.

Falševal zlatsíky.
Minulý čtvrtek ocínul se před porotou Frant.

Červený, tovární dělník z Dobrého, žalován jsa, že
mince falšoval, totiž falešné zlatníky lil a vydával.
Dále žalován Josef Kříž, povozník a pohodný z Rych
nova, že poskytoval Fr. Červenému tajně přístřeší,
stravu a komůrku, aby falešné zlatníky líti a formy
k nim tam robiti mohl. Josef Kraus, 5óletý zedník
z Rasošky u Josefova žalován pro zločin, že ve sro
zumění a padělatelem vydával falešné mince; rovněž
tovární dělník Josef Franke, tovární dělník v Kalné
Vodě byl žalován, že udával falešné zlatníky, které
byl od Červeného obdržel.

Soudu předsedal p. rada zem. soudu Jos. Stolla,
votanty byli pp. rada Isakovič a sekretář Pešek. Ob
žalobu hájil subatitut st. n. p. Blatný a žalované

hájil pp- dr. Heller a Taussig.obžalovacím spisu se praví, še dne 24. a 25,
července udával v Josefově a v Jaromeři Červenýa
Kraus falešné zlatníky. Možná, že je v dorozumění

8 nimi udávali tóž známí rváči apobudoné jaroměřští,bratří Voženílkové. František a VilémVoženílek, fak
tjcky falešné zlatníky udali nebo se o to pokusili.

rrený udal falešný zlatník sklepnici od Modré hvě
zdy v Josefově, Kohloré, Kraus zejména zelinářce
Zoubkové, A. Michálkové, hrněířce, ©hostinskému
J. Jindrovi, T. Hladíkové, A. Borůvkové, T. Knejporé,
A. Pospíšilové a Filomeně Červené. Když Kraus byl

Zoubkovoua op i lovoujako udavač falešnýchzlatníků odhalen, uprchl Červený. Žilpatrně s výtěžku od
bytých falsifikátů dobře někde v zátiší. Dne 14. srpna
přijel v kočáře do KalnéVody za Trutnovem; navětí
vil tam známého spoladělníka z náchodské tkalcovny
Franka, jemně dal více zlatníků, aby je u maloob
chodníků udal. Frank již 18. srpna byl prozrazen a

četníky zatčen. Červený o tom zvěděl v čas a prchltéhož dne až do Mor. Třebové,kde téhož dne v ho
stinci Groligově faleňný zlatník udal.

Okolo 20. srpna se octl v Rychnově n. K., kdež
se tajně ubytoval u Kříže, s nímž se byl v kriminále
hradeckém seznámil. Kříž si tu odbýval žalář pro
krádež, Červený pro falšování mincí. U Kříže uhnětl
si Červený ze sádrové moučky formy k lití zlatníků,
opatřil si tam lšici k tavení cínu s hrdélkem, dále
lihovou lampičku na roztavení cínu. Aby byl před
prozrazením jist, chodil v noci s Křížem tajně do
Machovy díry, do jeskyně to v jednom lese u Rycb
nova, kde cín tavil, do formiček lil a tak falešné
zlatníky vyráběl.

Tajemný host a ještě tajemnější vycházky noční
s Křížem, neobezřetné řeči Červeného před nájemníci
Lněníčkovou, choti koňského handlíře, upozornily čet
nictvo, které konsčně 4. listopadu u Kříže vykonalo
domovní prohlídku. Kříž zapíral, že Červeného zná a
přechovává, o falšování mincí nechtěl také nic vědět.
Leč četník Rybák šukal po stavení a pátraje bodákem
v zemi v kolně, vybodnul ze země šátek, v némž byl
měchýř se 70 padělanýmizlatníky. Byly to asi kusy
nejméně povedené, které nebylo tak snadno udati.
Později nalezeny v lesní jeskyni též formičky, lšice,
líhová lampa a kasy cínu k lití zlatníků.

Tu Červenýnemohl více zapírati a přiznal se
k padělání, ale pouze těch nalezených 70 zlatníků.
Spoluvinu Křížova naprosto popřel, nevěděl prý o
ničem. Krause a Franka, kteří pří zatčení udali Čer
veného, ža jim peníze k proměnění dal nechtěl Čer
vený znát a tvrzení jejich, že jim dal k rozměnění
zlatníky, rozhodně popřel. Ku podivu ani Kraus ho
nechtěl znát, ačkoli po zatčení doznal, že byl s Čer
veným v Praska a že tento u něho koupil doutníky,
které tchán jeho z Praska do Čech přepašoval.

Svědci v mnohém ohledu žalované usvědčili.

Josefovaké hokyně s pýchou vypovíčaty, jak jich Krausovi několik vymázli a jak hosamy bez pomoci po
licie zatkly.

Kdy byly po ukončení líčení porotcům dány
otázky ohledně viny obžalovaných, dovodil eubetitut
stát. návladnictví p. Blatný vinu obžalovaných. Sro
samění Červeného s Krausem dovodi) také tím, že
25. července 1897, kdy Kraaa o trhu zatčen by), přišli
oba do hostince u Modré hvězdy v Josefově, kdež
sklepnici A. Kohloré platil Červený falešným zlatní
kem. Kraus věděl také, že udává falešné zlatníky;
neboť když jej zelinářka Zoubková při činu dopadla,
ta Kraus nejprve utikal k nějakému na blízku stoji
címu mladému muží. jemuž něco do kapsy strkal, což
mobly býti jen falešné dosud nerozméněné zlatníky,
protože při jeho zatčení žádný se u něho nenašel.
Zoubková Červeného dobře popsala.

Co se týčení spolčení Červeného s Frankem, do
znal Červený sám, že 13. srpna 1893 jej v kočáře za
Trutnovem navětívil. Svousty povodněmi způsobené
dne 29, července jel ei tam sotva prohlížet, ale tašil



tam patrněbespečné místo k udávání falešných zlat: níků. Frank a udávali také falsifikáty naprosto
stejným spůsobem. Frank si kupoval uzenky, pivo,
kořalku, housky, okůrky a platil je všdy falešnýmzlatníkem.

Tvrzení Červeného, že měl jen dvě formy u Kížů
sdělané a že jen u něho 70 nalezených zlatníků (vkol
ně u Kříže) zhotovil, jest lžizé, neboť Červenýjest
penčzokazem mnohem nebezpečnějším. Zlatníky Krau
sem udané byly patrně jinde a jindy zhotovené, Čer
vený padělaí ostatně jiš r. 1896—96 zlatníky a byl
proto trestán 10ti měsíčním žalářem v Král. Hradci,
v němž se seznámil s rychnovským Křížem. Červeného
přijal Kříž v noci, neohlásil ho, pak ho jmenoval Jo
sefem Francem, zavíral bo na klíč do komůrky, musil
tedy vědět, žeČervený tam ze sádry formičky na lití
zlatníků bnětl, on musel viděti lžíci sádrou umazanou
a nůž, on také v okolí Rychnova neznámému Červe
nému ukázal Machovu díru, kdež na společných vy
cházkách nočních se falešné zlatníky hotovili. Vina
obžalovaných je tedy jasna. Obhájce p. dr. Taussig
hájil na to obžalované falešným pathosem, málo pravdě
podobně a šťastně. Obhájce dr. Heller působil hlavně
na cit soudců, zmínil se o posavadní úplnézachova
losti Krausově a o Frankovi pravil, že trest na čin

pro který i žalován obnáší nejvýše 6 měsíců, Frankotec obohé rodiny, že však ztrávil již 7 měsíců ve
vyšetřovací vazbě. Řeč tato neminula se účinkem.

Když byl p. rada Stolla přehledně uvedl průběh
líčení, okolnosti pro a proti svědčící, odebralí nepo

rotci k poradě. Téměř po celohodinné porotě oznámen výrok poroty. Na jeho základy dostali s přísluš
nými posty: Červený 6 let žaláře, Kříž 8 a Éra
měsíce žaláře; Frank dostal 3 dny vězení.

Výkaz
zaplacených v únoru b.r příspěvků členských

a darů na stavbu Adalbertina.
Členové zakládající splatili: čís.816

zl.), 9 (20 zl.), 11 (6 zl.), 12 (10 zl.), 51 (20 zl.),
53 (10 zl.), 69 (5 zl.), 81 (75 zl.), — 150 zl.

Skuteční členové splatili-po 5 zl: čís.
T., 8., 12 (10 zl.), 26 (25 zl.), 30 (10 zl.), 33.,
34., 43., 70., 107., 110., 111., 112., 133., 114.,
115., 117., 118., 119., 120., 121., 144 (20 ul),
152., 171., 184., 204., 244., 246., 249 (10—),
286 (10—), 287., 296., 304., 327 (20—), 330.,
336., 341., 347. — 260 zl.

ČL. přispívající splatili po 2 zl. 50 kr.
Čls. 9 (4—), 10., 51 (5—), 73., 93., 94., 91.,
99., 100., 103., 181., 236., 241 (5'-—).,259., 261,,
265., 271., 288., 293 (5—), 314., 343 (2—),
347 (2—)* 358., 359., 372., 373., = 73 al.

Dary na Adalbertinum: p. t. Vikar.
Landškrounský 94 zl.. V. Jelínek, kapl. Hořiněvsi
3 zl., Al. Chaloupka z Chleb 2 zl. B. Pachta z
Litomyšle 10 zl., z Hradce Králové:J. A. Šrůtek,
arcijáhen 10 al. Fr. Fiala, prelát 100 zl., Monsig.,
Fr. Hampl, 30 zl., kanovník J. Barták 20 zl.,
Dr. Jos. Mrštík,5 zl., Dr. Rutb, 10 zl., kons. rada,
Fr. Kerner, 10 zl.,spir- A. Petráň, 2 zl. vicer. Fr.
Pour, 2 zl., řidit. Ant. Hrubý, 5 zl., Dr. Fr. Reyl,
2 zl., kat. V. Sekera,2zl. Eud. Orel, 2 zl. 50kr.
kapl. J. Sobotka, 2 zl., arch. B. Kubát, 2zl., vik.
Ant. Paulus 1 zl., b. cerem. Jos. Novotný 5 zl,
Dr. Domabyl, 2 zl., vik. Náchodský 75 zl. 90 kr.
Kunětický farní úřad 2 zl, Pardubický děkan b
zl., kapl. Krajíček, 2 zl., prof. Militký, 1 zl., Al.
Kašpar z Bohdanče 2 zl. 50. Fr. Čečetka 1 zl.,
A. Flesar z Dobrušky 2 zl., Monsign. Hakl B. 10
al. — 422 zl. 90 kr úhrnem 905 zl. 90. kr.

V Jesenici Vel. 31. ledna 1898.
V. Uhlíř.

ť. č. pokladník.

Listárna redakční.
Do Z. Na anonymní dopisy a na dávno od

byté věci škoda odpovědi.

Do H. Panu Skachovivyprášíme kalhotky, bu
de-li místa a potřeba.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 26. února 1898.1 hl.

pšenice zl. 8-50 až 10-00, žito sl, 6.36 až 6.65, ječmena
zl. 6.50 až 6-26, oves zl. 2-70 až 3.20, proso zi. 6-00
000, vikve «l. 6-00 až 6:20, brách sl. 9'00 al 1L—
čočka zl. 8:50 až 15-00, jáhly zl, 9.00 až — 9.40, krup
9.00 až 23-—, bramborů zl. 1:60 až 190.

o = USvůj k svému!
Ctěnému P. T. obecenstva doporučuji svůj zá

vod, kdež lze dostati:

Vzorně upravená jidla.
Výborné pivo plzeňské i hradecké.

Výtečná přírodní vina tu-i cizozemská.
Velmi vkusně a čistě zařízené pokoje ho
stinské, zvláště voledůstojnémuduchovenstva

a všem našincům.
Ve vší úctě

MAX KRIŠTŮFEK
hotelieur v „Adalbertinu,“

Obědy v předplacení.
BS“ Mešni vína, veledůstojnou konsistoři
schválená, se každé množství mnou ro

zesílá.iy +85

Pani huáněníJázduí Mízdní.kán

Praktické

AXAF2Í dlo trpělo, shotovuje strojnické dílna

Z

levné obdržeti.

a p. Kolář, hotelier v Bělohradě.S77 OTP

M37AL

MACA2SZPIv,

POTPOLY e

Dekorační malít a poslacovač

zlacování oltářů
a veškerých potřeb kostelních.

za jichž správné provedení se ručí.
Ceny co nejmírnější.

nými rozpočty.

a = M2<ss k: "|rs
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Zalo teno 1863.

Jan Kalis,
hodinář a zlatník

v Bychnově n. Ku,
272 doporučuje

ovůj hojně zdsobený sklad
: zlatého a stříb. zboží,

hodin kývadlových, ka
pesních v cenách mírných

a se zárakou.

Též na oplátky.

soukeník

nabízína dobu zímnmí.

PRD"vlastní výroby.<

zkoušku/

Vzorky na požádání zašlu franko.

Děkuje všem svým milým veledůstojným

sím, aby mi i dále důvěru svou věnovali a s
buji vždy vzornou, poctivou obsluhu.

li
15

( NANTALERITOOE
ad usum

directorum Choriprovinelse PragensisJux
mizsale, úradnalo el broriaritm remaRum DOCBOR Ti

tuale ac processionsle romenobohomicem
composuit

Franolscua Proschwitzer,
cruce pro eccel.et pontif decor.,caratus niederhofensis

Vydání s českým textem!
PR“ Schválenovysvcedůst.kníž.-arcibiskupskou

konsistoři v Praze, vysocedůst. konsistoří ové
hradeckou, Litoměřickoua Bndějovickou."u

Velká osmerka. Stran 460.
Cena 4 zl., váz. s koženýmhřbetem4 zl. 80 kr.

(kmVšemobřadům vizovním“ Poměcko

Úgrillo-Ketbodějské knihkupectví
(G. FRANCL)

v Praze, Melantrichova ulice (dům městské
spořitelny).

N

K pronajmutí!
DÍLNA

se třemi okny, 8 m. dlouhá, s výhní, ho
dící se pro zámečníka, strojníka neb klem
píře 1 s bytem se ihned pronajme, Tamtéž
pronajme se od L. března nově zařízený
sluneční
=“

sestávajícíze dvou pokojů a kuchyně..
Bližší sdělí administrace t, I.

(Zasláno.)
Umělecký ústav pro malbu na skle

B. ŠKARDA, BRNO,
doporučili v roce 1897:

S dodanými skobercovými okny jsme úplně uspoko«
jeni, O velikonocích zadržela prudkou bouři tak, že u oltáře
o ní ani potuchy nebylo, což se snad od vystavéní chrámu
Páně nezakusilo. Skupení barev je pak takové, že světla jen
pramálo ubylo a předce prudkost slunce sdušena jest. Okna
líbí se všem.

V Liebenthale (Rak. Slezsko), dne 26. dubna 1897.
Aug. Štancl,

koop. a správ.c kostelního okrašlovacího spolku,

f

Měl jsem teprve tyto dny příležitost prohlédnouti si
nová okna v chrámu Páné v Lysicích a spěchám, bych s
Vámi sdělil, že jsou mému přání přiměřeně zhotovená a
jsem s provedením jich ú>lně spokojen. Okna ve formě této
slouží chrámu Póně k okrase:

V obzvláštní úctě oddaný
Lysice, 7. května 1897. Oaldo hrabě Dubský.

S dodanými malovanými okny pro náš chrám Páně
jsem já i veškerá farnost přemile. nad očekávání překvapen
a též úplně spokojen. Zíscel jste sobě jak jich úpravou
uměleckou a ke zbožnosti podněcující, tek*éž i levnou cenou
velikých zásluh o náš chrám Páně.. Přijmětež tudíž prozstím,
než osobně se „u Vašnosti dostevím, mé i mých farníků
vřelé a zasloužené díky.

V Bohuticích, 16. května 1897.
Aug. Nezval, farář,

Okna malova:é, kteráž jste počtem 8 zhotovil do na
čeho chrámu Páně, jsou vkusnáa všeobeeně se líbí. Jakmile
bude možno, objeďnáme ihned i ckno sv. Cecilie.

Nové Hvězdice 1897. A, Kyjánek, farář,

S dodanými okny malovanými, s obrazy »B. Maria
Virg.« a „Assumptio B. M. V.“ v kobercovém pozadí, jeme
úplně uspokojen a vzdávám srdečné díky za solidní a umě
lecké provedení.

Trbiž (Přímoří) 1897. P. Fr. Bukovec, farář.

S dodanými okny jsme úplně spokojení a jsme Va
šemu Blahorodí k díkům zavázání. .

V Lípově, dne 8. července 1897,
Jan ŠUpsky, starosta, Alols Ulmann, farář.

Obč malovaná okna, která jste pro náš kostelík vy

hotovil, jsou krásně a umělecky provedena, Jak kolorit, taki provedení se všeobecně líbí. Pročežvystovuji Vám své
úplné uznání a vřelé díky,

V Novém Městě n. M. (Čechy), dne 31. července 1897.
Jos. Slavík.

Dodaná kostelní okna, počtem 12, jsou zasazena. Jak ©
mosaika, taktéž i figurální s obrazy „Božsk Sidce Páně“ a.
nejsv. Srdce P. M. slouží k obzvlé toí okrase našcho chrámu |
Páně a vyslovuji Vám v každém ohledu úplnou spokojenost,

Okolnost, že okna jsou úplně světle držena, působí
na vaitřek chrámu Páně velmi příznivě, un nyní uvnitř
mnohem světleji jest, jako dříve při oknech obyčejných se
dřevěnými ramy, Mistrné provedena jsou obě nknas obrazy
a lid jakož i znalci se velmi pochralné o nich vyslovují. 4 |

Neopomenu vás 1 dále odporučovati a jsem Vám
v úctě oddaný J. John, farář.

Městys Křenová, dne 20. srpna 1897.

Milerád vydávám svědectví, že okna maloraná, jež ©
jste ráčil pro n š farní chrám Páně vyhotoviti, jsouk úplné
spokojenosti nejen mé i dárců, ale i všech farníků našich a
jsou v pravdě krásnou ozdobou kostelíčka našeho. Budou-li
se časem další okna dávati, velmi rád opět u Vašnosti ob- *

jednávkučíním. čV Čermné (Čechy) 27. srpna 1807.
79 OVal. Appl, farář

Oznamuji, že dodané malované o«no se nám líbí
dárce i já jsme úplně spokojeni.

Sedlice u Blatné (Čechy) 1897.
VáclavKariák,2 kaplan.
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Néhrobní mřížky 1! ku

těné mříše a pletiva natašená
v železnýchrámech na ochrana
figurálních oken.
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oltáře "a veškerá kostelní| B | Drátěné pletivo naploty od 5—16zl. S ©
sařízení doporučuje uctivě| jéé +7!zahrad,luk, parků,lesůatd. Tkaniva do oken v barvěVD
umělecký závodsochařský| 40 Drátěné provazy pro mlý- modré a zelené, jakož i ve- [gfiSý

a řezbářský HibO=4ny, cukrovary a jiné závody škeré draby zboží do oboru $X)

S od dvou až do %00 drátů v toho spadající. NBDz) síle26mm. W
dosote Brejčíka bo Prohazovačk| na písek Vzorky> udánímon me =O

v Praze. POSNÍ 100 cm. šířky a 150 cm. vý- požádání franko EE

an ; O škyza 2 zl. 40kr. ©
o A udRtištíne| PA Ohojnéobjednávkyuctivěšádá S

tě. čfe,24. zlý FERD.SCHARF.| (M
SED“Závodvymamenánna roku1891“ | S

Ilustrovaná »mábre „ státní medallií a od 0Ď komory.vy

. ospočty ko! Výhodné" plate anůntnký. 265 o Aé
Mauthnerova

proslavená

semena zelin a květin
v uzavřených

„úředně chráněných balíčkách, se soudně zame
šenou

ochrannou známkou medvěda
pacbázejí se

E97NY

sv kommisionářském skladě | Dobasetbyřníkte únoradoce k df
u všech větších obchodníků Vzdálenostsaze c) 30 ctm.

smíšeným zbožím v Rakousku. Vlastnost půdy“ Silná.dobřehno:ená, možnoli poněkud vlhká,
hojně zalévati, možnoli občas
hnojůvkou podlíti.

V každém místě jest prodejem 80 nejpotřebnějších druhů
semen zelin a květin pověřena než jediná firma.

Za čerstvá a pravá semenafirmyEdm. Mauthner (Bu

dapeší: Andrássyova ul. č. 23, lze jen ta považovati, která jsou voriginálním balíčku a letopočtem 1898 a ukazuji vedlejší illustraci
zobrazující medvédas nadpisemMlauthnerova semen. Před padě

| káramímázha:Kotva. = Zasláno.)

INIMENT CAPSTCÍCOMP | SAYPODAREE
. nální víno lisované z čerstvých malvasinských

hroznů jest k dostání v lékárně pana
- A, SPORY V HRADCI KRÁLOVÉ,
Mavrodaphne jest zdravým lidem osvěžení

podporujechuť k jídlu, pro chudokrewné
překvapující účinek, slabým i starým neduhem tr
pícím působí nejen okamžitou posilu, na kterou 56
nemoenítěší,nýbrži rozhodnouvzpruhuseslabené
čionosti erdeční. (108)

Hlavní zástupce pro Čechy, Moravu a Slezsko:
H. F. SEIDEL, PRAHA, Vodičkovavl. č. 30.

00 00 o

z Richtrovy lékárny v Praze
uznává se za výborné, bolesti utičující natírání; jest

skladě ve všech lékárnách za 40 kr., 70 kr.a 1 zl.
šeobeoně oblíbený tento

domácí prostředek
žádej vědy jen v původních láhvích s naší ochrannou

mámkou„kotvou“ z Riohtrevylékámy. Ev

di
Buď opatrný a přijmi jen láhve 8 tou
ochrannou známkou za původní přípravku.

Richtřova lékárna „U zlatého va“ YPraze,

v DY

EÁárnira sta witelžňra
doporučuje za ceny velice mírné

čisté podolské vápno
€ pánům hospodářům

vápenné odpadky
hodícíse jako Výborné hnojivo obzvláštěpro těžké,chladnéa
mokré půdy, jakž o výtečných účincích svědčí četné pochvalné vysvědčení,

chvalně známá firma

FRANTIŠEK KUSÝ,
majitel vápenných pecí v Pardubicích a vlastník vá; ch l

v Podole a Práchovicích. penných lomů

VY

v

SRB Český a křesťanskýzávod. "Mf |

Hojnězásoboný sklad

vlněnýchlátek
oděvních

všeho druhu, vlastní výroby a solidní ja
kosti nabízí za cemy nejlevnější

Jindřich Hon,
vyrábitel vlněného zboží

ve Vyškově na Moravě.

| -© Vzorky zdarma a franko. -©

Ab-"00497fysu03001y©fX900„NÍ

OE Českýa křesťanskýzávod.jj

Vysmamenán str."rnou medatisí
vHradciKrálo.!r. 1898

m
Velodůstojnému duchovenstvu;

Dovoluji si odporučiti svůj hojně zásobený sklad

kostelních paramentů
ve viastní dílně pracovaných. Dále zhotovují go:
hické svícny, lampy, kalichy, monstrance,
lucerny, rámce na kanonické tabulky a
pod. přesně dle vzorů a slobu za ceny mírné.
Staré předměty obnovují, postříbřují a pozlacuji

v ohni velmi trvenlivě a levně.

Růsná doporučaní, vysvědčení a osvědčení, jakož
i vzorky zasílém na ukázku franko.

Slavným spolkům a korporacím nabízím te ka
zhotození odznaků, památních penízků a t. d.

,

Karel Zavadil,
pasiř v Chrudimi.

|
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Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPA
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí

ve své vlastní dílně na umělé truhlářské i čalou
nické zboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
ze dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá

m daného
Bw pérovky a žíněnky, 08

pony a záslony do oken, hladké i zdrhované | dle
franc. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

kata ctudt ducbataka skacka

Přiležitostné dárky:
- P vwVÁC. SOLC,

zlatník a stříbrník,
přísežní soudní zoalec a odhadce

w Hradci Králové
(sv. Janské nám. č. 77.)

doporačuje ct. obecenstvu hojne záso
bený sklad klenotů, zlatých stříbrných
a pravých českých granátových šperků,
stříbrné stolní náčiní z nového a čín
ského stříbra, ozdobné stolní nádobí,
veškeré zlaté a stříbrné bodinky I. ja
-kosti; dále pendlové hodiny a budíky
různých druhů se zárukou 1—3 roků za
ceny levnější než všude jinde. Zlatí a

(240) astříbří v ohni galvanicky.
Veškeré zboží je úřednězkoušeno a značeno.
Objednávky a správky se přijímají a shoto
vují, téš veškeré správky hodinek se vyřisují.

Vše za levné ceny.
Staré skvosty se kupují a vyměňují.

VETTTYTTYT
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ČŠFTTTTY



dříve v Hradci Králové

3 odporučuje svůj“atelier k provedení všech de
korativních

male fostelů
S při trvanlivé malířské technice, :

Provádím malby od jednoduchého až do |J
uměleckéhospracování,restauruji staré maby |

R nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
N) luji obrazy nové. (2) |

Návrhy ve slohu stavby kostela se na
i požádánfochotně vypracují a rozpočty předloží, |

DoHradce Králové a okolíI
Pro jarní období odporučuje v úctě epsaný vele

ctěnému P. T. obecenstvu svůj co nejhojněji zásobený sklad
veškerýchdruh

moderních klobouků
plstěných1vn propány,ohlapcea dětí,še vlastní výtoby.

Zároveň sbonají se na skladě nejjemnější a nejnto
"dernějšídruhyplsténých klobouků Jan Az

továrna ve Vídni, jejíž výrobek rovnají se veškerým
prvním továrnám vídeňským.

Novotiny slaměných klobouků
jsou v hojném výběru za ceny mírné na skladě.

"ORB* Opravyvyřinyí ss (hned a sa ceny lení. "E
O vzácnou přízeň P. T. obecenstva prosí

v úctě dokonalé 282

JOSEF DVOŘÁČEK, kloboučník v Hradci Král.,
(Velká podsíň).

VOP PODPO DOV VPPOVO OVĚ
i Jan Stoupa v Praze,
ME Václavské náměstí čísto 32. "©duporučuje o

zdoleny krajkové bítě, záoléhy krajkové creme, zádlony krajkové barevné, *
3% záclony muselinové, záelony tylové, záclony jednodílné (story) zádlony lá- 3%

3 kové, záclony marokánské, záolony azminsterské, závlohyžioňkové std. v ©
nejbohatším výběru v továrních cenách. 3

Bag“Hilostr.vemníkyzdarma afranko. -JN 9- ©
4 **00000000000000000000000000000(0+990000000000

v novém domě
BYT J. ČERVENÉHO

v Hradci Králové
mZěně nádešíGR-bed odLrem L zk zrají

Rarel Jorovec,
dekorační malíř v Třebechovicich

doporučuje svůj závod k provedení všech

dokoralivninů maleb Zorlolů
pel dobré malířské technice,

Malby provádí se od jednoduchého
až do bohatého spraoování.

Nástěnné staré malby jakož i olejomalby se
restaarují, chro mie oltářů a doch

evněně obstarávají
Néásrhy a rospočty se ochotně na

pošádán 0

Humpolecků;

atěná sukna
a letní lodny.

Dámské lodny.
Modní oblekové látky na

převlečníky:haveloky
z čisté ovčí vlny a v levných cenách

doporučuje

- Karel Kocián,
závod soukenický v Humpolci.

281 Vzorky k nahlédnutí franko.

ohatý výběr všeho druhu nábytku.

Nábytek. Výbavy pro nověsty.
+ Úplné zařízení do pokojů, salonů a ložnio.

Výroba a sklad nábytku

t KY.SKUHERSKÝ
(ab) w Hradol Králové

Svatojánské náměstí Bislo 87.

Sklady tabulového a dutého skla, porcelá
nových zrcadel, obrazů a petrol. lamp.

Čenníky a nákresy na požádání frko.

"kate livých součástekkávy zrakové "D
(Kathroinažěva stádoŘkásk k ně jeji vůni |>-obl dučhut, vod ee ba Jánéjsouc stravi-: (č)
Kmamammumomroneku (8.čuje se | stejně anesitelnow-jale:odro u Nejvý

dl přísadakáv zrnkové,PPEAA on: nejhodnější. (+„ náhrada téže, dt dém ná její zdravouta úsporu ní jd GapE iihěždamácnosti so ázeti, js

jnýmidápátoňninaní AA
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Ministerstvo hraběte Fr, Thuna,

“Jakobylvedoucínášpolitickýorgánz pražské
ulice překvapen náblým pádem braběte

Badens dne 27. listopadu ra. r., tak byl v neděli
ráno překvapen pádem barona Ga a povo
ktnlm hraběte Františka Thouna,bývalého místodr

Aitete českého. Vždyť tvrdil bystrozraký politik
„ Emanuel Eogel ještě ve čtvrtek, že nepova
je Gautechův pád za blízký a še by mobil býti

nástupcem spíše moravský ústavák baron
Chlamecký. Ovšem, pan dr. Engel a N. L. mají
smůlu, že se ve svých politických výpočtech vždy
mýlí. My jsme jiš dávno tvrdili, že mažem bu
doucnosti a nastávajícím předsedou minister
stra jest bývalý český místodržitel hrabě Thun,
kterého Šípy i N. L. prohlásily za věčně mrtvou
politickou mrtvolu. To mají tyto orgány sa to, že
v smrtvých vstání nevěří, alo. že se klamou vlast
ními .ilugemi a karrikaturami. My jeme již při

odstoupeníhr. Tbuna„oky mladočeskévarovalipřed tím, aby hrab. Thuoanepočítali za odbytou
veličina, neboť dříve nebo později musil nadejíti
v Rakousku den, kdy rozháraná naše říše bude

vati státníka tak bystréhboa rázného, jakým
jest hrabě František Thun.

„Ministr Gautsch ukázal se býti slabým.
Mírné Němce získati nedovedl, nacionálům.a Wol
fovcům stále povoloval a s Ubry vyrovnání akon

l nedovedl. Vysokékraby vojenské byly nej[ měrou popuzženy, že buršáci chovají se vůči
důstojníkům všady drze a vysýravě a že se jim
sa -to nic nestane. Provokace hr. z Meranůse bur
bákům novyplatila. A když jim Gautach bezpro
středně na to povolil, byl pád jeho zpečetěn.

- Hrabě Thun za tříměsíčního ministrování
Gantschova připravoval se pilně na úkol svůj. A
když jako věrný české vlasti a katolické církve
syn posýlal z Kostnice 10.000 zl. na dostavení

mn svatovítskóho, v němž se chovají české
fišské klenoty a korunováni bývají čeští králové,

byl s příštími svými ministerskými soudraby ovních obrysech své vlády zajisté již dohodnut.
Gaatsch propaštěn vsobotu odpoledne ve vší taj
mosti, o 1. hodině v noci oznámeno novinám, že
draběti Františka Tbomovi svěřil císař sestavení
morého ministerstva, v pondělí bylo ministerstvo
sestaveno a císařem potvrzeno, v úterý složil před
-seda ministerstva hr. Tbun. přísahu věrnosti a od
danosti v ruce Jeho Veličenstva za přítomnosti
hraběte Goluchovského, ministra to císařskéhodo
Ju a zahraničných říšských záležitostí, a pak za
přítomnosti hraběte Thuna přísahali císaři mi
mistři ostatní.
, ..: Všeblo po Thunovsku,rás na ráz. V jeho
miňisterstvu zasedá zástupce českého klubu dr.
Kaizl, sástapcepolakóboklabu ryt.Jendrzejo
vicz, zástupce klubu německých ka'olíků svo

FEUILLETON.
:Slafinné lázně Velichovky.

VesničkaVelichovky prostírá se v romanti
cky položeném pahrbkovitém kraji */, hod. cesty
severozápadně od Jaroměře, Krajině, která jest

„chráněna před chladnými větry Krkonošemi a ho
rami Orlickými na pomezí kladském, vévodí Vald
štýnem založený kostelík. Odtud je pěkná podí
vaná na Sněžku i Hejšovinu, na okolí města Ja
roměř, Josefov, Č. Skalici, Nové Město, Opočno,
Smiřice, Králové Hradec atd. Na jibu i západu
vroubeno jest rozkošné toto panorama lesem,za
ujímajícím Aoo jiter, Na úpatí Velichovek se na

Ko anové Pod zámkemzařízenyjsou novéslstinné lázně.) Lázeňskáa restaurační budova
Oopstřenajest salonem, jídelnou, koncertní síní a

. čítárnou. Zde jest také poštovní a telegrafní úřad.
Sady léčebné obklopeny jsou vonným lesem,

jenž opatřen jsa četnými lávkami a pohodlnými
cestami, poskytuje příjemného útulku a romanticky

„vděčné rozhledy na bojiště králové-hradecké i po
labský kraj.

V bezprostřední blízkosti lázní v levo roz
kládá se les, v němž skryl se za bitvy u Hradce
Králové při příchodu do Čech pruský 6. pluk,

kostatkářů,dr. rytí? Babrenreiter. Co se no
podařilo ani Badenímu ani Gautschovi, to se po
dařilo Tbunovi, totiž vískat pro vládu německé
velkostatkáře s odloučiti je od. výstředních naci
nálních Němců. Věříme, že bylo hr: Oswaldu Thu
noví, hr. Ar. Waldštýnovi, baronu: Aehrenthalovi,
kulšeti Coloredovi, Fůrstenbergovi a Auerspergovi
krešno kráčeti v jednom šiku 8e Sehěnererem,
Wolfem, Irem, -Pradem, Scbůckrem, Tůrkem a
Lechoren!

Jest pravděpodobno, že nynější útvar mini
sterstva jest přechodný a že jmenovitě dr. Bňren
refther oher. vyrovnání sotva dlouho přečká, protože
N.Fr. Pressea Bobemiejiž teď zahájily proti něma
boj.SJest také možno, že nepolitičtí ministři bar.
Wittek, br. Rylandt-Rheidt a Ruber ustoupí časem
ministrům z řad pravice, ale to jsoti otásky vzdá
lenější a nám by neuškodily.

, Prozíravé taktice hr. Františka Thuna se po
datilo Němce aspoň na čas rozrazit a tím obstrakci
seslabit. Jméno Františka Thuna znamená program.
Naše omladina a pokrokáři zkusili již jeho říz
nost, teď ucítí železnou jeho pěst též rakouští
Prušáci a socialisté a vůbec veškeří radikální živ
lové. Předseda ministerstva Thun jest konservativec,
rozhodně dynasticky smýšlející Rakašan. Protidy
nastické a radikální zjevy bude potírati, kdekoli
se vyskytnon. Bude-li na říšské radě řádit ně
mecká obstrukce dále, učiní li parlamentarismus
nemožným, budeli mařit vyrovnání 8 Uhry, na
ten čas nejpalčivější a všeliké jednání obou polo
vic říše přímo ochromující a ohrožující, nebude
Thun vábat, rozehbnatříšskou radu a buďto vrátit
sněmům jejich právo voliti své zástupce do říšské
rady, anebo vrátiti se dokonce k diplomu říjno
vému (s r. 1860) a dáti zemím jejich samospravu
pěstovati všady opět co nejvíce dynastické smýšlení.

Jak již řečeno, bude předním úkolem Thu
novým provésti rakousko-uherské vyrovnání, kdež
připadne lví práce českému ministra dr. Kaizlovi
(ve smyslu požudavků dr. Fořta se to ovšem ne
stane), dále bude Thun potírat výstřední šivly,
zakročí proti politisování na ulici s polkasífaob.
povit smírné pokusy mezi Čechy a Němei.Čscho
němci musí 8e brzy rozhodicuti mezi obstrukcl a
více nebo méně ostrou nebo umírněnou cl.
Prušácké řádění a boykotování českých menšin
musí v zájmu říše a dynastie dříve nebo později
přestati.

Hrabě František Thun jest dálerozhodnýpřívrženec českého státního práva. Na místec

nejvyšších tlamočil nejednou svérázbým svým spůsobem náhled, že v Čechách nebude pokoj dříve,
dokud české stát. právo se neprovede. Thon požívá
důvěry a vážnosti Jeho Veličenstva. Císař ví, že
Thanova povaha vyznamenává se pevností vůle,
rozhodností a důsledností v činu, jenž ví co chce,

vedený tehdejším korunním princem Bedřichem.
Pluk tento minul Velichovky právé na témž místě,
kde nynější lázně se nacházejí. R. 1778 za války
rakouskopruské sloužil velichovský zámeček za
válečnou kancelář císaři Josefovi II. Dobou touto
vzniklo také pevnostní město Josefov, kamž jakož
i do Jaroměře možno za půl hodiny z Velichovek
dojeti. Z Jaroměře jest blízko do České Skalicea
do rozkošného Ratibořického údolí, kdež se na
lézá letobrádek prince Schaumburga Lippeho. Do
Náchods, Opočna, Nového Města n. M. a Poličan
jsou rovněž pěkné výlety. V Opočně i Poličanech
nalézá se vysoká zvěř a z obou míst jsou pře
krásné vyhlídky do kraje. Neméně zajímavé vy
cházky jsou do Kuksu, Králové Dvora a na Zvi
čín, odkudž je ta nemalebnější vyhlídka na hory
Orlické, Krkonoše, na Milešovku, ano až na krá
lovské Hradčany v zlaté stověžaté matičce Praze.
Králové Hradec a města na Polabí lze za jasných
dnů dobře viděti. Na Chlum, střed to bojiště
královéhradeckého, jež je pokryto četnými pomní
ky, možno povozem za malou hodinku dojeti./

Slatina velichovská uznána dvorním radou
Ludvíkem ve Vídni za stejně výtečnou jako žele
zité, světové pověsti se těšící velichovské prameny
minerální. Ve Velichovkách budou také jiné lázně
mediciální, jmenovitě elektrické. Slatinné lázně
velichovské jsou již po staletí známé; chemicky
je na podnět nynějších majitelek panství zkoumal

IV. Ročník.

má jassé pojmy, proniká pravý stav věsi a jehož
státnický bystrozrak a politická obratnost i od
jeho největších: politických odpůrců byla obdivo
vána, protože byla nejednou prokázána. Císařzná
dále neobmezenou oddanost a věrnost hraběte
Thuna, který zajisté ví, co podnikne za všech
možných případů. Doufáme, že za Thuna přestane
všecko kolísání, váhání a všecky rozpaky a žeza
krátko objeví se určitý směr a ráz vnitřní po
litiky rakouské.

Všecky politické strany to vědí anebo aspoň
inatiktivně cítí a tím se dá vysvětlit jejich přání,
aby si to s předsedou ministerstva nepokazily.

Novýpředseda jest dále přívržencem zemské
samosprávy; bude proto se snažit, aby odpomobl
tísni finanční v jednotlivých zemích, on se bude
snažiti zlepšiti hmotné postavení stavu rolnického
a živnostenského. Na čoském sněmu i ve Vídni
ujímal se vždy rozhodně prospěchů země české a
Prahy, živnostnictvu i rolnictvu ukazoval se vždy
přítelem slovem i skutkem. K poctivé a rázné po.
vaze thunově může míti proto i český lid důvěrů
Rázem arciť vše nepůjde; jistěji však jde se krok
za krokem.

Pološero.

Jak známo, došlo ve sněmu našem taky k
řečnění o škole. Pan dr. Pippich z Cbrudimi pro
mluvil ve smyslu dra Pacáka za stranu svobodo

myalnon. Byla-li řeč jeho v novinách správněpodána, jest pan doktor odpůrcem školy dle nábo
ževských vysnání upravené. To myslíme, že z jeho
řeči vysvítá jasně.

Ostatní však vše, co řekl, ukaznoje nám školu
V jeho smyslu jen v pološeru. Víme, že nikoho
nezískáme uráškami, ale tolik přece bez obalu říci
musíme, co nám jako blas lidu po řečech páně
Pippichových bylo vysaačeno: Mluvil pěkně, ale
nevíme, co chtěl říci.

Tak jest to aspoň do Jisté míry s poslední
sněmovní řečí páně Pippichovou o škole. V polo
šera nás nejprv nechává pan doktor a navíme, 00
chtěl říci, když pravil, še ai přeje školu v du
chu moderního pokroku. :

Co jest mu tím modermím pokrokem, to pan
doktor neřekl. Byla by to až děená nevědomost,
kdyby ještě dnes v duchu krvavých románů 4 pro
testantských „dějepisců“ pan doktor chtěl tvrditi,
že škola neb církev katolická jest proti pokroku,
proti vědě. Dáme příklad. Zajisté jest vědou, přis
nou vědou, hvězdářství, astronomie. Nužef Jarí
pak lidé vynikli za věků a dób novějších v této
vědě? Snad jen bezbožci? Snad jen liberálové?
Snad jen protestanté? — Právě nejdovější doba
ukazujenámjesuitu P.Secéhi-ho,kterémužIn
(EO lab
p. dvorní rada prof. E, Lúdvig, přednosta učební
laboratoře ve Vídni. Správa a řízení lázní svěřeny
jsou p. MUDr. Vilému Sperbrovi.

Lázně velichovské, s největším pohodlím a
elegancí zařízené odporučují se: Ve všech přípa
dech chybného smíšení krve, chudokrevností, při
bledničce, krtičnatosti, křivici, při scorbutu, při
celkové slabosti, dále při všech čivních chorohách,
revmatismu, hostci, pohlavních nemocech, při exu
dátech, při pobřišních nemocech, při oduření
sleziny a jater s průběhem střídavé horečky, krtič
natosti a chudokrevnosti. Osobám, stíženým va
dou srdeční, chrlením krve, tuberkulosou, mrtvicí,
ochrnutím jakož i ženám těhotným lázně tyto se
neodporučují.

Koupel obyčejná stojí 40 kr., obklady teplé
ze slatinné hlíny 50 kr., slatinné lázně I. třídy
2 al., II. tř. 1 zl. 50 kr. .

Byty obdrží navštěvovatelé ve ville Vojtěšce
a Yelle v ceně od Bo kr. do 2 zl. denně, Obsluha
za osobu 1 zl. týdně. Zvláštní postel 40 kr. Levné
byty a jednotlivé pokoje jsou k dostání též ve
vesnicici. Lázeňská restaurace jest opatřena vším
pohodlím, čítárnou, jídelnou, verandami a zahra
dou. Ve vesnici nalézají se 3 menší hostince. O
pohodlné a levné spojení s nádražím jaroměřským
jest postaráno. Velichovky stanou se zajisté letos
bledaným místem lázeňským a výletním.



tolictrí nepřátelská vláda římalá svěřila — kvě
sdárnu. Zásadou tohoto muše vědy bylo: Při
skoumání přírody držím s vědozm,v ná
bošenství držím s církví. — Vdeši toboto
muže byly tedy na jisto v-sesterský svasek spo
jeny věda icírkev. Všecek moderní pekrokve
výzkumech hvězdářských byl P.: imu jistě
znám; v duchu toboto pokroku pěstoval svou vě
du a přece této jeho vědy zůstala věrnou družkou
čili sestrou církev.

Ovšem nevedla ho věda k nevěře, k bezbo
žectví. Naopak. Jako veliké zmalce této vědy,
Newtona, Keplera, Koperníka tak i Secchiho prá
vě astronomie u víře utvrzovala.

Odkazujeme zde na znamenitá díla jeho:
„Velikost tvorstva“ a „Jednota sil přírodních“.
Uvádíme zde aspoň jeden výrok o tělesích nebe
ských: „Jejich velebná velikost stkví se o z.noho
vznešeněji v jednotě a jednoduchosti zákonů, kte
rýmijsou řízeoy ... Jest to ta podivohodná jedno
duchost, která jest odleskem toho jediného sáko
nedárce, jenž je z ničeho učinil“. Newton píše:
„Podivuhodné zařízení slunce, oběžníc a komet
mohlo vyjíti jen z úmyslu a moci bytosti nejmou=
dřejší a všemohoucí... Vesmír, poněvadž všude
jednotný úmysl (plán) ukazuje, jest říší jediného
Panovnika. Následuje z toho, že pravý Bůhjest
živý, myslící a všemohoucí Bůh.“

Takto tedy spojena byla v duších těchto
mužů věda a víra. Víra za dob dětských školou
a rodinou vštípená vědou zmohutněla. — Věda
pravá tedy, jak patrno, přivádí k živějšímu po
znání Boba.

Ale ona nutí i ku ctění Boba, k nábožnosti.
Dojemná n. p. jest modlitba, kterou Kepler končí
jedno své vědecké astronomické dílo. „Konečně
nezbývá mi nic jiného, než abych oči i ruce od
své tabule, na kteréž jsem své důkazy prováděl,
k vebi zdvihl a Otce světel nábožně'a pokor
mé vzýval. Ó Ty, který světlem přírody toubu
po světle milosti v nás vzbuzuješ, abys nás
do světla slávy uvedl, vzdávámtobě dík, Pa
ne a Stvořiteli, že jsi mne obvešelil stvořením
svým, když jsem byl radostně uchvácen dílem
rukou Tvých!*

Co tu zase vidíme? Myslím, že tu vidíme
z poznání Boha plynoucí ctění Boba. A
otevřeme-li kuihy av. Augustina, sbledáme, že
poznání a ctění Boba jest — náboženství.
Diecésní naše knížka „Oltář“ praví to na prvém
Jistě svém.

Ale nevidíme tu pouze náboženství vůbec.
Prokmitá tu náboženství křesťanské, kteréž učí o
světle milosti a světle slávy v budoucím životě,

Tak tedy ten „moderní pokrok“ v astronomii
upevňuje křesťanské náboženství.

A to jest to jedině, co chceme od školy naší.
Pěstování vědy a to té pravé, která nevychovává
nadutce, polovzdělance a bezbožníky, ale „ná
božné a pokorné“ ctitele Boží, toužící
skrze Kristovu milost poslávě nebeské.

Bohužel! Jest křestanstvo hlavně protestant
stvím rozděleno ve strany, různé církve, které se
právě v učení o milosti čili jak se jí dobývati má,
nejvíce různí. *

Ale právě proto žádá snášenlivost a
praváavobodomyslnost,abysekaždému

cováno nebylo.
Z těch tedy důvodů chceme školu nejprv

křesťanskou, a pak přejíce svobodu jiným, žádáme
ji i pro sebe a tudíž si přejeme školu dle vy
znání upravenou. To ale je to, čehostrana
avobodomyslná viděti nechce. To ale je to, co
ohledem na školu nazývá p. doktor Pippich kle
rikální politikou. Nezapíráme,že nás tukováto
řeč naplňuje opravdu podivením. Jak je možno
tvrditi, že se nám, chceme-li školu konfessní, ne
jedná, než o politiku?! Jakého stračáka budí v
myslích těch pánů ten katolicismus!

Vyložili jsme tedy jasně, pak mysulýšlíme
o moderním pokroku a o náboženství. Pan doktor
Pippich byl by dobře udělal, kdyby nás byl ne
nechal v pološeru.

Myslí-li, že víra překáží vědě, anebo že po
krokem jest mu bezbožectví, proč to neřekne jasně?
Proč ty fráse a ne jádro? Má-li p. doktor jasno
v hlavě o té věci, proč se zahaluje ve mrak frásí?
Či snad právě neradí to „politika“ říci jasně:
jsme pro školu v duchu bezbožeckém?!

Rovněž v pološero se zahalil p. doktor, když
řekl, že úpadek mravnosti nezaviňuje škola, ale
příčinu toho že hledati jinde. Ale kde? — Ne
jsme z těch, kteří by snad za ten hrozivý úpadek
mravní jedině a pouze zodpovědnou chtěli činiti
školu obecnou. Ale kde je tedy příčina?Kde
neb co jest to „jinde?“ Jest to prý mimo školu?
Nu tak kde?

Příčinouúpadkůmravůjest liberalismus,
ku kterému se právě strana p. doktora Pippicha
hlásí; ten liberalismus, který, jak jsme již koli
kráte řekli, jest soustavou ij od zákonů Božích
„osvobozujících.“ Jest to ten liberalismus, který
je vlastně bezbožectvím a hmotařstvím. Jest to
ten liberalismue, který v tom osvobozování tak
daleko u mnohých dochásí, že je ctěním člo
věka namísto Boba. Ten liberalismus musí pak
nutně vésti k životní zásadě: Rozkoň jest cí
lem naším. Že nepřeháníme, toho živým důka
zem jest socialismus. Ovšem, že mravní a životní

důsledky liberalismu nejseu dokonale |

aleto proto,žeprgoorj ng ke Adkrnadmá. úpadek. teravů nemí č horší, to jestsásluhou náboženství
Ale odkud přišel ten liberatémaus do apdleč

nosti lidské? Z myslí vzdělanců od Boha
odpadlých. Akudyse doní dostal? Vysokou
školou, knihamia novinamia pak říšskoura
dou, zákonodárstvíma tím až do školy lidu.

A proto má-li se lidstvo s mnemravnostísase
znášeti,jest třeba křestanstvím libera

Jemusodovšadvypusovati.Tedyseškoly,
nejlépe z vysoké nejdřív, s knih,.z uovia, ze zá
konů, a tím potom z rodin, z obcí, s národa.

A tu jsme ovšem u toho, Čeho se mnozí ve
straně svobodomysloé bojí. Tu by ovšem bylo za
potřebí poslanců věřících křesťanských. — Ale
prospěch lidstva a vlasti jest důležitější. Pravý
vlastenec vzdá se rád mandátu, když vidí, že
vlasti škodí. Komu ale více záleží na vlastní osobě,
než na vlasti, ten nozasluhuje jména vlastence. A

přeje,abyškolapěstovalavlastenectví zemské
S tím úplně soublasíme, poněvadž právě my

katolíci čeští jeme vlastenci —=ne snad jen cen
tralisticko-rakouští, ale „zemětí.“ Právě my jsme
„korunáři“, jak nás posměšně nazývají.

Ovšem ale nejsme vlastenci radikálně busi
tářskými, poněvadš takové vlastenčení jen boří,
nejsme vlastenci liberálními, poněvadž liberalisemue
zoemravňuje a ochuzuje národ, Ale jsme vlastenci
katolickými dle vzoru otce vlasti, Karla IV. Ata
kové — ne norozamně boncharooaké a frásovité —
ale rozvážné, při tom však roshodné, vroucné a
bezzištné vlastenectví chceme aby pěstovala škola
katolická.

Že vlastenectví liberální bývá nerozvážná a
tudíž škodlivé, to nejlépedokázal svou neblabou
řečí o škole p. dr. Pippich. Katoličtí Němci z li
dové katolické strany, naši spojenci jsou roztrpčeni
a praví asi toto: Mámeli býti spojenci od
půrců náboženství katolického, tu nám
není spojovati se 8 Čechy;tu jsou nám
bližší liberální Němci. Takto tedy rozbijí
vše, co nám prospěšno, neblabý liberalismus jistých
pánů poslanců našich. Budiž zde připomenuto, že
jsme ku svému obdivu viděli při jiné debatě na
sněmě našem pana dra. Pippicha v souhlase e dr.
Sebickerem proti kanovníkovi dr. Karlachovi l! —
Proto tedy, páni, máme jíti 8 vámi v otázkách ná
rodnostních, abyste po koranovaci spojili se e Němci,
proti rodným bratrům jen proto, že to jsou
katolíci?|

Má snad po vyrovnání politickém zahájiti se
válečná výprava Němeů i Čechů liberálních, jako
druhdy evangelických, na vyhubeníkato
lické víry v Čechách?

Tu by ovšem nebylo divo, když by se kato
líci v čas o avou budoucnost starali.

Ostatně pak budiž Vám, pánové, zřejmo, že
Vám aoi toto politické pološero nic platno není.
My vidíme jasně, kam vás srdce Vaše tábne.
Rozpomeňtež si však, že spolek Čechů evangelických
s Němci proti rodným bratrům katolickým přivo
dil ubohómu národu našemu — bílou horu.

Hrabě Fr, Thun jako místodržitel,

Do veřejného života v Čechách uvedl se hrabě
Fr. Thun svou sněmovní řečí roku 1879 a 1888,
v níž 6e prohlásil býti nejrozbodoějším přívržen
cem českého státního práva. Když se stal rok
později císařským místodržitelem v Čechách, na
zván byl proto všeobecně korunovačním místodr
žitelem. Protože hr. Thun prohlásil za svůj úkol
potírati živly radikální, pokládala ho strana mla
dočeská za svého nepřítele. Svůj poměr k místo

zřekla živlů socialistických a radikálních, z nichž
se pak vyvinuly omladiva a pokrokáři. Mladočeská
strana však r. 1889 až 1891 potřebovala těchto
živlů k rosbíjení schůzí Staročecbůa k rozbiti
této strany. Škádlení proti místodržiteli ani straně
ani národa neprospělo. Bez ného mnohé se moblo
jinak vyvinouti a byly bychom teď lépe stáli než
does.

Při jubilejní zemské výstavě, kterou místo
držitel všemožně úřadem, vlivem svým, slovemi
skutkem obětavě podporoval a hostil zejména skoro
všecky tebdejší vynikající přátele českého národa,
a kdy byl mužem velmi oblíbeným, nedovedla ví
tězná v národě strana rozposnati pravý svůj úkol,
nedovedla vykořistit politicky tehdejší návštěvu
císaře na jubilejní výstavě a nedovedla udržovati
jistý modus vivendi 8 jeho místodržitelem. V r.
1891 —92 zkusila to rychle s panslavismem, 8 ra
kušanstvím, s polským čertem i bez něho, s opor
tunismem i 8 radikalismem, slibovala, kdo si ce
přál a chtěl — a facit byl, že vrozhodujících kru
zích nebyla brána vážně.

V -r. 1893. stupňovala svou politiku na ostří
nože. Známy jsou tehdejší řeči Grégrovy a Jan
dovy, vyhrožující kruhům nejvyšším, události u Cho
děrů, banket na Žofíně, útěk poslanců z něho a bes
prostředné následující výminečný stav ze dne 13.
září. S mladočeské strany nenásledoval po vážně

nemíněných hrozbách čin, ale hlavní její orgánDapsal:

f
„Vběi výmiss stavu, 9 Běmě jsme s0

eli;zánbýrů 00 Anežnlašlí al bm toa čas
skoušky největšíopatrnostisregorvu; alepobado-li
nám snad lze afpovidati va dále volněku tak

nespravedlivé „| urědomělé naše oběcenetvo
porozamí i mí Kslova našemu a vzpomeba di
na. slova Havlíčkým v stejné(117) době těžké
proposená: „še jogé:lépe, kdyžnení jiné potmodi,

s jedoím podvázaným křídlem lítati a se

. Falšovaný.citát z Havlíčka měl tu krýti aba
bělost, která stupěována dalším skabráním vůd
čího orgánu:„Nepřátelé vašeho národa obvíňují
křivě n ( strana svobodemysinou, že má
účastenství v dělnických demonstracích a pěstuje
styky se socialisty|“ „©

Odpírání -daní, nekouření, vyhrožování
Francií a Ruskem přestalo rázema počalo se mlu
vit o vlasteneckých a zákonitých cestách, které
nastoupiti chtěli. Omladina nechána na holičkách,
advokáti pod vlasteneckou rouškou opustili ji v

Stráž“ dobře kdysi pověděla, že podvázané křídla
výminečného stavu odnesl někdo jiný, než páni
Grégři. Vždyť tí se báli ve svých tiakárnách vy
tiskoouti tehdejší manifest své strany, který mu
sil býti tisknut až — v Lipsku. Oposice tedy
nešla až do těch hrdel, ba ani do kapes.'

V Čechách nastalo Taaffovaké fortvuřtlování,
ačkoli hr. Taaffe přestal býti ministrem. Hrabětí
Thunovi se uopříti nedá že zájmy země hájíval
důrazně, že záležitosti pilné vyřizoval hned a bez
průtahů, že bez ohledu na Vídeň přikazoval pod
pory a nutné práce. Také účedaictvomělo ho v
milé paměti. Je také pravda, že český místodr

žitel n nejednal tak samostatně,jako br. Thun.Co nařídil a potvrdil, to ve Vídui ministři for
málně schválili. Místodržitelé dřívější i nynější
takové samostatnosti nemělia nemají. Hrabě Thun
se dovedl uplatnit nahoru i dolů.

Když nastoupil r. 1895 hr. Badeni a prohlá
sil, že se komplexu české otázky vybýbati nebude,
tu se zmáhal odpor proti hraběti Thunovi. Hned
v první předvánoční schůzi sněmovní prohlásil dr.
Engel jménem své strany, že místodržitele bra
běte Thuna slyšeti nechtějí. Protože před tím mí
stodržitel nemohl neb nedovedl se spřáteliti se
stranou mladočeskou, hověl r. 1895 v maobém
ohledu Němcům a zavdával námtak v mnohé pří
čině k stížnosti. To by se nebylo stalo, kdyby
mlatdočeská strana nebyla stála na ztraulém: noň
possumus. Na počátku r. 1896 zostřil se boj ná
rodnostní. Tehdejší Thunova soaba sblížiti se 8 Mla
dočechy se nezdařila, Tbun věděl, že pod br, Ba:
denim mu růže nepokvetou a dne 8. ledna podal
žádost za propuštěnou. Pan Eim psal brzyna to
Nár. Listům z Vídně:

„Demisehr. Tbuna jest mezníkem, jenž
ukazuje, že hr. Badeni dáti se chce jinými ce
stami. Následkem toho jest mezi Němci obava, až
kam br. Badeni v českých věcech půjde. Zatím
jest odpověď: Nikam! Neboť br. Badeni všem po
slancům a stranám, také české prohlásil, že nalézá
se před uherským vyrovnáním a že tou chvíli ne
může provésti žádné pronikavé změny.“ Dále pra
vil, že Dadeni chtěl dáti Němcům kurie nárožní a
Čechům úřední českou řeč,že věak zatím od usku
tečnění toho upustil, protože hr. Thuv nemobl
býti prostředníkem v žádném z obou směru mesi
stranami sněmu království českého. ,

Jak se věci za Badena 2 Gauteche vyvinnly
a že jeme valné nepokročili, jest známo.

Dnes jest předsedou ministerstva hr. Fran
tišek Thun. Pan dr. Engel a jeho strana s ním
does již mluví. Osvědčuje se na novopravdivost slov
Biemarkových, že v politice slovo „nikdy“ — ni
kdy neplatí. Změna časů a poměrů sbližuje a
spřáteluje bývalé zásadní i osobní nepřátelefod
cizuje bývalé přátele. Dnes tvoří mladačeští po
slanci část Thunovy vládní strany. Časy Se
mění. Je to faktam a tanec mezi vejci, Ikterý od
pondě'ka s předěláváním českého veřejného mínění
N. L. provádějí, na té věci ničeho nezmění. My
přejeme českému národa, aby měl z nového spo
jenství svých poslanců prospěch; my také jednání
jejich schvalujeme. V politice se musí dělat a žá
dat jen věci na ten čas možné.

Časyse mění a my v nich. Jsme přesvěd
čeni, že český národ nebude ministpraesidenta hr.
Thuna posazovat dle karrikatur „Šípů“, ale dle
jeho skutků. Dřívější skutky Thunovy mluví vět
šinou v jeho prospěch, zejména jeho počínání si
při obou našich velkých národních výstavách.

Víme, že mnohómu z čtenářů tano na mysli
otázka: A což výminečný stav? Vždyť hr. Thun
byl nazýván i českým Albou?

Víme, že mnozí rozhodní a rozvážní Mlado
češi výminečný stav hraběti Thunovi nezazlívalí;

vždyť je chránil před socialisty a radikály. Ový:minečném stavu napsaly Plz. L. v květnu r. 1895:
„U nás význam výmivečnéhe stavu stále jen Se
odměřuje dle toho, zda okamžitě nás tísní a tíží..
Na jeho pravou podstatu, na jebo pozadí málo
kdo 8eohliší. Skoro má pravdu onen ministr, který
v poslanecké sněmovně řekl: že v Čechách o vý
minečném stavu ví se jen tenkrát, když ve ví
deňském parlamentu přijde naň náhodou řeč. —
Jeto vtip — a přece v něm mnoho pravdy. V Čechách
a zvláště v Praze nevycitují dosab výminečného
stavu. „Vždyť policajti nestřílí, hospody se noza



vírají a zábavy 0e lují. ustíli se nějek
tea spolek e zakášelise nějaká ta schůze,co č)
tom!. Bestobo měli jeme téch spolkovýchhádek

až Teď je aspoň pokoj. ové a podob
né. sayPalyšíte v Praze den co den. Zkrátka:
výminečný stav nerozčeřil naší veřejnosf, tepoh

DALk přemítéky ona přijala jej jako dost všedníudálost a omířila se o ním ku podivu lehce. Za
opošiční doby, kde se stálo tvrdí, jsk jsme roz
rušeni, zjev to opravdu víc než povážlivý|“
-© Tak psal r. 1895 mladočeský list o našem
výminečném za doby naši nejtužší „oposice.“ — A
trpěl. výminečným obchod a živnosti, byly zaví
rány hostince? Kdo byl na výstavě národopisné,
ten ví, že osobní jeho svoboda:a žížeň nebyla ni
jak obmezována.

Roku 1897 a 1898 jeme více méně vládní.
Stanné právo poškodilo Prahu a český národ více
než výminečný stav. Roku 1894 a 1895 chránil
Thun občanstvo před podvratnými živly a za to

se mu nadáralo. Does se musí občanstvopředtěmi živly hájit samo: Červený Kostelec, Budějo
vicejRoudnice, Dašice, Kostelec u Prostějova, Mladá
Boleslav atd. podávají toho důkazy.

Jednal r. 1896 hr. Thun Bpatně, jednají teďšpatně čeští rolníci a měšťané? Porovnávejte,roz
važte a suďtel

Politický přehled.
Nové jazykové nařízení. Nedůvěrouk

ministerstvu Gautschovu jsme se nikdy netajili
Ačkoli jsme od nových Gautschových ordonancí
neočekávaliničeho, přece zklamaly, V nových ja

„zykových nařízeních je německý byrokratický vliv
obnoven a co se vnitřní české úřední řeči týče, tu
darmo mluvit. Po úřednících v českých okresích
se žádá z pravidla dvojjazyčnost, kčežto němečtí
úředníci — zaujímající i vyšší místa, mohou býti
z pravidla jednojazyční. Ačkoli jsou Němci ve vý
bodě, nejsou přec spokojení. Nařízení pro
Čechy stanoví přidržujícse zásady, že každý oby
vatel království českého může hledati a nalezsti
své právo u všech úřadů v nařízených uvedených
kterýmkoliv z obou zemských jazyků, v podstatě
toto: Úřadn' a služební řečí úřadů jest ten zem
ský jazyk, k němuž jakožto jazyku obcovacímu
přiznává se dle výsledku dočasného sčítání lidu
přítomné obyvatelstvo v okresu svého úřadu.
V úřadních okresích jazykově smíšených budiž
užíváno stejnoměrně obou zemských jazyků. Za
úřadní okresy jazykově smíšené buďtež pokládány
ve smyslu předcházejícího odstavce: a) okresy těch
úřadů a orgánů, jejichž úřadní okres obsahuje jen
jednu nebo několik obcí, přiznává-li se nejméně
v jedné obci úřadního okresu alespoň čtvrtina pří
tomného obyvatelstva dle výsledku posledního sčí
tání Jidu k druhému jazyku zemskému jakožto
řeči obcovací; b) okresy těch úřadů, jejichž úřadní
okres obsahuje celý snudní okres, když alespoň
nětina obcí tohoto soudního okresu má obyvatel.
stvo přiznávající se k druhému zemskému jazyku
nebo jest v míře naznačené sub a) jazykově smí
šŠená; c) okresy těch úřadů, jejichž úřadní okres
rozkládá se přes několik soudních okresů, musí-li
se pokládati třebas jen jeden soudní okres za ji
nojazyčný nebo ve smyslu ustanoveném sub b) za
jazykově smíšený; d) okresy úřadů ustanovených
pro hlavní město Prabu. Dle toho bude rozezná
váno na příště v Čechách mezi úředními okresy
jednojazyčnými a smíšenými. V příčině zanášení
do knih veřejných učiněno nové opatření, že v pří
padě, kdyby juzyk ústní nebo písemné žádostí ne
souhlasil s úřadní řečí úřadu v jednojazyčných
úřaaních okresích, který má zápis vykonsti, musí
býti přiložen překlad v řeči úřední. V dosavad
ních nařízeních již platná jazyková ustanovení v
příčině zeměpanských pokladen a úřadů, které ma
nipulují s penězi, jak v příčiněslužby a manipu
lace služby poštovní a telegrofní, styku s úřady
vojenskými a četnictvem, styku s úřady mimo zemi
a s úřady ústředními std. zachovávají se beze
změny v platnosti. Kdežto zmíněná opatření zů
stávaji v platnosti obdobně také pro Moravu,
různí se nařízení vydané pro tuto zemi od naří
zení pro Čechy tím, že vzhledem ku zcela jina
kým poměrům etbnografikým vychází z předpo
kládání,že veškery úřady v nařízení ob
sažena jsou dvoujazyčné, Aleoprotiusta
novením, dosud platným, odpadne na příště nu
cení užívati při poradách jazyka veřejného jednání
a také v občanských pravních sporech budiž se.
pisován t. zv. přehledný protokol v případě po
třeby v obou jazycích. Vedle tobo omezuje se na
řírení článku 7. odst. 2., že při úřadním jednání
které nezavádí se na zakročení strany, má se uží
vati zemského jazyka přiměřeného povaze věci,
na případy, v nichž toto úřadní jednání má vésti
ku dorozumění stran. Pro všechna ostatní úřadní
jednání toho druhu ustanovení jazykového naří.
zení tudíž neplatí. Čechám i Moravě jsou společ
ná ustanovení v příčině jazykové kvalifikace úřad
níků, dle nichž úřady jsou povinny šetříce přesné
zásadních ustanovení zmíněných nařízení obsaho
vati jednotlivámísta jedinědle míry skutečné
potřeby. Každý dřadník musí míti tudíž míti
tolik jazykové znalosti, kolik vyžaduje skutečně
služba u úřadu, u něhož jest ustancven. V Če

chách má se dle tobo jednati jiš při vypisování
konkursu. :

Noví ministři. Ministr financí dr. Jos.
Kaizl narodil se r. 1854 z úřednické vlastenecké
rodiny ve Volyni. Jest vynikající sociolog a finač
ník. Roku 1883 stal se mimořádným professorem
národního hospodářství a finenčních véd v Praze,
pak se stal jednatelem družstva Politik a r. 1885
poslancem říšským. Roku 1889 přidal se k strane
rmladočesko-realistické.Mioistr pro Halič Jendr
zejowicz nar. 1847, studoval práva, pak sc
věnoval správě svých statků. Od r. 1890 je říš
ským poslancem 8 vynikajícím členem polského
klubu. Je švakrem br. K. Badena. Ministr dr. sl.
Baerenreither n. 1845 v Praze, studovalv
v Praze a byl v ministerstvu prav. Na českém
sněmu zasedal od r. 1873, na říš. radě od r. 1885.
Je velkostatkář, vynikající právník, národoho
spodář a sociolog. Hrabé Bylandt-Rheidt
ministr vyučování n. 1854 VPraze, sloužil u mor.
místodržitelství, nato byl v ministerstvu vyučová«
ní, pak se stal okres. hejtmanem v Kyjově, pak
radou při místodržitelství v Brně a od r. 1892.
byl v ministerstvu vyučování. Jest smýšlení kato
lického jsko„ministr orby baron Michat Karel
Kast, který se narodil ,15. října 1859 v Nedeli

Uštichu Králové Hradce Otec byl rytmistrem,
matka byla svobodná paní Dobřenská. Kast sloužil
v ministerstvu, od r. 1895 spravoval svůj velko
stetek v Hor. Rakousích, jako poslanec byl tam
členem zem. výboru a zemským hejtmanem. Mi
nistr práv dr. l. Ruber nar. se v Brně z úřed
nické rodiny. V soudnictví rychle postupoval, r.
1891 stal se generálním advokátem, r. 1896 před
nostou v ministerstvu práv. V České vídeňské
Besedě býval častým hostem. Ministr veřejné uo
pravy Wittek r. 1848 ve Vídni narozeny jest
znamenitý železniční odborník. Otec jehv, dělo
střelecký plukovník vyučoval v mládí císaře pána
české řeči. Ministr Wittek, ač rozený Videňak,
mluví též obstojně česky. Ministr zemské obrany
br. Welsersheimb nar. se 1839 v Lublani, Od r.
1880 je ministrem zemské obrany, Předseda mi
nisterstva a ministr vnitra hr, Fr. Thun narodil
se 1847. Studoval práva 4 národ.í hospodářství,
a pak se věnoval správě svých velkostatků Děčína
Peruce, Vel. Zdikova atd. a veřejné činnosti. Od
r. 1889—1896 byl českým místodržitelem. Všichni
ministri složili již slib v ruce J, V. císaře a krále,
Odstoupivši ministr Gautsch dostal k velkokříži
řádu Leopoldova brilianty a pochvalný císařský
přípis; ministři hr. Latour a Bóhm, Bawerk a dr.
Kórber dostali řád železné koruny I tř.

Kniže bulharský Ferdinand, který
navštívíl ve Vídni svou těžce nemocnou matku,
byl milostivě od císaře přijat ve slyšení. Od času
zavraždění ministra Štambulova odpíral císař kní
žetí audienci. Uterní slyšení potvrzuje, že politické
poměry mezi Rakouskem a Bulharskem se zlepšily,

Drobná obrana.
Mlčeti zlato. mluvlti ne vždy stří

bro. Časopisu „Hus“ předložili jsme na odvetu
za jeho tupení věcí a o80b našich dvě otázky:
„Který reformator dával katolíkům vy
řezávati za živa srdce z těla, ba ive
řejně před lidem uřezávati údy, ježi
divoch přikrývá? Druhá se tázala: Který re
formator se ani tolik nesmiloval nad jinověrcem,
aby ho k jeho prosbě aspoů kratší amrtí nechal
odpraviti, než byla smrt volného pálení ?* Tyto
otázky dány byly v „Obnově“ dne 14. ledna t. r.
Od té doby vyšel „Hus“ dvakráte — ale mlčí.
Bude brzo b.hat, neboť mlčeti jest — zlato. Za
to se do té věci vmínil p. Šádek v Hlasech ze
Siona a povídá, že jsme dali bádanku, kterou aa
prý nikdo nebude moci rozluštiti, řekneme, že ji
taby rozluštiti nemůžeme. P. Šádkovi tohle lu
vení nevynese ani niklák, natož pak stříbro, Ne
boť * . štěstí dějepisnou odpověď k témtu otázkám
známe a dáváme. — Ten první byl původce
církve anglikánské Jindřich VIII, který
znamenitémuže,necbtěli-li jej zablavu cír
kve uznati a od papeže odpadnouti, takto bar
barsky „trestal“. A ten druhý je původce vyznání
helvetského Kalvín, který lekaře Serveta pro
odchylné od ného učení k té smrti odsou
dil a nad ním křičícím a bolestmi ztýraným ge
neslitoval a ukrácení muk mu nedopřáí

Z mluvky stává se utrhaé. Abytahle
slova oapsala tak „Obnova“, to by bylo „opovr
žení“ a „pobrdání“ listem „klerikálně fanatickým“.
Zam jest to does jinak. Časopis evanjelický
„Hus“ povídá to evaojelickým „Hlasům ze Siona“
ve svém pokračování v „tříleté pastorské patálii“,
o níž jsme se v minulém čísle zmínili. „Hlasy ze
Siona“ — bezpochyby p. Š. — sáhly dle „Husa“ ku
zbrani překrucování, lží, klepů, nízkých nadávek.
„Z mluvky stává se utrbač“. — Níže pak povídá
„Hus“, že „v jistých kruzích evanjelických slinám
pomluvy neujde ani nejpoctivější náš úmysl a nej
upřímnější naše ochota“. — V poznámce na str.
40 praví „Hus“ oproti Hlasům ze Siona, že „Hu

| sův“ článek „Z naší Sahary“ je „výkřik sprave
| dlivého rozborlení nad atrháním dobrého jména
lidí poctivých; je to z hlubin duše vytry=
sklý mocný protest proti novinářskému klac

kářetví“. — (A koneo konců jest, to „Hus“ žádé
od Hlasů ze Siona odvolání; nenčiní-li tak,
pak jsou „aízkým utrhačným listem“. Tolik
na ukázku naší veřejnosti £ té církve, která pod

Jménem „dědičky církve česko-bratraké“ pracuje
o „evanjelisaci“ českého národa! — Domníváme
se, že jsme nechybili, jestliže jsme z vlastních
hstů pánů kazatelů na to „bratratví“, kterým se
tolik chlubí, ukázali. Doufáme, že národ český
maje evanjelium od sv. Cyrilla a Methoděje o do
brých šest set let dříve, než se nešťastníci oni,
jimž se říká reformatoři, narodili, za tak krásně
bratrské ovanjelium pěkné děkaje. Pánům pak z
£ časopisu „Hus“ vzkazujeme, aby zpytovali laky
své svědomí, mnoho-li oni „překracování, lži, kle
pů, nízkých nadávek“ přinesli proti katolické cír
kvi vůbec, a proti p. biskupovi královéhradeckémo
zvlášť; kolikrát u nich ani nejpoctivější úmysl
biskupův neušel „slinám pomlavy“; kolikrát oni
„strhali“ jméno „Brynych“ po způsobu „novinář
ského klackářetví“, — (Cosami činili — bezcitně,
často surové — to je nyní bolí, když jim to prý
činí pan kazatel Šádek. Zdá so nám, zv vyšší, než
lidská spravedlnost, užívá p. Šádka za metln, kte
rou šlehá pomluvače a utrhače naše.

Z Parduhie. (Naše věže,naše kostely,náš
Pan starosta a čásť našebo sl. městského zastupi
telstva,) Jede li cizinec drahou kolem Pardubic,
vidí před sebou město průmyslovéa v tom obledu
tudíž zkvetající a se rozšiřující. (Tak se jeví Par
dubice hned při nádraží. Rozhlédne-li se pak oko
dále, vidí mohutnou věž a poněkud v pozadí věže
dvě. V Pardubicích je patrně »velebný chráme —
praví cestující. Tam ta věž zdobí jej na straně
západní — a v průčelí — dobře-li vidím — jest
ozdoben jinýma dvěma věžema«, — »Mýlíte se,
pane« — dí mu v krajině známý pán. — »To je
brána, atamto je radnice.« «Alekde je kostel ?«—
sTamhle.« — »To že je kostel v Pardubicích?
tak na vesnici filiální, to by ho bylo dost, ale v
Pardubicích? A jiných kostelů tu není?“ — »Jsou
tu ještě dva, ale rovněž maličké a bezcennější než
ten děkanský.« »A nepomýšlí se na stavbu no
vého?« „O pomyšlení není. Popudem p. biskupa
založil se zde spolek k vystavení kostela, ale ne
jde to nijak ku předu.« „A proč?« — »Jsou toho
mnohé příčiny, Krom jiných je tomu na závadu
nynější složení městského zastupitelstva s purk
mistrem Hoblíkem v čele.« — »Hoblík je zde
purkmistrem? Vždyť pán ten je evangelík a jakv.
Vydává jeden z nejjízlivějších časopisů evangeli
ckých, vše katolické trhající »Hlasy ze Siona.««
„Ano tak to jest.« »A pardubičtí katolíci se za
to nestydí? (Což není mezi katolíky nikoho,
kdo by dovedl výti purkmistrem ?« »[nu tor nu
tné svědectví dávají si ovšem páni, kteří jsouce
v ohromné většině volí si evangelika za hlavu
svou. Jak ten pán miluje pokrok katolicismu, o
tom by mohlo svědčiti jednání o udržení druhého
chrámečku zdejšího. Evangelíky všude podpvruje;
ti tu již chrám mají a »Hlasy ze Siona« vybírají
na zřízení evangelické farye. — +A to vše snáší
se v Pardubicích ?« — »Nejen že se to snáší, ale
je to prý osvěta a snášenlivoste. — To je dle
mého náhledu hanba a otroctví«, »Taky se mi to
zdá, ale v Pardubicích se to na hlas říci nesmí.
K osvětě není tu zapotřebí důstojného chrámu.
Na místo něho máme p. Hoblíka a ten vynahražuje
vše«. — »Tak ovšem nebudou míti Pardubice
dlouho žádného důstojného chrámu«. — »Doka
vád se bude starati o »blaho katolíků“ vydavatel
»Hlasů ze Siona«, není naděje.

Z Prahy. (P. d, »Obnovy«.) Liga začíná
psáti do »Obnovy« dopisy. Liga zásobuje svými
články, dopisy a zprávami: »Vlaste, >Děl.Noviny«,
»Vychovatele«, »Český Východ«, „Hlasy« a hlav
ně »Mire a »Katol. Listy«. Liga má pro »Katol.
Listy« zvláštní a stálé dopisovatele v Belgii, v 5a
sku, Bavorsku, ve Švýcarsku, v Římě, v Serajevé,
v Gorici, dva v Istrii, v Štýrsku, Korutanech, v
Krajině, v Krakově, na Moravě a ve Slezsku. Tito
zahraniční dopisovatelé pracují zcela nezištně, do
stávajíce zdarma pouze svůj exemplář »Katol.
Listů«. Aby spojení s našimi jihoslovanskými
bratry bylo ještě dokonalejší a úplnější, dostává
jistý ligista v Čechách výměnou za »Kat. Listy«
všecky čelnější politické listy z Chorvatska, z Pří
moří a Istrie, z Lublaně a z Celovce a vybírá
z nich zprávy, jež v «+Kat,Listecha jsou uveřej
ňovány, Je to čilý a neunavný 1.4-4. Prošli jsme
loni téměř všecky redakce jihoslovanských katol.
listů a viděli jsme, že většina z nich čerpá zprávy
o nás Češích buď z +Nár, Listů« nebo z »Neue
freie Presse« a rovněž i naše »Katolické Listye
byly nuceny bráti své zprávy z liberálních pra
menů — tu bude nyní odpomoženo: Všecky
jihoslovanské katolické časopisy dostávají »Kat.
Listy« a zmíněný ligista zase tyto časopisy, čímž
třetí, liberální ruka bude zka . redakce odstraněna,
Liga-+4 koná tuto práci úplně zdarma. L.-+ 10
a 90 odrážející útoky učitelských časopisů ve »Vy
chovatelia I.--42 a g5 činí podobně asystemati«
cky v »Míru«, I. 5 a 15 píše o soctalních po
měrech jednak do »Míru«, jednak do »+Hlasu«,
l. + 24 má na starosti tisk pokrokářský, Mimo
tuto veřejnou činnost pracuje liga tiše svou tisko
vou kanceláří. Často a často se zde sestavují úřední
opravy a odpovědi napadaným katolickým osobám
a-v těžších případech ohrací se liga k právnímu
zástupci, jenž poslouží každému doporučenci ligy



sdarma. Ds liga hned od počátku tak Šťastna,že jí nabídi své služby jeden z nejlepších praž
ských odvokátů a radí a pomabá úplně zdarma.
Chudším katolíkům zapravila liga již nejednou
š soudní útraty. Upozorňuji tedyčten ře »Obno
vy« na tiskovou L v Praze. Zakládající člen splácí
ve lhůtách 50 zl., přispívající dává 1 zl, dary
jsou dobrovolné, Vklady a dary přijímá: Tom.

rdle, Praha č, 234—1. Jeho Eminencí ndp. Fr.
de Paula brabě Schůnborn, kardinal kníže arci
biskup, dává lize ročně 100 zl, J. M, ndp. Ed,
Jan Nepomucký Brynych ročně 50 zlatých. Bu
deme psáti »friško«,

Lletárna rodakce.
Na „Obnovn“ možno předplatiti je kte

rýmkoličíslem."Čtvrtletnípředplatné+s atý.
Deo Bříčné. Za zaslané srdečný dík. Uvo

řejníme.
De Jaroměře. Referát o stkvělémVašem

koncertu došel nás pozdě. Příště.
De Č. Dopisy, které nás dojdou ve čtvrtek

nelse nám bohužel v pátečním ranním čísle uveřejniti.
Pánům dopisovatolům. Prosímejen za

stručné a včasné zprávy.

Drobné zprávy.
Glemerální visitace bade letos konánave

vlkariatu Kopidlnenském, Jičínském a Vrchlabském.
Cestovní řád přineseme příště.

Zprávy dlécesní Vyznamenání: p.Angelb.
Starý, farář vRovni, jmenován vikariátoím sekretářem
— Ustanovení: p. Ant. Zámečník, administrator, zá
faráře ve Štěpanicích, p. Vinc. Mencl, administrator,
za faráře v Č. Libchavách, p. Jan Petr, exposita v
Květově (Budějov. diécese) za faráře do Třebonína,
p. Rom. Baloušek, administrator v Baníně, za koo
peratora do Jedlové. :

Nejvyššího usmánmí a vyznamenánídostalo
se p. Frant. Rybovi, říd. učiteli na Hrádku u Necha
nic vynesením vysokého c. k. ministerstva záležitosti
duchovních a vyučování ze dně 1. února 1898 čís,
767. a velesl. ©. k, zemské školní rady v Praze za
horlivé pěstování zpěvu vůbec a hodby chrámové
zvláště. Vysoké c. k. ministerstvo udělilo témuž též
veliký peněžitý dar.

Úmrtí. Pan VáclavJandečko,řytířřáduFrant.
Josefa I., c. k, škol. rada, jab. ředitel gymnas. po
delší nemoci dokonal v 78. roce věku svého neanavně
činný, rozvoji české vědy a středního školství věno
vaný život avůj 5. března 1898. Pohřeb se vykonal
7. dne m. března o 2. hod. odp. v Nov. Bydžově.

Firma c. k. dvorní továrna V. F.
Červemý a svmové jes zvolenajako členstátní
komise pro světovou výstavu v Paříži r, 1900.

Dar. Její ExceliencepaníhraběnkaClotilda
Clam-Gallasová darovalaJednotěkatolickýchto
varyšů v Přibyslavi a okolína zřízení spolkového
praporu 100 zl. Zaplat Bůh!

Vel. p. Dr. Josef Slabý, kaplanv Ústí
nad Orlicí jmenován vicerektorem rakouského hospice
v Jerusalémě.

MěstskéKileperovodivadlo v Hradci
Králové. V neděli dne 13. března 1898 pořádá
Jednota divadelních ochotníků v Hradci Králové ve
prospěch zřízení nadace pro chudé žáky zdejší vyšší
obchodní školy divadelní představení: „Emigrant.“
Drama o čtyrech jednáních od Aloise Jiráska. —
Vystavil regiesenr p. Tb. Peřina, ——Poctěno ruskou
cenou 1000 rublů, založenou r. 1868 blahodějným
komitétem Moskovským. — Dáváno poprvé v Praze
v Národcím divadle due 5. února 1898. Začátek v 7
hodin. Konec o půl 10. hod. Ceny míst: Lože 3 zl.
Křeslo 80 kr. Sedadlo na tribuně 60 kr. Sedadlo I.
třídy 60 kr. Sedadlo II. tř. BO kr. Sedadlo na ga
lerii 30 kr. Parket30kr. Přízemí20 kr. Studentský
a garnisonní lístek do parketu 20 kr., do přízemí
10 kr. Galerie 10 kr. Předprodej lístků ze vzácné
ochoty obstará knihkupectví p. B. E. Tolmana,

Fata morgánma, představujícímalebnépa
norama krkonošské, byla v úterý od čtvrt na o8m aš
do půl osmé hodiny ráno viděna nad Nov. Královým
Hradcem. Učitel na cvičné škole p. Přibík a Th. Dr.
Mrštík viděli ze svých bytů na jižní stranu hledících
zřetelně tento velkolepý zjev, představující nám za
sněžené lány a lesy krkonošské.

,, Nápisy ma zdejším c. k. poštovním
úřadě byly dosud napřed německé a pak teprve
skrovňoučké české. Nápisy tyto se nyní předělávají
na nápisy napřed české a pak teprve německé.

Starba ústava pro vzdělání učitelů
ma bloku 6 proti obchodní akademii.
V sobotní schůzi jednalo se o nově navrženém sta
vebním místě pro zbudování ústavu pro vzdělání uči
telů. Zpravodaj, p. dr. Ulrich starosta města pra
vil: Původně navržen byl k stavbě paedagogia blok
K v Pospišilově třídě naproti novým obecným školám,
který uznán za výhodnější nežli „slepičárna.“ Neá
brzy se nám vyčítalo, že chceme bromaditi budovy
školní na jednom místě, Následkem koupě Frňoklova
hatela za okresní dům vzdal se okresní výbor nároků na
blok G vzdávaje součastně dík za ochotu města. Po
nívadž školské sestry v Horažďovicích chtějí zakou
piti celý blok K, na němž se má postaviti výchovací
ústav pro 100 dívek, tu se nám naskytoje příležitost

blok Kvhbodaěspecěšíti a postaviti paedagogiamza
bloku G, kdež se dá staveniště lépe vyušitkovati.
Budorabybylapostavenamevyvýšenémterrainu,
sahradapak všostenskýchalejích. Správapaedagogia

Dámse všemožnou ochotouvstříc svláštěco do
vlénéhoposemku.NablokuKbyobnášelostaveniště

advůr 690čtv. sáhůčili 2.484 metrů,sabradapak
čtv. ©. čili 3.257 čtv. m., úbrnem tedy 1.594

s

parcely na staveniště spíše se rosprodají. Budova má
býti repraesentativní, monumentální, spojená s cvičnou
chlapeckou školou, do které by mohli choditi dítky
s podměstí, neboť do školy v Poapišilově třídě měly
by daleko. Tam za blok K utrží město 85.000 sl.
Protože naše fondy letošním rokem jsou vyčerpány a
my poníze potřebujeme ua zárokování a umoření pov
postní půjčky, odporučuje městská rada své návrbyk
přijetí. Pan rada Pilnáček není pro starbu paeda
gogia na bloku G s ohledu na hořejší části města,
protože pak pp. profossoři a kandidáti by v hořejších
částech města za malým náměstím nebydlili, nýbržus
podměstí a Pražském předměstí, které by k rozšířo
vání Hradce k nádraší mělo zisk a Hradečané by na

bil stavební ruch na Slezském předměstí. Pan rada
Jar. Červený nesdílí náhledy pana Pilnáčka: Ukli
dilí jsme teprve spor pravováročníků a s ostatním ob
čanstvem; litují, že se dnes zahajuje nový boj mezi
starým s novým městem. Dokud jsme neměli lepšího
vtaveniště, hlasovali jeme pro blok K,ač je tento pro
neschůdnou komunikaci méně vhodný. Ulici u bytu
generélského bude nutno rozšířit a mimo to zřídit s
hořejšího náměstí chodník kol Lutherova ústavu k zá
mečnické škole. Musíme ei svyknouti na velký Hradec,
který jíž v dřívějších stoletích byl po Praze největším
městem v Čecbách. Na Slezském podměstí budou se
stavět menší a levnější průmyslové závody. Řečník je
pro návrhy městské rady a nesdílí nábledy, že by
hořejší město postavením psedagogis na bloku G bylo
poškosováno.— Školní rada p. Lešetický jest
pro stavba na bloku G, kde na první ráz přijdou k
platnosti veškeré architektonické okrasy. Přístap k
budově bude pohodlný a žáci ať si bydlí kdekoli, ne
budou míti do školy té daleko. Vinohradští chodili
mnohem dále do prašských středních škol. — Pan
dr. Heller praví, že bájí poplatníky obce. Letošní
schodek44.272 zl.uhradíse daremspořitelny,10%,a 39,
přirážkou a kasovní hotovostí, ale ve skutečnosti jiá
teď vzrostl deficit tak, že by na ubražení nestačila
vlastně ani 20%, přirážka. Jak jsme slyšeli, jsou
jedni pro budovu proto, že bude repraesentativní,
monumentální; drazí budou hlasovat pro stavbu tá
bloku Gproto, že tam mají domy a spol. stavehiště. Já
řeknu pravdu, Stavba na G bude asi o 30.000 zl.
dražší. Jeden důvod velmi závažný byl zde arcit
přednesen, že totiž blok K chtějí koupit jeptišky. Alo
dotaz jejich není ještě závazný. Kdyby byl, hlasoval
by p. H. pro stavbu na bloku G, tak ale nechápe, proč se
tam má nyní stavět o 30.000 zl. dráže než na bloku
K. Již se povídalo o velikosti Hradce, ale nesplnilo
te to. Že by ce stavělo ročně více než D—6 domů, těm
illusím se neoddávejme. Přejeme sí, aby Hradec rostl
jen jak Pardubice. Vystavíteli na bloku G. paedago
gium, bude míti z toho Pražské předměstí prospěch
jako z obchodní školy, z níž žáci i professoři tam
bydlí. Řečník litoje, že jeho odpůrci podporovali svého
času zřízení samostatné obce Pražské předměstí. On
byl tehdy prozíravější. — Pan prof. Beránek do
kládá se svou ctí, že nehlasuje pro stavbu paedago
gia na bloku G, protože má blízko dům; nemyslí, že
by kandidáti bydlili na Pražském předměstí, všdyt
žáci z obchodní školy bydlí skoro vesměs v Hradci
a to v částech hořejších. Professoři stěhují se z Praš
ského předměstí hned, jakmile najdou v Hradci vhodné
byty. Proti Adalbertinum se stavět nemůže, poněvadě
místo toto je rezervováno pro příští veřejné budovy,
na př. poštu. Blok G je stavbě paedagogis přízni
vější s je proto pro návrh městské rady. Pan Jar.

ervený se prudce ohrašuje proti tvrzení p. dr. Hel
lera, že pro stavbu na bloku G budou hlasovati jen
ti, kdo tam mají nové domy. Já tam stavím také dům.
To je urážka, to je pěkná odměna sa mou 18ti letou
práci ve slušbách obce! — Pan řiditel Vávra je proti
výčitce, že se nehájí prospěchy hořejších majetníků.
Proč se potom kupovali hradby. Protože jste chtěli
míti Hradec velikým, musíme ven. Bloky G i K leší
za městem. Bude-li se stavět ústav na bloku G. bude
tam aspoň na vhodném místě druhá veřejná chla
pecká škola. — Pan dr. Heller: Já mám za to, že
se p. Červený zcela zbytečně rozčiloval. Já jmenoval
jen majitele pozemků poblíže bloku. G. Úvěrní banka,
kterou zastupuje p. Vávra, má tam také pozemky.
Já také sloužil obci 18let a jistě jsem méně práce
nekonal než p. Červený. Já jsem jen proti sbytečné
mu zadlužování obce. Nikdo nevyvrátil, že stavba
ústav na bloku G nebude více stát a že jsou tam zá
klady dvakrát tak hluboké. Diví se, že se mohlo při
jíti s tímto návrhem na stavbu monumentální bado
vy. Pan purkmistr řekl arci, še to snad již budova
poslední; smutné dosť,že jsme již tak daleko to dože
bračili! — Mezi řečí p. dr. Hellera rostlo rozčilení.
Pan Červený prohlašuje, že se nedá urážet aže
vystupuje ze zastupitelstva. Říditel Vávra: To byl
ineuit. Padají hrosby a ostrá slova v sále i z obecen
stva. Dr. Heller: To jsem neřekla nebyl jsem proto
ani k pořádku volán. RiditelVávra: Já ale žádám,
abys byl volán k pořádku! To byla uráška. Pan prof.
Beránek a Russ se rovněš proti p. dr. Hellerovi
ohrašují. — Professor Spiese: Mluvíte jen k ulici.

—Dr. Haller protestuje — Náměstekp. Weldek:
Urazil jstecelouskupinu, paze doklore.—Dr. Hel
ler šádám, aby čten bylstenografikýprotokol, fo
jsem uikoho nejmenoval.Paa Jar. Červený salím
vrozčilení opouští zasedacísíž; za ním odchází pam
prof. Beránek. — Pan rada Pilnáček: Žádám hle
sovánídle jmenprověčnou Do městauž bez
toho nikdo nejde. — Prof. Špiess: Lidé si mynlí,
že škola prospívá průmyslu. Kolreálky se nedrží šiv
nostníci a kol paedagogia také nebudou. Konstatuje,
že nikde nejsou tak bídné byty jako v městě.—
Prof. dr. Beneš: Navrhuji konec dobatty. Po řeči
pana spravodaje ať se přejde k hlasování. — Starosta
p. dr. Ulrich, kdyš se rozčílení poněkud utišilo,
praví, že náklad na stavbu pnodagogia rozpočten
120.000 zl. a vyhovuje plán jen podmínkám, které
klade stát. Náš ústav bude stát méně, neboť prů
měrně stojí v Rakousku střední škola 185.000 zl. Ná
klad ten nebude míti na obecní přirážkyžádného vlivu.
Letos se vůbec o přirážku jednat nemůže apak platí
stát nájemné, které stačí na zúročení kapitálu staveb.
Stavba paedagogia neobtíší nijak městské finance.
Nabídka kon Horažďovaké je stálá ode 2—35
let, to mohou potvrdit přítomní zde zástupci kleru
(Souhlas). Naopak, neprodají-lí se pozemky, učiní se
útok na kapsy poplatníků, nebotpak se budou muset
platit přirážky, nebude-li se triit sa stavební pozem
ky. Také není pravda, že na Pražském podměstí jsou
základy dvakrát hlubší neš na Slezském předměstí;
všdyť u zámečnické školy byly základy 6—7 metrů
hluboké. Divím se, že p. dr. Heller to řekl, vědyť za
sedá také v pevnostní komisi. Hloubka základů a
obchodní školy obnášela 6-5m., u měšťanské školy 48
metru, ale zde se musila čerpat voda již v hloubce
3 metrů, kdežto u obchodní školy se vůbec voda ne
objevila a nečerpala. Na bloku K jsou poměry asi
jako na staveništi školy. I tam by se masila asi
voda čerpat. Protošeto docházína tomto místě skoro
aš k pračkám, tedy musíme býti na podobné útoky,
jaké se dnes opět staly, připraveni. Technická kan
celář na základě svých výpočtu dokazuje, že stavba
na bloku G bude levnější. (Mezi obecenstvem volá
slova souhlasu a tleská p. inženýr T. Suhrada,na to
potlesk četnýchčlenů zastupitelstva, Dr. Heller volá
Divejte se, kdo applauduje: Ti neplatí přirážky!
Prof. Spiess: Myplatíme také daně! Dr. Heller:
Ale ne přirážky obecní! Rozruch),Starosta dr. Ulrich
uvádí klidně dále důvody, proč se odporučuje stavět
paedagogium na bloku G, návrh městské rady je odů
vodněný a promyšlený (Pak dr. Heller: Proč nebyl
ten návrh učiněn dřív?) Dr. Ulrich: To je zase s0
fistika. Dříve jsme a sice až po dnešní den byli vá
záni slibem daným okresnímu výboru, jemuž jeme blok
G na stavbu okresmíhodomu nabídli. Teď jeme slibu
toho sproštění a proto podáváme návrh teprve nyní
Při hlasování dle jmen je 17 hlasů pro stavbu pae
dagogia na bloku G; proti hluují pp. dr. Heller a
rada Pilnáček,

Valsá hromada „Ústřední Matice
Školské“ bude se konati dne 20. března o 10.
hod. dopoledne. Předměty jednání budou tyto: zpráve
jednatelova, zpráva účetní, zprávarevisorů účtů, volba
starosty na rok, doplňovací volby 16 členů výboru,
volba 3 revisorů účtů. Účastenství odborů vítáno.

Nešvar. Jest neděle. Lidé jdou z ranních
slušeb Božích a potkávají obyčejně u chrámu Páně
bulány, kteří se žebřinami tábnutými párem erarních
koní jedou na žebrotu: pro slámou. Velkostatkáři v
okolí i v dáli Vys. Mýta, kteří mají orarní koně, jeou
nimi stále obtěšováni. (Co pak dělají huláni vo
všední dny? Mohli by také jeti v pátek! A co pak
daně se platí jen na vojsko? Anebo si má kašdý
aby erární koně dostal, je zaplatiti aslamou? Jest
tobo dosti, že musí koně ty dárati v nejhorším pro
rolníka času na Cvičení a po cričení se starati, aby
je přivedl do pořádku, aby nebyl pokutován. Doufáme,
še těchto několik řádků postačí, aby aspoň od vojska
nebyl urážen náboženský cit poplatníkůkatolíků, Pak-li
se tak nestane, zakročíme jinak.

Záložníkůma. Po lonskýchovičeníchvojen
ských byl říšský poslanec dr. Ant. Cyr. Stojan po
žádán, by podal návrh o zaopatření a náhradě zálož
níků, jejich žen a dětí, přijdou-lina cvičeních k úrasu
aneb o život. I přednesl záležitost tuto u vys. c. k.
ministerstva zemské obrany, od něhož mu dodáno
toto sdělení: Poddůstojníci a vojáci záložní mají: a)
následkem těžkého poškození, jež bez vlastní viny při
vykonávání služby utrpěli, aneb Ď) následkem trvalého
poškození zdraví, když poškozenízpůsobeno buď svlá
štní slnžbou vojenskou, jakož i epidemickou, aneb en
demickou na místě ke službě vykázáném panající ne
mocí, aveb když poškození nákašlivou oční nemocí
způsobeno, — jak dulece postížení ke službě a zá
roveň j v občanském svém postavení k výdělku se
stanou neschopnými: nároky na dočasnou aneb stálou
invalídní penei (důchod) dle toho, objeví-li se ne
schopnost ke službě aneb k výdělku, jako dočasná
aneb trvalá. V případě prvním pod a) uvedeném má
poškozený mimo to nároky na přídavekpro poranění,
Vdovy a sirotci takých osob mají nároky na zákonitou
náhradu zsopatřovací, když osoby tyto bez vlastní
viny následkem poranění bezprostřednímvykonáváním
služby vojenské utrpěného zemrou, když zemrou ná
sledkem zevnějšího poškození aneb na epidemickou
nemoc v místě ke slušbě vykázaném, aneb když zo
mrou na nakašlivou nemoc ve službě v nemocnici
přikázané.

Obecní zastupitelstvo jednalovestředu
po %. hod. odpolední o obecním rospočtu. Do schůze
dostavili se též náhradníci a pan rada Jaroslav Čer



vemý,jenš po středečníbogřlivé schůzí bylal. měst.
radou požádán, sby avoji saglgákci odvolal. Rozpočet
důchodů obecních měste Kzflové Hradocs'vykazuje na
r. 1898 řádných výdajů 159.016 sl. s řádných příjmů
187.404sl., tedy Tádný schodek 32.478 sl. Mimořádné
výdaje obnášejí 161.056 al., mimořádné příjmy 160.066
sl., takše mimořádný schodek činí 11.799 al. Sohodek
úbrnný byl rozpočtem obnosem 44.578 si. Po schvá
lených nepatrných změnách obnáší schodek 44.916 al.
(Boku 1897 obnášel 41.508 sl. Schodek se uhradí: a)
10 proc. obecní k 66.000 sl. přímých daní,
což vynese 5600 sl.) b) 8 proc. přirážkou k nájemní
mu obnosu 370.000 zl. — coš vynese 8100 sl.; c)
darem spořitelny s čistého zisku spořitelny sa minolý
rok, v obnosu 25.000 sl. Zbytek 5716 sl. uhradí se
s kasovní hotovosti. Městská rada vložila do rozpočtu
vydaje nejnutnější. Pan starosta dr. Ulrich řekl také
na konsi schůze, žes 10 proo. přirážkou se shledáváme
naposled, protože následkem alevy daně domovní a
odpadnutí přirášek při obecní daní z příjmu obec
menší příjmy míti bude, takže bude nucena zvýšit
přirášky; o mnoho-li, nemožno dosud zjistiti. Podrob
nější správu o rozpočtu uveřejníme příště.

Blektrická dráha a osvětlení. Die
sdělení pana starosty dr. Ulricha jedná se s inžený
rem Křišíkemo zavedení elektrické dráhy a elektrické
osvětlení v městě našem v době nejbližší.

Dodávka školních lavic do nových
obecných škol. Při jednání o školskémrozpočtu
v obecním zastupitelstvu bylo sděleno, še zdejší tru
hláří podali žádosí, aby jim zadány byly práce do
nových školních místností, jmenovitě zhotovení škol
ních lavic. Pan starosta pravil, že zatím objednány
čtyry modely lavic. Než tyto dojdou, mobly by se tru
hlářům sadatí zatím jiné práce. Pan rada Pilnáček
žádá, aby zhotovení lavic se hned zadalo. Pan rada
Lošetický praví, že zdejší truhláři nejsou specialisté
a že se přesvědčil, že je zhotovit nedovedou. Nemají
také zásoby vyechlého dříví a z nového ve lavice roz
pokají, zkroutí, čímž trpí dítky. Pan řiditel Vávra
uznává sice vývody tyto, ale myslí, aby se a trabláři
zdejšími udělala zkouška. Pan Petříček co člen do
sorčí komise na stavby škol pravil, že obec udělala
trpké zkušenosti právě e těmi upecialisty. Pan řiditel
Haněl a prof Beránek se vyslovili také ve prospěch
zdejších truhlářů.

MBpelek Neruda podal žádost k obec. za
stapiteletvu za subvenci pro svou knihovnu, po pří
padě navrhoval eplynutí knihoven spolku Neruda a
měste, kterou se uvolovol spravovat. Přijat návrh mu
tejního odboru, aby spolek Neruda věnoral svou kni
hovua obci, která ji bade spravovat a zřídí veřejnou
čítárnu, v níž by i časopisy vyloženy byly. Město
nemůže svou knihovnu spolku darovat, neboť trvání
tohoto je dočasné a městská knihovna jest součastí
obecního inventáře. Na obecní knihovnu povoleno
200 sl. a na nájemné její 180 zl.

Městskému vedákoví, panuMatouškovi
zvýšen plat ze 740 zl. na 880 sl. od 1. července t. r.
Dovoleno mu dokončit soukromé práce rozdělané (zří
zení vodovodů, plynových rour atd.) ale přijímání
dalších nových prací mu zakázáno.

Dozvnaky protižidovských benří v
Hradel Králové. Ve středukonalose přelíčení
s 10 obžalovanými, jimž kladlo se sa vinu, že 3. 8,
po případě 4. prosince m. r. účastnili ae protiši
dovských demonstrací v městě našem, při kteréšto pří
ležitosti bylo vytlučeno několik tabulek a rozbita okna
hotela Fránklova. Soudu předsedal p. rada Prokš, ob
žalobu hájil pan státní návladní Blatný, obžalované
pp. advokáti dr. Heller, dr. Fischer a dr. Ryba. Zlo
činém veřejného násilí byli hlavní obžalovaní uznáni
sa nevinné. Josef Benda a p. Fr. Kohoutek sproštění
vůbec obžaloby a pro přestupek $. 283 odsouzení na
8 dní do vězení: Fr. Štěpánek s Ostřešan (v Poucho
vě), Karel Jirák, Jan Prokop, Karel Schafnauser, Jan
Mareš s Výravy dostal 5 dní a půst, Vilém Luňák 1
den postem zostřený, Karel Zdeněk pro protivení se
stráži dostal 6 dní a Josef Hrnčíř, holičský pomocník
1 měsíc tuhého vězení. Pání obhájci mluvili účinně
ve prospěch obžalovaných. Soudní síň byla poslucha
či nabyta.

Elektrická dráha <Josefov-Veli
chevky. Ve Velichorkách na úpatí romanticky po
loženého lesa jsou postaveny nádherné rašelinové. lá
zuě, spojené s budovou rostanrační a s pensionáty.
Jelikož od Velichovek směrem jak k Dubenci, tak
Chotěborkám a Nadějkova se prostírají pěkné lesy,
budou Velichovské lázně zajisté od čotných lázeňských

sní Velichovek co nejvíce umožnila, jedná se o po
stavení elektrické dráhy z Josefova k jaroměřskému
nádraží, ojtud do Jaroměře k hostinci pana Paula
ne špici a pak podél silnice k Velichorkám. Stavba
dráby bude nejspíše zadána prašské elektrotechnické
firmě Křižík a společníci.

Kupte fialky, kupte! Rádi slýchámo
dětské blasy, nabízející fialky ua prodej. Dle orien
tálního mytbu povstala fialka zo als radosti, které
proléval Adam, když mu ústy archanděla Micbala
oznamoval Hospodin, že mu udělil milost a odpuštění.
Dle báje starořecké proměnil otec olympských bohů
Zeus ve fialku dceru Atlssoru, která pronásledovaná
Appolem o pomoc se k němu byla utekla. Staří Ře
kové a Římané užívali fialky ke kořenění vína jako
mařinky vonné. Fialkové vívo platilo u nich za nej
lepší jarní nápol. Ve středověku pojídali fialky silně
pocakrované; fialky platily jako symbol krásnějšího
ročního počasí.

Pohřeb.Pya Mat Němeček, bývajýřídící
v Libraaticích, muž řádný a dokonalý v kaš

ohleda, zemřel 5. března na Slesakém Předměstí.
Kat. Jednota sv. Josefa doprovodila svého nejstaršího
člena k kdež

Maří dělníci hradeckými měšťany.
U světoznámé firmy bratří Červených mnavýrobu hu
debních nástrojů pracují dělníci pan Václav Špaček
jiš od r. 1861 a panAntonín Procháska od 16. srpna
1658.Městskárada navrhlavsobotníschůzi,aby,těmto
osvědčehým dělníkům, kteří v Hradci po celý skoro
Šivot zaměstnáni jsou, bylo uděleno právo měšťanské
s prominutímtax a stříbrná medaile v uznání jejich
poctivé dělnické práce. Pan ředitel Vávra odporučoval
tento návrh závěrečnými slovy: práci čest! Náměstek
purkmistra p. Waldek dal o návrhu hlasovat, který
přijat jednohlasně,Firma Červený a synové zalo
žila na uctění památky zvěčněléchoti pana zaklada
datele firmy nadaci 1.000 zl. pro své dělníky. Město
Králové Hradec jiš vloni uvásalo se spravovat a pre
sentovat tuto nadaci. Na žádost velesl. c. k. místo
držitelství v Praze usneslo se sl. městskézastupitelstvo,
že bude tuto nadaci praesentovaným ucházečům táž
rodělovat.

Školský Obser, orgán radikálnícha s0
cialistických učitelů hrozí mladočeským rolnickým po
slancům a zvláště panu Horákovi, protože prý „dnes
volají po snfšení docházky školní, dnes křižují se nad
nákladem, jehož vyžaduje naše školství“. Hrabě Max
Zedtwitr totiž na sněmu dokazoval, že zákonem z r.
1894. vzrostl náklad na školství o 2,300.000 zl. a že
tedy není pro zrušení IV. třídy platební na školách
měšťansbých, protože by tím náklad opět vzrostl až
O 150.000 sl. — Dále navrhoval hr. Zedtwitz, aby o
peticích za vřadění do vyšší třídy služného přešlo se
k dennímu pořádku. Sněm přijal oba návrhy br. Zed
witze. „Školský Obzor“ vysvětluje výsledek hlasování
tím, že před hlasováním 60 poslanců mladočeských
ze schůze odešlo a že to byli téměř všichni poslanci
za venkovské obce. Poslanci ti prý avé zvolení děkují
učitelstvu a „za to teď se učitelstvu odměňují tím,
že na říšské radě bantují se s klerikály a na zem
ském aněmu odcházejí, kdyš jedná se o přijetí pouhé
resoluce učitelstva příznivé. Ejhle, ti vyhlašování přá
telé školství a učitelstva! Tady se ukázala jejich
láska k učitelstvu in flagranti. Učitelstvo si to však
dobře zapamatuje a v příhodné chvíli, až páni jeho
pomoci se dovolávati budou, oplatí jim stejnou měron“.
— My učitelstva zlepšení jeho hmotného postavení
jistě nezávidíme. Ale radili bychom pánům radikálním
učitelůmvětší opatrnost.Hrozírolníkům při vol
bách! Což, kdyby si tyto pomyalili: nás rolníků je
více než vás učitelů, vy se máte lépe než my, vy máte
pojištěny lepší pense než my výměnky, my zkrátka a
dobře dle vašeho komanda a tajné i zjevné agitace
voliti nebudeme, my přehlasujemevás, my rozhodujeme!

Přenesení hostinských koncesí. Vso
botním zastupitelstvu na návrh zpravodaje, p. měst.
rudního Jaroslava Červeného vysloven souhlas, sby
páně Fránklova koncese v bývalém jeho domé v ny
nějším okresním domě přenešena byla na nového ma
Jitele t. j. okresní výbor. Hostinec u „zlaté podkovy“
koupil p. Frinkl; na něho přenesena byla koncese
posavadního majitele téhož domu pana Jakubce.

Při nákupu vápma stáváse u nás dosud
skoro pravidlem, že obracíme 8e na firmy cirácké na
lézající se většinou v cukou cizích a naše české zá
vody necháváme nepovšimnuty, ač mívají tyto daleko
lepší a levnější zboží než závody cizé. Doufáme, že
zujisté se čtenářům pp. stavitelům arolníkům jen za
vděčíme, upozorníme-li je tímto na ryzí českou vlasto
neckou a křesťanskou firmu František Kusý v Par
dubicích, která dodává vápno ze svých vápených lo
mů v Podolea Prachovicích a svých vápenných pecí
v Pardubicích v nejiepší zaručené jakosti při cenách
mírnějších neš jinde. Firmu tuto vřele odporučujeme.
Viz insert.

Knihovnám veřejným, lidovym a
spelkovým bude nakladatelství J. Otty v Praze
na požádání zasílati zdarma svůj nový ilingtrovaný
časopis„Literární zpravodaj“, obsahnjícízprávy
o různých literárních novinkách a jiných publikacích,
básně, povídky, novelky a j. jakož i četné ilustrace.
Upozorňujeme tudíž pp. knihovníky a správy kniboven,
by o zasílání listo v nakladatelství Ottově záby se
přihlásili.

Volby de spolku hospodářského
v Jaroměři pro rok 1898 měly tento výsledek:
Předseda: Alois Reichrt, St. Ples. I. místopředseda:
Váci. Novotný, *"Semonice. II. místopředseda: Josef
Zemek z Vilantic. Jednatel: Kotlant Jan z Holohlav.
Pokladník: Václav Sachánek, příručí hospod. záložny
v Jaroměři. Členové výboru: Jan Chmelík z Hořenic,
Jos. Hvězda ze Semonic, Josef Balcar ze St. Plesu,
Václ. Jirsák z Rychnovka, B. Šlampa, okresní zvěro
lékař z Jaroměře, Joa. Voltr ml. z Habřiny, Václav
Franc s Šestovic, Jan Kratochvil z Jezbin, Jan Ka
valír z Rychnovku, Josef Nejman z Rodova, Jan Je
línek ze Semonic, Fr. Pečený z Jaroměře, Jos. Ja
koubek z Hořiňovsi, Jan Velc z Rasošek, J. Řebák
z Hor. Dolce, Fr. Jiraák ze Zvol, Jos. Kopecký z
Hustiřen, Václ. Hrubý ze Sendražice, Otto Volf z Lu
Šan, Váci. Matys z Čáslavek,Váci. Plhal z Jásené,
Jan Hynek z Lejšovky, Josef Zilvar z Libřic, Frant,
Ludvík z Dolan. Náhradníci: Vacek Frant. = Jezbin,
Josef Andrejs z Velichovek, Karel Rezek z Hořenic,
Malý Josef s Vlkova, Josef Klemera ze Semonic, Jo
sef Bělina z Jaroměře, Fr. Schejbal z Velichovek,

řÉ
"Vásl Zolman s Rožnova, Bělina Jan s Velichovek.
Revisoři účtů: Fr. Gabriel ze Semonic, Václ. Reioherčs Basešek,JosefVacekzJaroměře.—

Oteovražšdnaf V Litiči u Jaroměřezemře
nedávno rolník Kudrnovský smrtí nepřirozenou. Pra
vijo se, še se oběsil na klice. Brsy však se proslý
chalo, že starý Kudrnovský byl napřed zavražděn a
potom toprve na kliku pověšen, aby se zdálo, že
skončil samovraždou. Podozřelým z vraždy jest Bbletý
svobodný syn Kudrnovského, který prý se nemohl
smrti svého otce dočkat. Mrtvola st. Kadrnovského
byla v pondělí s hrobu po 8 nedělích vykopána a
od soudních lékařů ohledána. Mladý Kudrnorský na
lézá se ve vyšetřovací vazbě u c. k. okresního soudu
v Jaroměři.

Pončná statistika. Zemskýsněm vydal
pod č. 850 zpráva komise rozpočtové o stavu po
kračovacích škol průmyslovýchi kupeckýchr. 1896/97.
Ve správě té nalezá se také poučná tabulka o frek
venci těchto škol, roztříděné dle povolání žáků. Z to
boto přehledu seznáváme, že co do obchodníků jsou
čeští šáci v ohromné minorifé, naproti tomu, ačkoli
máme 223 českých a jeu 129 německých učňů cu
krářských a pernikářských, oslazují nám naši němečtí
krajané den ko dni více život; nepoměrně více, než
my jim. Také slyšíme častěji o tom, že Němci Če
chům namleli, než opáčně a přec je vykázáno D7 če
ských a 22 německých mlynářekých učňů. Pekařů
máme 826 a Němci jen 518 a přec se jich vláda
leká více, řekoou-li „Nepečem“, než by se v podob
ném případě lekla nás, Že mají Němci jen 9a my
48 kloboučníků, to se vysvětloje naší větší zdvoři
lostí, následkem které je spotřeba klobouků u nás
větší. Němci se stále na nás obouvají, a mají přec
jen 746 ševců proti 2567 českým. Charakteristický
je také poměr rakavičkářů, jichž jest 494 Čechů s
jen 40 Němců — známka to, že my jsme více zvyklí
na všecko „Choditi v rukavičkách“ než Němci, což
nám arci vždy užitek nepřináší. Kamnářů máme 148
a Němci jen 19 a přece nám stále notně „zatápějí“.
Hřebenářů máme 88 a Němci jen 7, z toho je patrno,
že Němci se břebenn nějak bojí. Z 212 typografů je
pouze jediný Němec — a přece ti Němci ueustálo
lhou, jako když tiskne,

Pěvecká jedneta „Ellška“ uspořádala
v sobotu večer v městském divadle první svou pro
dukci z laskavého spolnúčinkování sl. pěveckéjednoty

čarjan, Filharmonie a posluchačů obchodní akademie.ekali jsme sobotní produkcis napjetím. Eliška může
o sobě jako Caesar říci: vidi, veni, vici. Vystoupila
hned poprvév imposantním počtu, dámy v bílém
svěčném plesovém úboru pěkněse vyjímaly a svými
výkony přímo překvapovaly. Po každém jejich vystou
pení stupňoval se potlesk obecenstva, zkrátka slavily
vítězetví na celé čáře. Po dlouhém, dlouhém spánku
probudil se Slavjan a po dlouhé neúmorné dřímotě
zvetila se i Filharmonie k čilému životu. Bendlovu
slavnostní předehru sehrál orchestr zdařle. Filhar
monie po 10leté nečinnosti ukázala obrovský pokrok
a její řiditel p. L. Knepr novým úspěchem došelmilé
odměny a povzbuzení. Na to zapěla Eliška skvostně
Bendlův dvojzpěv „Květlo v poli jetelíčko“ a „Starý
bodlák.“ Po první písni Elišky třikrát vyvolány,dru
hou píseň musely opakovati. Tímpotvrdily, še píseň
česká sladce plyne, z úst dívenky, když se vine, že
fseň česká sladce zpívá, žena když o lásce zpívá.

ndloro Capriccio sehrála na klavíru sl. Hermína
Koutníkova, známá mistrná naše pianistka. Slečna
má velmi dobrou školu, ovládá úplně klavírní tech
niku, hraje routinovaně. Obecenstvo, které jinak pro
klavírní hru nejméně zaujato bývá, tleskalo nadšeně.
Solo ze Švandy dudáka s průvodem el. Filharmonie
zapěla paní Pazourková. Hlas její jest značných roz
měrů a síla jeho byla přiměřenamohutnosti orchestru.
Správný akcent, kterým paní Pazourková píseň před
nesla, překvapoval, potlesk obecenstva byl zasloužený.
Bendiův čtverozpěv Loučení, který přednesla Eliška
řízením p. Wůnsche a za průvodu p. dr. Scheinera
zamlouval se přesným a cituplným přednesem. (Úlen
kyně Elišky mohou se pochlubitimnohým vzácnýma
mohutným, zvonivým hláskem. Slavjan přednesl s bra
vurou Bendlův mužský sbor Svůj k svému řízením
pana Knepra. Napjetí a obdiv obecenstva každým
taktem rostly. Romance pro housle a klavír sehrály
slečna Mařenka Vocáskova a E. Scheinerova velmi
pěkně. Slečna Vocáskova jest vyškolená houslistka,
miluje hru na housle patrně vášnivě a vyluzuje ze
svých strun luzné, ohnivé tony. Smělé tahy šmytcem
vedené prozrazují umělkyni. Slečna Scheinerova hraje
na klavíru lehce, ohnivě e pravým hudebním poroz
uměním. Úchvatně pak zapěly Eliškaa Slavjan Ben
dlovy „Ebrejské elegie.“ Bouřlivý potlek skrovně od
měnil jich v každém ohledu zdařilý výkon. Bendlův
Svatební průvod byl řízením p. L. Knepra celkem
uspokojivě sehrán až na trarapety. Malé tréma snad
toho bylo příčinou. Naše pěvecké spolky mohou býti s
prvním svým vystoupením plně spokojeny. Doufáme,
že nás brzy překvapí též některou větší skladbou
Dvořákovou a Fibichovou.

Zvěsti s východních Čech.
Ze Mtěžer. V obci naši pořádán byl dne 20.

února t. r. maškarní ples pode jménem zpěváckéko
spolku ve prospěch sevoročeské jednoty. Oba tyto
účely maškarní ples a Severočeská jednota jsou si
sice dosti cizí, ale právě to, že je „zpěvácký spolek“
dovedl tak obratně v jeden spojiti, svědčí zajisté ne
jen o vzácném důmyslu a vlastenectví, nýbrž avědči
lo by i o značném blahobytu a veselé mysli našeho
občanstva. Také se nedá popříti, že účastenství bylo
hojné, neboť dostavilo se na 40 mask a mnoho zvě
davého obecenstva a docílen pro jmenovanou jednotu
čistý výnos 50 zl. Příčiny účastenství poměrně tak
hojného byly všelijaké: jedni dostavili se proto, že



takovou komedii ještě neviděli, druzí proto, še me
chtěli míti doma mrzutostí v domácnostech o
toho dost, — a ještě jiní přišli vidět největšía cí
bálu: až s medvěda vyleze Vašek konšelův a řekne

„já nejsem medvěd,jé jsem Vašek!“ Uspořádání tétosábavy, masky, útrata atd. stálo dobře nejméně 850
SL nečítaje útrat jiných. A nyní dejme tomuto mum
raji škrabošku dolů: -o se nám objeví? Myslíte, že
blavním účelem bf'u byl vlastenecký ik? Ach me,
to je právějencu ta dkraboška, kterou skrývol
0. úče) jin“: osobní účel jistého pána, kte
má z-bezpečený pěkný, atálý příjem (jest mu hojí)

„ který již loňského roku činil návrh na 
dání takové zábavy, nehledě k jiným „vlasteneckým“

účelům. Tehda však nebyla půda ještě dostatečně přiravena, avšak pán pracoval neunavně, aš věc prove
ena letos. Aúčel? vyniknout, ovládnout a ří

dit dle své choutky pod svým komandem
celou obec prostřednictvím našich fen a
dívek. Ita hospodyňská škola, kterou se nejen obec
ale i okres honosit může, stojí mu v cestě, nebaf,
vidí v ní avého soupeře, který ovšem stojí vysoko nad
obecnou školou, ale protoop jí právě nenávidí, tvrdě
že jest na úkor školy obecné. A prostředkem k to
muto ovládnutí situace byl zatím maškarní ples. Třeba
si posvítiti na to, jak se tu hospodaří s majetkem
občanstva. Aby se docílilo výtěžku 50 zl., — musilo
občansívo zaplatiti 260 zl.; — drahých 20proc. hru
bého příjmu odvedeme tedy na vlastenecký účel a 80

proc. promriáre na komedii a pa zkypřenípůdy prosámysly osobní ctižádosti! Co tedy bylo dle poměru
těchto procent účelem hlavním a co účelem vedlejším?
Na to podává se odpověď sama seboa. A co tomu
říkáš Ty milý, dobrý sousede sedláčka? Máme k tomu
jenom mlčet, neb stěžovat si jenom po tichu doma,
že jest nám v skutku zle? Vždyť vidíme jeden dru
hému do prázdné kapsy, ba již nám kračí v žaludku,
na zbytečné zábavy a jiné mrhání majetkem nemáme
věru ani krejcaru, neřkali sta zlatých; také ani rol
nictvo zdejší ani hospodářská beseda nepořádala celý
masopust, ba skoro celý rok ze středusvého žádné
zábavy a my máme přihlížet klidněa nečinněk tomu,
když takovým způsobem mrhá se našimi penězi, kte
rých nemáme? Jak nám má vláda elevovat deně a
povolovat subvence, když počet zábav se u nás v po
sledních letech zpateronásobnil a když při tom ho
spodářeká chasa místo šetrnosti učí se mrhavosti?
Jak má přidávat země "a poplatníci „vychovatelům“
národa, když stojí v čele téch, kteří drží na okózalé
a nákladné vystupování ve veřejnosti u kteří se také
chlubí, že dělají volby obecní a sněmovní“ Jakou
úlohu hraje vlastně rolník mezi takovými „pány“.
„Mlč a plat! — my se budeme bavit“. Tedy aspoň
prohlédní, sedláče, a nenech sobě lidmi, kteří k tobě
nepatří a pro tvé poměry a stesky nejmenšího smyslu,
nemají navlíkat v podobě škrabošky tu medvědí kůži
a lhát do světa o našem blahobytu, když v skutku
jsme již na miziněl

Z Rychno+a. Od 23. února až do 4. března
konána byla zde av. missie od duchovních otců z To
varyšstva Ježíšova. Frant. Zimerhakla, AloiseJemelky,
Frant. Klabucha. Učastenství na kázaních, ač počasí
bylo nepříznivé, bylo od počátku velké, takže pro
stranný chrám Nejsvět. Trojice byl každého dne zvlá
ště večer naplněný. V pátek, 4. t. m. odevzdal důst.
P. Jemelka překrásnými velice dojemnými slovy osad
níkům zdejším kříž misionářský, který jim bude stále
připomínati pravdy, jimi v těchto dnech blásané. Po
kázaní ubíral se velkolepý průvod — čítající as 2500
lidi, z velké části mužů z chrámu Nejavět. Trojice

p nové náměstí Panskou ulici ke stolu sv. Havla,dež byl kříž posvěcen a na to slavnost chválozpě
vem „Té Boha chválíme ukončena. — Slavnostního
prů:odu zúčastnili se též veled. panové : Vince.Schmied,
bisk notář a farář v Kačerové a Jan Šrámek, bisk.
sekretář a farář v Nebes. Rybné, dále p. Frant. Vče
lák, patronátní komissař. Sv. svátosti přijalo 2100
křesťanů. Ke konci vzdány buďtež vřelé díky o sr
dečné všem třem duchovním otcům, kteří s neunav=
nou horlivostí a láskou dílo Bohu milé a záslužné
činnosti v zdejší farnosti konali po 10 dní.

Z Červených Peček. Zdejšíkřesťansko
katol. vzdělávací podporující spolek „Svornost“ se sí
dlem v Červených Pečkách pořádá v neděli dne 13.
března 1898 v zámeckém hostinci v Červených Pečkách
divadelní představení. Sehráno bude: Brouček. Vese
lohra ve 3 jednáních, Napsal Antonín Lokay. Začátek
v 7 hočin. Čistý výnos věnován spolkové pokladně.
Dětem školním se vstup zakazuje.

A Opočna. VolbyAookresníhozastupitelstva
Opočenského budou se konati 12., 13., 14. a 15. dubna.
Venkovské obce volí 12 členů, města a městyse 4,
velkoprůmysl a velkoohchod % a velkostatky 6 členů.

Hrabě Fr. Thun pravil, jat jsme v listopadu
omámili, na Hluboké jednomu šlechtici: „Musím fící, fe
dnes Mladočechy neposnávám. Za doby, kdybyl jsem mí
stodriitelem, kde kdo s náchsastátal se, radikálů (s nimiž
drěe'í tehdy těl socialisté). dne: je ale sami tdousují.
Kdyby se to bylo délo tehdy, mohly se poméry
scela jinak utvářití. Já přece dost makavédal ma
jevo, še nemí hlavně jedná o to, aby Mladočeší ne
stotosňovali se se divly, 4teré pořádaly proti
dynastické demonstrace, ale tomu nechtélo
býti rosuméno. Jak jsem vystoupil proti„Omladiné“
— hned jem byl prohlašován sa nepřítelečeskiho národa.
Marré bylo mě varování, marné domluvy Jediný, kdo

mne ast pokory byl poslanecEim, ač potomv řečísvé činil běžnémnáhledu nlné ústupky. Kdyby byli Mla
dočesí jednali lak otřislivě jako dnes, nemustlo dojítí k
tomu, k čemu došlo! Byli lódé, kteří hlásali, še já chci
jem a jen pokoření Čechů. Ale to není pravda. © Hrabé
Thun praril také krátce po jubilejní výstavě: „Jsem pře
avědčen, de kdyby místo samotných právníků, Jichů
Činnost jinak plně usnávám, sešli se k poradé čeští 1 mé
melií průmyslníci, odchodnící, řemeslníci mebo rolníci, še

by smír národn:stní byl daleko mošnějšíaprovdé podoůnájšk neš sa poměrů, kdy se obě strany stále perou jen 0
mtiček toho ktereho paragrufu“. — „Budsvojí“ 86 odd
je: Hrabě Thum chce smír a proto oovolal do svého mi

misterstva vyntka,ícího Čecha dr. Kasla a dr. Bárem
reithera. Smír ten mu býti sdravý, must odpovádat po
měrům a praktické potřebé. Thun se nedá urálett a (er

rorisovati Wolfem a nestrpá politiku německých buršáků.Thun chce zachránit říď. radu a sem. snčmy před jinak
meodoratnou záhubou.

Na Adalbertínum.
byly další příspěvky přijaty sdikůčiněním

v Eo Královéodpl. tit;
P, far. Otakara Richtra v Pusté Kamenici 4 sl.,
nejmenovaného kněse v Hradci Král. 100 sl., p.
kanovníka Antonína Pogerta 10 zl., p. kap. děkana
Aloise Frýdka 100 zl., jistých snoubenců ze Spin
delmtible 6 zl., Z b.vikaristu Opočenského22 zl.,
Z b. vikariátu Jičínského 72 zL 50 kr., p. kanov
víka Dra. Jana Soukupa 60 sl., p. b. notářea 08.
děkana Jgnáce Horkého 10 zl., nejmenovaného kněze
v M. B. 10 zl., Z b. vikaristu Kralovického 9 al.
80 kr., p. b.vikáře a děkana Vinc. Klepriíka 1 zl.
50 kr., p. děkana Jana Blažka v Kostelci 10 zl.,

, b. vikáře a děkana Váci. Vaňka 10 zl., p. far.

Felixe Barky v Zabrádce3 sl., p. kapl. Jos. Te
plého v Borobrádku 5 zl, p. far. Štěp. Dvořáka
v Rychmburku Ď zl., p. opataa zemského preláta
Dra. Útvrtečky 200 sl. Pán Bůh odplati

(Zasláno.)
Blaborodýpán, pan Antonín Drahosal, umě

lecký závod pozlacovačskýv Humpolci.
Podepsané komitét pro oprava gymnasijního

chrámu Páně v Němechém Brodě cítí se zavásáno,
Vašemu Blahorodí vysloviti úplnou spokojenost a své
uznání za nezištné, obětavé, vkasné a rychlé opravení
8 nové pozlacení nejen hlavního oltáře, nýbrž i všech
pobočních oltářů našeho valné sešlého chrámu gymna

sijního, který svou opravdu krásnou obnovou každéhořekvapil.
P Proto můžeme Vaše Blahorodí veledůstojnému
duchovenstva a elarným patronátům s nejlepším své
domím co v tomto oboru zvlášť zkušeného a doved=
ného mistra, jemuž každá práve bez obavy svěřena
býti může, co nejvřeleji odporučiti.

Znamenám 8 úctou
Za komitét:

V. Kabeláč, A. Dufek,
starosta. c. k. gymn. professor.

V Německém Brodě. dne 20. září 1897.

ANT. DRAHOZAL,
6 pozlacovač v Humpoloil
( dovoluje si doporučiti

své práce vld. duchovenstva, sl. patronátním
úřadům a ct. obecenstvu jak

o

ku sařizování nových i obnovo
vání starých otářů, kazatelen,

, soch, křížů atd. vše v nejlepším provedení
za ceny mírné. 94

BW Vícero pochvalných vysvědčení po ruce. OM

Últáře, sochy, obrazy
a veškerý kostelní nábytek

180 v každém slohu
správně, solidně a čistě provádí

uměl závod řezbářský a sochařský
pro práce kostelní

Petra Buška synové
v Sychrově.

(Založeno1853.)===

Provedeno přes 200 oltářů, Nojtepší odporučaní
Množství vlastních nákresů a fotografií
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Založeno 1843. o

Jan Kalis,
bodinář a zlatník

v Bychnově n. Kn.,
213 doporučuje
svůj bojně zásobený sklad
zlatého a stříb. zboží,
hodin kývadlových, ka
pesních v osnách mírných

a 00 sárukou.
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Mandlové preciíky, Karlov. oplatky,

) zákusky, trubičky oplatkové, čokolá
dové, máslové, pišingry, atd.
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OP> Vývozdo všech zemí! "G
Na zemké jubilejní výstavě v Praze 1801.: Zlatá medalie
Na zemské hosp. prům. výstavě bulharské v Plovdivu 1898
nejvyšší 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,

estný diplom N. V. Č.
Česká, na četných výstavách prvními cenami poctěna.

továrna na piana,pianina harmonia 4 varhany

AL. EUGO LAOTA
V Hradci Králová

Filialní sklady : ve Vídní, LI.
Salesianergaáse 31. VYBrně,
Orelská ulice č. 7., v Praze:
Král. Vinohrady, Karlova

tř. č. 8.

odporoučí českému hudeb
nímu obecenstvu svá nejlépe

osvědčená

piana, pianina
s anglickouvegetiční + oby

čejnou vídeňskou mechanikou
moviho snačně edokonalmého

provedení
a harmonia :

evropské a americké Boustavy *..
všech rozměrů v cenách, při
řádné zevní úpravě, zaručené
trvanlivostí a vyrovnané uhlazené£ vydatné vzučnost

neobyčejně levných.

něž ma splátky za výhodných podmínek,

Obráskové cenníky na požádání zdarma a franko
Záruka pětiletá. (99)

gap> Vývozdo všech sem:! B

Umělecký ©

zavod
134) | promalbu

na skle

Brno. m -| ;
Odborný závod
pro“malbu oken

chrámových

Rorpočty, náčrtky
atd. jakcži veškeré

rady odborné
zdarma.
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Novinka!
„.

“ Praktické

pychlopraci stroje

J. Bucka ve Smidarech,
j kde možno též veškeré hospodářské stroje nej
2 novější soustavy ©důkladně shotovené za ceny
O levně obdržeti. . a1

MIL


g Upasorňají na dokonale s nejnovější Fezaci(
3 stroje excentrické mláticí stroje s kuličkovým s (
A ložisky. Prací stroje má též na skladé p. Karel
9 Došek, na sv. Janském nám. v Hradci Králové K
A a p. Kolář, hoteliar v Hělobradě. Lb

are" DI A VYVYVYVYVKKAZKÍÍ
VSA

Do Hradoe Králové a okolí!

. Pro jarní období odporučuje v úctě polepsanývele
<těnému P. T. obecensfiu svůj co nejhojnějizásobený sklad
veškerých druh) :

moderních klobouků
plstěných i vlněných pro pány, chlapcea dětí,
. vše vlastní výroby.

Zároveň chovají se na skladě nejjemnější a nejmo
deračjšídruby klobovků Jan Roz

"som, torárna ve Vídni, jejíž výrobek rovnají so veškerým
prvním továrném vídeňským.

[Novotiny slaměných klobouků
jsou v hojném výběru za ceny mírné na skladě.

SRB“ Opravyvyřínyjí ss(hned a sa cenylevné. "Mg
O vzácnou přízeň P. T. obecenstva prosí

v úctě dokonalé 282

JOSEF DVOŘÁČEK,kloboučník v Hradci Král.,
(Velká podsíň).

V
ORP Český a křesťanskýzávod. "M

Ilojně zásoboný sklad

vlněných lálek
oděvních

všeho druhu, vlastní výroby asolidví ja
kosti nabízí za ceny nejlevnější

Jindřich Hon,
vyrábitel vlněného zboží

ve Vyškově na Moravě.
««- Vzorky zdarma a franko. -+

UMB-Českýakřesťanskýzávod.M Aik-'p0497(39003001344x20)„NÍ

PEP Český a křesťanskýzávod.=

Vymamenán strožrnou medasliů

pod. přesně dle vzorů a slobu za ceny mírné.
Staré předměty obnovaji, postěíbřuji a poslacuji

v ohni velmi trvanlivé a levně,

Růsná doporučaní, vysvědčení a osvědčení, jakož
i vzorky sasílém na ukásku franko.

Blavným spolkům e korporacím nabízím se ka
zhotození odsnsků, pemátnich penízků s t. d.

Karel Zavadil,pasíř v Chrudimi 9
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IKpronajmutí!
C DÍLNA—

se třemi okny, 8 m. dlouhá, s výhní, ho
dící se pro zámečníka, strojníka neb klem
píře 1 s bytem se ihned pronajme, Tamtéž
pronajme se od i. března nově zařízený
sluneční |

sestávajícíze dvou pokojů a kuchyně.
Bližší sdělí administrace t. 1.

| JAN BARTAvRychnověn.Kn.

a tronátním úředům (š
a pro malby ohrámů a po- 7)
= zlacování oltářů ři)

ý a veškerých potřeb kostelních. +
© Malby podobizem v barvách i kresle

„S ných, dle zaslaných malých podobizen,
za jichž správná provedení se ručí.

Ceny co nejmírnější. 269
Plány na malby kostelů vypracujína
požádání ve všech slozích s přilože

nými rozpočty.

Dnem 15.června 1898 lze najmouti
4 byty každý o 3 pokojích s ku

veném domě

JUDr ATOda RUUDLŮ.
na Eliščině nábřeží

vwHradci Králové.
Biižší podmínky u majitele. Popří
padě možné 2 byty výhodně v je

dno sloučiti. 288

V Hradei Král., dne 13.března 1898.

tratí mínla:Kotva.

[ LINIMENT. CAPSICI COMP.
. z Richtrovy lékárny v Praze

uznává se za výborné,beleeti utišující natírání; jest
naskladěvo hlékárnáchsa40kr.,70kr.a1al.
Všeobecně oblíbený tento

domácí prostředek
Zádej vždy jen v původních láhvích a naší ochrannou
známkou„kotvon“ z Riohtrovy lékárny. .
Buď opstrný a příjmi jen láhve s touto
ochrannou známkou za původní přípravku.

Richtova lékárna „U zlatého Iva" v Praze (DNS

Dovolujeme si velectěnému P. T, obecenstvu zdvořile
oznámiti, že vedle chvalné známé dílny natěračské v Chru
dimi otevřeli jsre též

nově zařízenou dílnu

natěračskou
zde v domě p. Kubišty na hlavním náměstí Č, 189,

Tamtéž nalézá se obchod p. Šimka.
Snahou naší bude, bychom všecky práce“ do oboru

toho spadající provedli v každém způsobě k úplné spoko

jenostiJe zákazníků.abízíme služby své ku provedení veškerých prací
stavebních, nátěru fa-ad a průčelí domů, nábytku, podlah,
železných konstrukcí a podobné.

Vedle nápododení růsmých dřev provádíme též i
ošrnou úmilací růsných mramorů.

O hojnou přízeň prosí v úctě plné

Josef Komárek a syn.
286

VER10 uNovĚ n. K.

. a nadebuneni
čistě viněné látky

ORP“vinstnívýroby.<
Račteš učiniti jen malou objednávku na

skoušku!

Vzorky na požádání zašlu franko.

Děbuje všem svým milým veledůstojným a
velectěným zákazníkům za vzácnou přízeň, pro
sím, aby mi i dále důvěru svou věnovali a sli

buj: vždy vzornou, poctivou obsluhu. 16

DOOO00000000000
Humpolecká

Ilatěná sukna
a letní lodny.

Dámské lodny.
Modní oblekové látky na

281

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve svó vlastní dílně na umělé truhlářské i čalou

nické zboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
ze dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá

daného

Be pérovky a žíněnky, U8
pony a sáslony do oken, bladké i zdrhované dle

franc. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

—————,,
Svůj k svému!

Ctěnému P. T. obecenstva doporučuji svůj zá

vod, kdež lze dostati: 2
Vzorně upravená jidla.

"Výborné pivo plzeňské i hradecké.
Výtečná přirodní vina tu-i cizozemská.
Velmi vkusně a čistě zařízené pokoje ho
stinské, zvlášťě velodůstojnému duchovenstvu

a všem našincům.
Ve vší úctě

MAXKRIŠTŮFEK,
hotelienr v „Adalbertinu.“

-Obědy v předplacení.
Weg“Mešni vina, veledůstojnou konsistoři
schválenů, se každé množství mnou ro

zestlá.i 85

Bohatý výber všeho druhu nábytku.

Nábytek. Výbavy pro nevěsty.

: Úplné zařízení do pokojů, salonů a ložnic. |

S| Výroba a sklad nábytku (5
» , S

K | DKUHERSKÍ
aj 340le '

| (2) w Hradci Králové P
z Syatojánské náměstí číslo 47. <|

Sklady tabulového a dutého skla, porcelá
nových zrcadel, obrazů a petrol. lamp.

“ Uenniky a nakresy na požádání frko.
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sáci ové i látková,
ey kra do oken,
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ho

J

kino El
Vzdálenost saze ies 30 ctm.
Wlastnosť půdy“ Silná,dobře hno

jená, možnoli poněkud vlhká,
hojně zalévati, možnoli občas
hnojůvkou podlíti.

U | dapeš
origi

Pastýř, Kristus žehna
í měnách a vzorech, vo
ikosti od 718 cm., — 2940 cm v nejjemnějším

barvotisku provedené za cemy velice mírmé.
Chovám na skladě obrázky Svatých, (vhodné

odměny pro školní děti) v provedení jednoduchém

i nejjemníúč. Speciality obrázků na atlase překrapující krásy.
see veled. duchovenstva vyřizujíbez

dobírky. Vzorkyzašlou se obratem pošty a čítají

Josef Pacák,
:te vš . Kate“

267 (Arma Č. Mahrle) v Hradci Král.

Přiležitostné dárky!

VÁC. ŠOLC,
zlatník a stříbrník,

přísežní soudní znalec a odhadce
w Hradoi Králové

(sv. Janské nám. č. 77.)

doporučuje ct. obecenstvu hojne sěšo
bený sklad klenotů, zlatých stří braých:
a pravýchčeských granátových šperků,
stříbrné stolní náčiní z nového a čín
skóbo atříbra, ozdobné stolní nádobí;
veškeré zlaté a stříbrné hodiňky I ja

| kosti; dále pendlové hodiny a budíky
různých druhů se zárukou 1—3 roků za
ceny levnější než všude jinde. Zlatí a

(240) stříbří v ohni galvanicky.

A 0 keré zbožíje úřednězkoušenoa značeno.a spr 0“ a .

a vé, BoždkerívyváskyKr výřisují.Vše za levné ceny.

v Staré skvostyse kupují a vyměňují.EETVTEFTKHÁ
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oltáře a veškerá kostelní
zařízení doporučuje uctivě
umělecký závodsochařský

a řesbářský

Josela Krojšíkav Praze.
Písárna + dílny ma Létné
613-VIL — Sklad Eliščina
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i platební podmínky. 265A
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proslavená ,
zelin a květin
v azavřených

nacházejí se

u všech větších obchodníků

V každém místě jest prodejem 80 nejpotřebnějších druhůa květin pověřena než jediná firma. 176

s letopočtem 1898 a ukazaji vedlejší illnstraci

(Zasláno.)
MNAVRODAPENE.

Řecké vřírodnídessertní I medici=
nální víno lisované z čerstvých malvasinských
hroznů jest k dostání v lékárně pana

A. SPORYV HRADCIKRÁLOVÉ,
Mavrodaphne jest zdravým lidem osvěžení

podporujechuť k jídlu, pro ohudokrevné
překvapující účinek, slabým i starým neduhem tr
pícím působí nejen okamžitou posilu, na kterou se
nemocní těší, nýbrži rozhodnou vzpruhu seslabené

čivnosti srdeční. „4 08)Hlavní zástupce pro Čechy, Moravu a Slezsko:
H. F. SEIDEL, PRAHA, Vodičkovanl. č. 30.

PLudvík Nejedlý,|

| v NovémBydžově“
dřívo v Hradel Králové
svůj abelšer k provedenívšech do. | (dporučuje

| maleďbetelů
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchého aš do
[| uměleckéhospracování, restanrujístaré maby
i nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ms

AI luji obrazy nové. (s)
| Návrhy ve slohu stavby kostela 60 na
| požádáníochotně vypracují a rospočty předloží

bd :i =liš5+)
5

k

Rarel $Jorovec,
dekorační malíř v Třebechovicích

doporučuje svůj závod k provedení všech

dekorakivních maled kovýelů
Přidobrá.malířskétochalca

Malby provádí se od jednoduchého
až do bohatého spraoováni.

Nástěnné staré malby jakož i olejomalby se
a sochrestaurují

? o evně obstarávají.

Hánrhy6oopošy přežoáh 0 oné me

HřilostnýJešišek
v kostele P. Marie Vílězné v Praze.

Historichý náčrtch
9 denními modiiibami a s ku pocíd Ješiškově.

Napsal P. Jesef Mayer, C. S89.R.
8 povolením nejdůst. ko. kons. pražské a představénstva

12.0(356str.) vás. ztaha 60kr., vás. v plátně 72kr.

Milostné Prašské Yesulálko.
Strněně načrti P. Jes. Mayer. C. 39. R.

S litanii a písní o nejsv. Jménu Ježiš
povolením nejd.kn .arc. konsistořepraše. a představodstva

Stran82.Cena8kr., 50výt,11.3.50,100výt,6si.
Cyrillo-Methodějské knihkupectví G. Frawol

v Praze I., Melantrichova ul., badova měst. spořitelny.

vápenné odpadky



Br. Škarda o politické situaci

Předseda výkonného výboru mladočeské stra
ny, pan dr. Václav Škarda mlavil v neděli o po
litičké situaci. Jeme dobří staří známí — — —
a vsdor tomu pana dr. Václava Skarduskoro
ani nepoznáváme. Různé názory politické nás pří
kře dělily. Téší nás upřímně, že pan dr. Václav
v posledních letech se velice mnohému přiučíl, že
konečně začíná mluriti politicky rozvážně a mou
dře. Kdyby tak byl vždy činil, jistě by nebyl ni
kdy učinil příkrého výroku o staročeské hlíze,
jímž poctivé národní pracovníky buršikozně a ne
rozvážně do hloubi duše urazil. V neděli řekl p.
dr. VaclavŠkarda svéupřímné: pater peccavi

— apo upřimném pokání bývá i odpuštění.dyby mladočeská strana byla se r. 1889—
1891 řídila poučením, které pan Václav Škarda
v Mladé Boleslavi udílel radikálům, nemusilo býti
národní roztržky, nemusilo býti tolik radikálně
socialistických orgií, nemasilo býti tolik běd a
hořkosti, české menšiny mobly ušetřeny býti trp

kých poreouce a politicky zmařených devět letmoblo býti plně věnováno našemu rozvoji kultur
nímu a národohospodářskému. Dnes si mohl státi
český rolník a řemeslník jinak. Co otázek a pro
jektů, co elaborátů zemského výbora a sněmovních
komisí leží od r. 1887, ba od r. 1884 nevyřízených!

Dr. Václav Škarda mluvil v Mladé Bo
leslavi střízlivě a nazíral na politickou situaci cel
kem aprávně. Jako příslušník bájil ovšem dle
možnosti svou strana. „Nár. Listy“ přinesly o
schůzi mladoboleslavské obšírný referát. My jej
doplňujeme potud, pokud „Nár. L.“ ze svých re

kčnícha Ka důvodůuznalyzadobré řeč panadr. Škardy umlčeti nebo „přepraco
vati“. Ubohé „Nár. Listy“ v tanci mezi vejci a
mečí se dobře nevyznají a uznáváme, že je to také
velmi obtížná věc, obětovati jednu avíčičku pánu
a druhou Belzebubu, konejšiti radikály i pokro
káře, nepoštvati na sebe internacionály a k tomu

jek hájiti klobovní politiku. Každý tancuje, jak
Dr. Škarda mluvě o situaci, Gautschovi a

sněmovní činnosti pravil dále: Co se domácích
poměrů týče, tedy s radostí poukazuji na přátel

ský poměr, Který teď panuje mezi naší stranou aelkostatkem. My jsme z našeho programu nic (?!)
nezadalia konservativní velkostatek ta
ké nic, našlí jsme však určité budy, kde ne naše

rogramny nknk a na tomto základě chceme pooyvati.S díkem konstatuji dále chování 8e
staročeské strany, nikolinejen k vůli vyni
kajícím politikům v její řadách, nýbrž i také vůči
staročeským časopisům, které loyalně veškeré kro
ky naších poslanců podporují. My, kteří v kritice
naši šli jeme onaddále (viz Škerdůvvýrok: sta
řočeská hliza), než-li po náhledu mnobýchse
snášelo s povinnou úctou před těmi, jichž skutky
jsme kritisovalí, rádř tůto loyálnout uznávámo a
těšíme se nad tímto obratem.
-© vetýčeradikální frakce, tedy se

musímjen radovat (P"), když ta radikální frakce
Jdou, které blevní yoj podporají (7) Přál bych si,
aby radikální frakce v tomto směru kráčela, aby
z netrpělivosti, že již teď vesla do rukou nedostala,
neobraceh zbraní proti svým vlastoím bratrům,
teří sice v mnohém ohledu jim za pravdu dávají,
Kteří všuk v jistých politických sitracích, když
alťají hěčeho dobrého a prospěšného pro svůj ná
toď dosáhnouti, sami zdržentivost si ukládati musí.

Jaké mají být! zákřady a povaha naší poli

fíky? Často stýcháme o tom hlasy: „otarejmo sejen o sebs! Co je nám po Rakousku? kůře
setomuto daří,tím lépe pro násl“ Prohlašuji
zde výslovně, že s těmito hlasy nesou
klasím. Pravím: Dobrá česká politika
Jest také dobrá rakouská politika. My
máme jenjedinou vlzsť, kterou mitujeme a jíž
tejlepší zdar přejeme, avšak nesmímé přehlédnouti,
že jest spojena s jinými zeměmi naše
ho mocnářství, že jeme jen částí celku
a že, pak-li se celku Špatně vede, ani
části prospívati nemohou.

My tvrdíme, že nynější organisace neodpo
vídá více potřebámnárodů, avšak proto nesmíme

savírati před skutečností, še naše politické,

kulturní -4 hospodářské poměry tak úzce spola
souvisí, že výše uvedená tvrzení radikálů pravdi
vými býti nemohou!Takové výroky přepja
tých radikálů musíme zamítnouti. Náš
národ jest svému mocnáři věren, a8mý
šlí rakousky.

Když roku 1891 zavítal císař do
Prahy, přivítal jej národ náš nadšeně
(Pozn. redakce. Císař byl r. 1891 velice rozmrzen
na. radikální kotrmelce vůdců mladočeských; pro
tože tito dělali radikální oposici vládě, zdráhal se
císař jeti do Prahy. Dr. Riegrovi však a přátelům
velice na tom záleželo, aby císař a král náš vlast
níma očima se přesvědčil o našich pokrocích v
oboru obchodu, průmyslu, zemědělství, umění a
kultury vůbec v posledním století. Dr. Rieger pro
dléval před výstavou delší dobu ve Vídni a kladl
zvláště tehdejšímu nejvyššímu hofmistru knížeti
Konstantina Hobenlohovi a jiným nejvyšším dvor
ním a státním hodnostářům na srdce, jak by ná
vštěva císaře v Praze přispěla k utvrzení dyna
stického smýšlení v národě českém, čímž by nej
více získala dynastie a říše sama. Riegrovy snahy
plavily tehdy vítězství naď zákalisními intrikami
nepřátel našeho národa, český lid vítali nadšeně
svého krále, výstavou svou slavil český národ
stkvělé mravní vítězství v celém světě, o Čež zá.
slah nemalých dobyl si tehdejší Český místodržitel
brabě František Thun. Nebude zajisté na škodu
připomenouti dnes národu, še, když dr. Rieger za
padesátileté své věrné služby byl zrádcován a když
v Prase při volbách do řísské rady propadl —
v tichosti a v zákulisí ve prospěch českého národa
tím borlivějia neúmorněji pracoval a zůstal tak
věren svómu beslu: „Vpráců a vědění, jest naše
spaseníl“) Dále pravil dr. Škarda v Mladé Bole
slavi: „Za své skutky jsou zodpovědny
vlády ale nikoli mocnář. Toť jest správ
ný konstituční názor. Českémunárodu bývá
často těžko býti dobře loyalním. Víme, co český
národ již vytrpěl, co krve na bojištích prolil a že
se pak našly vlády, kteró práv českého lidu ne
dbaly,avšak vzdor tomu musíme v této
řeči činiti rozdíl,

Náš cíl je vznešený a veliký: rázem ho ne
můžeme dosábnouti. Politika Rakouska kráčela po
staletí jinými cestami; obrat jediným rázem není
možný. Snažíme se, aby určité kroky za příčinou
uspokojení našeho národa se staly, určité kroky,
jimiž Rakousko by se našemu programu přiblížo
valo. Víme, že státního práva přes noc še nedo
můžeme, a še jen etappama se k němu přiblížiti
můžeme.

A teď přikročím k objasnění poměs
ru naši strany k nynější vládě. Jest ji
sto, že již dávno nevýkazovalo žádné ministerstvo
v Rakousku takové množství intelligence, jako
nynější. Některé odbory jseu obsazeny opravdu
moderními mati, kteří stačí na úkoly, jež má ře
šíti moderní stát. V jeho čele stojí br. Thun.
Kdo zná naši stranu, ten vf, že náš poměr k ně
mu nebudeme posuzovati ze stanoviska osobního.
Jest pravda: Pokud byl hr. Thun místodržitelem,
stála proti němu naše strana v poměru nepřátel
ském. Byl nepřítelem naší strany, zejména na po
čátku své vlády ačasto bodci, i naši stranu
zraniti chtěl, trefil český národ. ÚUznávámevšak
loyálné, že na konci svého místodržitelování hr.
Thun se- ři, aby byl s námi v lepším po
měru. Tehdy te nebylo ještě možno, naše city byly
ještě příliš reztrpěené. Tehdy jsme s hr. Thunem
vyrovnávali náš účet. Nebylo nám to nepřísaivo,
avšak jakožto poctiví odpůrci uznávali jsme jeho
přednosti:jeho intelligenol, rásnost a lá
sku jeho k naši zemi. Hrabě Thun získal
si veliké sásluhy o jubilejní výstavu, o sosplavnění
Vkavy a o opatření pozemků pro (českou umi
versita). Dnes jako předseda minister
stva jest sám hr. Thun homo novus (no
vým člověkem)a budeme jej posusovati
dle jeho skutků. Čekáme, jaký budejeho pro
gram. Jak se postaví vůči našim požadavkům, tak
se zachovámemy vůči němu. Na sliby nedá.
meničeho: musíme viděti skutky. Ztoho
že byl jeden z našich předních spolubojovníků, dr.
Kaizl, povolán do ministerstva, čerpáme naději,
že tato vláda bude s českým národem přátelsky
smýšlet. Dr. Kaizl nevstoupil dříve do ministerstva,

dokud se nepřesvě dčil, že to připonětí jybo čest,
abytah. zabeděl. < Tásal'se dříve u dr)Engla já
kožto předsedy klubu a mne jakožto předsedy vý
konného výboru, co o tom soudíme, a aniž bychom
jeden o drahém byli věděli, odpověděli jsme mu,
že jest to jeho vlasteneckou povinno
stí ministerský pertefeu///e přijati Na to chválil
dr. Škarda osobní předností dr. Kaizla, avšak £
lásky k jeho osobě nebudeme jednati. Vláda zná
náš program a dle jejího chování se zařídíme.
Debatty se účastnili ještě jiní řečníci; horlili proti
Gautschovým jazykovým nařízením. Voličové mla.
doboleslavští projevili na to dr. Škardovi a po
slancům úplnou důvěru.

0 0 o oChtí míti ruinu.

Země česká má mooho „tajímavých“ rainčili zbořenín. Není téměř krajiny, kde byna ně
jaké hoře nebyla nějaká zbořenína starého hradu.

Kdo pak dělá ty ruiny ze staveb Často pa
mátných? Buďto, jak říkají, čas sám anebo lidé.
Mně se zdá, že obyčejně ruiny dělají lidé. Dělají
je buďto nepřímo, že stavbu neopravují, anebo
že ji sami poboří. — Udělají-li to tak důkladně,
jako o. p. 8 Vyšehradem v Praze, tn je těžko i
o zbořenině ještě mluviti. Zvláštní však je to, že
se lidem mnobdy více líbí ruiny, než stavba, do
kud v celku stála. Proto konají lidé dlouhé cesty,
aby viděli ruinu; lezou často na nebezpečné výše,
vydávají v nebezpečenství své zdraví a utratí tím
mnoho peněz.

V Hradci Králové máme poklad drahocenný,
jejž nám středověk daroval. Jest to ka thedrála
biskopský chrám. Málo kdy slýchám, že bybyl
komu „zajímavým“, obzvláště bývá málo zajíma
vým jistým vrstvám našeho obyvatelstva. Ale kdy
by byl ruinou, stojím za to, že by výletníci z daleka
sem jezdili, a že by hradečtí své hosty na tuta
zajímavou ruinu upozorňovali a k jejímu prohlížení
je doprovázeli. Ve všech cestovních kntžkách by
Bečetlo: „Kdo navštíví Hradec Králové, nechť ne
opomine prohblédnouti si zajímavog ruinu bývalého
chrámu ev. Ducha. Ity trosky svědčío výši umění,
na které se nalezali naši předkové“. Aspoň bude-li
se Hradec dál a dál rozšiřovati, a napadne-li ně
komu v novém městě postaviti kostel, bylo by
snad rádno = cbrámu středověkého udělati ruinu,
aby ze starého města, z náměstí, docela všecek
život nevymízel. Ten nový kostel dole by byl
jistojistě méně zajímavým, nešta ruina na kopči,
na němž staré město naše stojí. Že by 86 u nás
lidé nalezli, kteří by chrámy všecky, tudíž i náš
ve stavu zbořeniny dost rádi viděli, o tom ještě
přesvědčen nejsem, poněvadž se o tom nikde „ne
hlasovalo“, a bez hlasování v naší době se nestaví
a tudíž ani neboří. Ale Praha, matička Praha,
takové pány již má.

Jednalo se tam totiš o zbořeníkostela svato
václavského v Praze. Katolíci se snažilí jediný
ten kostelík památce sv. Václava věnovaný zacho
vati. Krásně mluvil farář Ekert a kanovník Bu
risn. — Ale proti nim stáli v šiku zdánlivě roz
poltěném liberálové s jinověrci. Povídám zdánlivě
rozpoltěnám. Vlastně totiž těm pánům na kostele
čili jek zlí jazykové povídají na sv. Václava stejně
mnoho nezáleží. Rozpoltění záleželo jen v tom, že
jedni chtí zboření důkladné, jako zbořen ten Vy
šehrad, ta kolébka slávy české. — Drazí
však chtí jehozachování,ale ve způsobu ruiný,
zbořeniay. Je to tak prý v Paříži u prostřeď mě
sta; tam prý se rainy zachovávají ——

Znal jsem člověka, Pražana rodilého; byl
45 let stár a řekl mi, še nikdy nebyl na Vyše
hradě. „Nic prý tam není“. A teak bych z tobo
ohledu nebyl pro úplné sboření chrámutoho; kde
„Dionení“, tam se nechodí lidé dívat. Ale že ny
ní, když chrám tem sv. Václava stojí, mnozí Pra
žané i cisí rovněž praví „nic na něm není“, vědí-li
o něm vůbec, o tom bych se bál pochybovati. A
kdyby, jak katolíci praví, se zachoval jako bu
doucí farní chrám pro služby Boší, tu bych myslil,
že se tím stane ještě méně „zajímavým“ než nyní,
když je na spadnatí. Aspoň to jest jisto, že by
v Praze muselo být nejméně dvakrát tolik kostelů
a o mnoho větších, kdyby všem Pražanům byly
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kostely „zájímavy“. — Atak by nesbývalnež jen
návrh prostředkovací— vměstě rainu. Taby
byla jistě zajímavá. A spolek návštěvu Prahy
cizinci by se měl této myšlé 00 nejvíce cho
piti. Vedle ruiny mohl by se postaviti botel, a
možná, že by se vyplácel. Nedaleko je zavřený
kostel sv. Karla, přes náměstí Karlovo je kostel
sv. Ignáce, jej nikdo nechce zachovávat, a
byly by ruiny hnedtři tak blízko od sebe.

Bohužel odhlasováno ještě nebylo a věc vrá
cena městské radě. Přátelé rain povídají, bude-li
se návrh ještě několikráte vraceti, nebude hlaso
vání zapotřebí, budeme míti zajímavou ruinu tsk

jeko „ Ale, páni, co tomu řeknou dějiny? Ty
udousky „zajímavé“ — až k pláči. Tak tedysklesli Čechové,že se nemohou rozhodnouti pro

památku svého slavného svatého knížete? „Svaáclave nedej zahynouti nám ni budoucím“, ta
zpívali předkové, a potomstvo volá: Nechť shyne
památka tvá?! — Není to ruins pravého
vlastenectví? — Za takových poměrůdoma
háme se tobo, aby koruna svatováclavská sastkvěla
se na hlavě panovníka, v jehož žilách „po přesli
ci“ proudí krev Přemyslovců?

A Paříž má nám býti vzorem!? Ta nemrav
ností až do kořene prošraná Pařížš?l Ta Paříž,
kde se shledávárouina křestanské vzděla
nosti? Ta Paříž kde se shledává ruina 8vo
body křesťanůúpících pod jsřmem kmene cisího,
který si však ze svých svatyň ruinynedělá ?l

Nenutí tv k úvase, zdaliž i v Praze nebo i
v národě českém nejsou ruiny křesťanské vzděla
nosti? Zdaliži v Praze není raina křesťanskésvo
body tísněné cizím liberalismem?

Na asanaci Praby, to jest na ten účel, aby
Praba byla městem tělesně zdravým, vydávají se
nesmírné peníze; alena asanaci mravní a kulturní
není peněz! Nezahanbojí nás i v tom předkové
naši? Na byty vydali málo, tu nedbali na zdraví,
ale na chrámy mnoho, Proč asi? Mravně kul
turní zájmy jim byly statkem nejdražším. A do
kud to bylo, byli jsme národem slavným, po celé
Evropě ctěným. Ale jak přišly rainy, klesli jsme
až téměř do brobu.

A chceme-li se opravdu pnnáS jak skutečně naděje svitá, nesmí nám býtiideálem ruiny.
A proto, nechceme-li potomstvu sami býti smutně
„zajímavou“ ruinou, nedopouštějme, aby se bořilo
to, co bylo, jest, a zůstane pramenem neporušené
vzdělanosti, velikosti a svobody|

Naše vlast a Naše Doba.
Nejnovější patent J. S. Machara a T. G. Masaryka.

Nechceme se zde dotýkati Jechopností básní
ka Macnara. Způsob však, jakým Se posmívá na
šem snahám národním, dobře charakterisuje VIč
kova „Osvěta“ touto statí:

Od doby našeho národního probuzení nebyl
pojem vlasti celým generacím ani dost málo zá
hadou; ale od doby tbeoretického „přimykání“ k
národnosti jiné máme v mladé generaci lidi, kte

rým je vlast „problémem.“ Toto zatmění pojmutak elementárního trochu se rozjasnilo těm mladým
blavám událostmi posledních čtyř měsíců: doba
naše vidí, že odpůrcům nezastřeně jde o národní
naše bezživotí, a též výkvět mládeže přirozeným
během věcí poznal, že musíme býti vlastenci, aby
chom se ubránili, a že k tomu i jakési lásky třeba.

Tak doba naše; ale jinak Naše Doba, kterou

rediguje nový Mabomed T. G. Masaryk a v nížmá titánek J.S. Machar plesnivý kout pro drob
nější výkony, stejně epochální veršem i prosou
Tohoto titánka Radikální Listy všetečně podezří
vají, že píše jen, aby 8e psalo o něm, a že i dry

jáčnický „jeho feuilleton proti vlastenectví ve 4.číslo Naší Doby jest jen „plakátem“, na němž gl

Sanckh písmena hlásají: „Machar promlavil!“ Adikální Listy mají asi pravdu. Ale že jim stojí
Macbar jen za smích a nikoli za odpověď? Nám
bez oklik a vytáček stojí za to posvítiti do onoho

plesnivého kouta Naší Doby, stojí za to ukázati,de jest „hniloba“, „busté šedivé bahno,“ kým
„české jméno zohaveno“, kdo má zločinnou zá
sluhu, že musí „každá generace rozházeti přede
vším práci generace předešlé“ a proto každá musí
svízelně začínati zase znova, ano kde že máme

chvastavé sobce“, „taškáře, hlupáky a lotry“, jak
Machar vytrubuje z plných plic, aby po této vří
skavé intrádě mohl důstojně v „básni“ své vy

křikovati:

pouvest emám, nemám.nevím,pročs00u '
JemČeska až bychmohlbyt Němen,Jebem, oíhá
nem a negrem“.

Tato „báseň“ je částí famósního fouilletonu
ve 4. čísle letošní Naší Doby; vizmež obsah jeho.
Touží prý J. S. Machar po kousku země, kde
rostl a prožil dětství, — a ví, že je to vlastně
stesk po mladosti a ne po vlasti, neboť

vím, še bychstejně miloval kraj jů
I jinde mladostPODR věre

Jaká škoda, že rodiče jeho žili v Čechách!
Kdy by byl své klukoviny náhodou vyváděl v Ber
líně, toužil by tam, a my bychom ho Němcům s
radostí dopřáli, ještě bychom naň dali nádavek.
Jemu je k smíchu „vlast“, ten „zeměpisný pojem“
diplomatů a professorů, jenž může už zítra se

"„scvrknonti či vzrůsti“ dle výsledků , „DO
níž námnic noníl“ Míry, „70

drsost? My se
vání „zeměpisné jemu“ Macharovi směšného,

i práv národnosti, ovšem jeko Sisyfové vědy zas
od začátku, při tom z našeho „fángličkářství“
rostou ústavy umělecké, vědecké, školské, dobro
činné, — a zato Si na nás otevřeústa chlapík,
který by stejně Ibostejně byl cikánem jako Čechem,
bez lásky a úcty k národu, a s neslýchamou na
dutostí nám apílá „líných, bovících si kaprů v
probnilé vodě!“ My pracajeme do úpadu jednou
rukou na obraně národní a druhou na budově kul
lury, on vytruboje 6vou pyramidální vyvýšenost
nad naší hloupostí, nad naším zpátečnictvím, a
Naše Doba se mu k tomu ochotně propůjčuje za
blásnou troubu. Gratulujeme.

Dále nás poačoje Macharův fouilletom,že co
prý máme na svých dějinách? Pravšední řada
„prorad, útisků, otročení“, „ničemných lidí“, ač
Hi světlé zjevy byly ta“, ale k čemu ty nám po
sloužily? Dle Machara se jen staly „jasnosvakou
mincí denních frásí chbytrákům našich dmů“. Nie
více a nic méně.

Tím jsou Macharovi české dějiny. Tak bos
a nah se ještě nikdy nepostavil sám na veřejnou
podívacou. A takovýmto dějepisným pojmem se
vychloubaje, vsedá na drahé stránce zas na vy
sokou brůnu, aby nám „zdreajícími“ slovy vyčinil,
že nedovedeme oceniti Palackého! Nedovedeme a
nedovedeme; jubileum, jež památce jeho chystá
me, bude zas jen banketem kaprů v prohnilé vodě.
Jen Machar z ducha Palackého živé poklady těží,
jsko nu př. tento svůj feuilleton v Naší Době;
Machar zajisté by nás poučil, že Palacký nebyl
vlastencem, nemiloval svou vlast, nechtěl jí znáti
a nevěděl, proč ji milovat, atd.

Avšak dosti jsme se obírali Macharem i jeho
„Češstvím“, ješ prý jest mu „vážnouvrosenonpo
vinností“ — nejspíš povinností, aby co nejvíce
českým „pojmům“ i lidem spílal a nad ně se vy
pínal; a na toto češství patentované — věichní
svatí nás chraňte padělatelů jeho! — budeli prý
Machar někdy na ně brd, bude jen na sebe hrd.
My ovšem na něj hbrdi nebudeme; snad že Naše
Doba na něj bude hrda — a toho bude dosti pro
slávu obou.

My se jen krátkým doslovem obracíme k
čtenáři. Není všecko uepravda, co Machar ve feuil
letoně Naší Doby hlásá: pravda jest, že máme
blázny „směšné ve své pýše“, taškáře, hlopáky a
lotry, „obchodníky v čistém vlastenectví“, — ano,
máme je; a víš, čtenáři, kdo jsou a kde jsou?
Taškáře poznáš snadno: všdy vychvalují sebe a
haní, tupí, ostouzejí každého jiného, až Bůh brání.
Národní lotrasy a lotříky také snadno rozeznáš:
bleď jen tam, kde se nikdy neozve odpor proti
chauvinismu Němců, míčícímu na nás, ale kde se

každý rojer vlastenectví českého snižuje přezdívkami chauvinismu,fáogličkářství a t. p.; kde sebe
větší brutálnost odpůrců nevzbouzíani jiskry hněvu
a rozhorlení, ale kde obranný zápal náš se pře
horlivě chce basiti kalem podezřívání, utrhání a
výsměchu; kde nejen kopí, ale ani stébla 8a ne
zláme v zápase za "právo a záchranu národnosti,
ale denně se vystřelují střely, napuštěné obyzdným
jedem, do tábora českého, proti českým citům, my

šlénkám, pracím a prož českým pracovníkům nejupřímnějším a nejhorlivějším; kde za slavného
abolu trab ozývají se jmena nejcizejších zvuků,

ale za uličnického pokřiku hanobí se nejčistší jména
domácí. Hledej, čtenáři, tam, kde se systematicky
uvádí v posměch vlastenectví a špiní naše přítom
nost i minulost, kde se trhají žíví i mrtví, kde se
snižují dějiny i literatura naše, kde se podrývá
v lidu všecka důvěra v Českou věc, v mládeži
všecko nadšení pro ni, v inteligenci všechna láska
k ní. Tam hledej, kde se kupí stoby cizáckých
nauk, odvarů, oplesků a plagiátů, ale pro národní
a původní práci ani struska se neodklidí s oesty.
Jdi tam, kde se každému ve vlastenecké práci co
nejvíce překáží, kde se mu klacky házejí pod
noby a ení na hlavu. A chcešli nalézti ony
„obchodníky v čistóm vlastenectví“, běž, kde se
chrlí špína, špína a špína na kašděho, kdo si ne

sa „ še smí číst přejíti mimo. Kdo hledá, najde.
Aběž, kdese vykládána krámzbožís

mnobým dušováním: „Toto není fráse a fánglič
kářství, nýbrž totoť jest čisté vlastenectví“. Toto
čisté vlastenectví bojovalo proti fángličkářetví tím
duchaplným spůsobem, že samo majíc ohromný
sklad fángliček každý den vystrkovalojinou. V
těchto dnech se konečně odlalo vyvěsiti nad
krámem parádní firmu, na kterou nápis složil a
namaloval osvědčený specialiste, který hrd jsa na
své dílo také jmeno svó na tabuli podepsal. Pře
konal arci všecky a všecko, ale překonal i sám
sebe. Běšte, vizte to unikum, na jaké ještě slunce
nesvít:.o:

Ne olastenoema nemiluji
sou vas, ji seném, nemám,nesám,proč milovat.

J. 8. Madar.

Nuže, klobouky vzhůru! a nechť propukne
ohlašující potlesk a bouřlivý jásot: „Výboraš!
Zase v Čechách skácena jedos modla, ta hlavní
— hloupá, staromodní vlast! Kopejme do ní! Už
nejsme její synové — teď jeme synové Naší Doby!
Kdo by ještě pro vlast vzdychl nebo ji chtěl i jen

Mameryka,MaohoraA Ole!Ky poslavasne Sh:

vlastí pádašn NašíDobuovšems aknépraví čeští | Slávajim | Hlímavé olámnl“—
Politický přehledi

Poslance dr. Záček mluvilv. neděli:

moravského, pravil o smiřovací akci na.Moravě,,

této. On sám z počátku k akci přiblížel s nedů».
věrou, ale došel k poznání, že obavy jsou tu bez
důvodné. Návrhy smiřovací podány byly řečníkem,
ve jmenu všech českých poslanců na sněmu. Byly
v nich sneseny požadavky této chvíle nejnutka-..
vější a nejpotřebnější, a teprve, kdyby. tyto byly
splněny, může být o smíru řeč. Všichat čeští po+.
slanci na soému jsou jednomyslni a svorni v tom,
že na všech těchto požadavcích budou noustupně:
stát, Svému programu pro budoucnostnic tím;
nezadali; v ohledu státoprávním, národním a po
litickém trvají při svýchzásadách, jak na sněmu:
bylo také prohlášeno. Němci ovšempodali teké:
své návrhy, aby měli jakési záruky pro ten případ,
když se octnou v menšině. V naších intencích není:
Němce utiskovati, a proto jim leckteré záruky mů
žeme dáti. Garancie pro jejich tak zv. politický
Besitzstand nikdy jim ovšemnedáme, psotota
stojíme na stanovisku, že ty posice, které. patěť
nám, musí vyklíditi, Vytýká se: mám porušení. 80
lidarity 6 poslanci z Čecha ze Slezska v této.akci.
Když žádáme vyrovnání s. Němci na Meravě —
praví řečník — nemohli jsma: vyplnění našichpo
žadavkůučinicizávislýmna podmínce,co.tooma
řeknou naši bratři v Čechách a ve Slezsku, "Feprve
v té chvíli, kdyby Němci diktovali nám nějaké
podmínky a chtěli od nás nějaké záruky, pak by
chom ovšem nesmělinic učiniti bez soublesu ostat
ních poslenců ze zemí koruny české, s nimiž soli
daritu nikdy neporušíme. Co se týče jazykových
nařízení Gautschových — pravil řečaík — še na
Moravě důkladně přistřihla tu jistou míru české
vnitřní úřadní řeči, kterou dávala neřízení Bade
nova, tak že skoro mic z ní neostalo, Řečník pro
blásil že Gautschova nařízení morav
ská nebyla vydána se soublesem če
ských poslanců z Moravy. Zněnínových
nařízení důvěrníci moravští nezmali, v konferencí
sdělil jim Gautscb jen hlavní zásady, uačež dů
věrníci ihned problásili, že za áádnou cenu naří
zení těch pro Moravu přijati nemohou, že varují
vládu před jejich vydáním a ponechávají si vůči
ní úplnou volnost akce. Řečník ostatné nepřeje si
pro Moravu ani takové upravená jazykové otázky,
jek se stalo vČechách, protože musíme trvati při
jednotnosti našich zemí, a při tom, že čeština,
která až do r. 1628 v naši zemi byla jediným a
výbradním úřadním jaaykem, stejné právo má vo
všech oblastech země, V té příčině čeští poslanci
na říšské radě od spravedlivého českého požadavků
neupustí. O Thunově vládě mluvil dr. Žáček ani
jako dr. Škarda.

Předsedaministerstva hr. Fr. Thun
měl v poslední doby rozmluvy s vynikajícími pří
slušníky všech důležitějších stran na říšskéradě.
Jedná se patrně a dohodautí ohledně pracovního
programu. Ministr Bárenreithor za pobytu
svého v Praze jednal (jako br. Thun) s ústavo
věrnými velkostatkáři a pak s liberélními Němci.
Tito v Čechách, na Moravě a ve Slezsku jsou
dosti krotcí; obávají se patrně zlých následků, kdyby
oposiční struny -příliš napjali. Za to Wolf a dajč
nacionálové ve Štýrsku jsou pronejostřejší oposíci
a ať to třeba praskoe. Mírnější Němci s velikou
nechutí se podrobují prušáckým křiklounům.

Biskupské komferemce byly opět ve
Vídni zahájeny pod předsednictvím kardinála hr:
Schěnborna.

Oslavu uherské revoluce oslavilivJu
dapešti Košutovci a židé. Toť se rozumí,že bursa
a židovské obchody byly zavřeny. S největším
zápalem vyslechli Maďaři řeč židovského spisova
tele Morice Jokaye. Mezitím, co v Budapešti, De
brecíně, Pětikostelí, Stoličném Bělehradě atd. oslae
vují revoluci z r. 1848,bouří se venkovští náden
níci a baráčníci. Četníci musí rozbánět lid bodáky.
V Duna Feldvaru zabiti dya socialističtí agitátoři.
V Ubrách potuluje se na sta socialistických agi
tatorů, kteří dostávají denně za své štváčství čtyři
zlaté; podněcují lid,aby žídal rozdělení pozemků
a aby u větších rolníků a statkářů nepřijímal práci,
V okresu bodrogtětzském bylo rozpuštěno 28 so
cialistických spolků; vláda ostře potlačuje sgitá
tory — ale což to pomůže, když boháče, kteří
je v Judapešti platí, nechává na pokojil?

Delegace, do nichž vykoná volby říšská
radapříštího týdne,. se vaměsíci dubnu v
Budapešti, aby schválily říšský rozpočet.

Ruský car Mik KY.nařídil,aby se
dalo do státního rozpočtu go milionů na rozmno
žení ruského námořního loďstva. Ruské listy schva
lují tento čin, neboť Rusko bude se dříve nebo
později měřiti v čínských vodách s Japonskem a
Anglickem.



ifak známo veliké napjetí Bavorsko nechce se vzdáti
vlestního soudnictví v trestních věcech vojenských,

;protožese vším právembojí,že by pakposbylo
vlisu na své vojsko. Prusko chce naopek nejvyšší

„vojenský soud v Berlíně, tak že by císař německý
a král pruský stal se neobmezeným pánem celé

„císař Víléma prioc vladař Luitpold bavorský v
iŘezně, aby narovnali oapjetí mezi svými státy.
„Podaří se krásným slovům císaře Viléma ochočit

vamostné Bavoráky?
-Galibury následkemvleklénemoce řízení státních
„a zahraničních záležitostí. Zastupovati jej bude

„kdyAnglii brozí velké zápletky v Číně, ve vnitřní
„Alsice, ba i v Americe — pakli tam dojde k válce
mexi Španěly e Spojenými státy, tu se béře one

„mocnění obratného státníka lorda Salisburybo ve
-hiee- vážně,

„Francie se připravuje k volbám.
1Internacionální židovská allisnce nalezá se na po
uksejizoufalství, Francouzi se konečně stydí, še po
3otlet. otročili svým 140.000 židů a dvěma milio
mů hbugenottů, kteří neomalené se bratříčkují s
protestantským Německem. Francouzi, potomci to
slavných Římanů a Gallů, snaží se střásti se sebe
cizácké vetřelce, kteří se zmocnili skoro všech stát
ních „úřadů, bank a obchodních i průmyslových
společností. Katoličtí Francouzi chtí býti pány ve
své domovině a proto se zbavují v podohě Drey
fussů, /Zolů a všelikých radikálů internacionální
prašiviny. To jim nemůže světový orgán »Neue
freche 'Presse« zapomenouti. Páni radikálové Lev
Buržoa, Dron, internacionál Žoré atd. vypověděli
vláděMelánovébojaž nanůž,vsobotu ji dokonce
obvinili, že „drží tajně s klerikály, ale sněmovna
se této děsné »obžaloby« pranic nelekla a vyslo
vila 319 hlasy proti 221 vládě důvěru. Katolická
Francie neleká se výtky, že začíná smýšlet opět
katolicky, a proto „Neue freie Presse« lamentuje:
»Francie čili vlastně více Paříž zachvácena jest
zpátečnickým -proudem, a pak-li voličové v de
partamentech smýšlí zrovna tak, jako hlavní město,
pak mohox příští volby přinésti překvapení, které
se učiní posoruhodným i mimo hranice republiky.
Ve Franciijest již vedlejší vláda orle
anská. Ministerstvo vokrálovoa«schází se v jistém
„domě pod ochranou republikánské policie a pra
«cuje tam volební okružaíky. Obě ministerstva,
vkrálovoe i Melinovo prokazují sobě službičky a

„obledy, které přikazují poměry. Opravdu, alte
rego nápadníka trůnu, vévoda če Luynes, slíbil
nedávno v Blois ministrům a prefektům republiky,
že je v případu obnovení monarchie poaechá v
gejich úřadech, předpokládeje ovšem, že budou
badni, že orleanským rejdům nebudou činiti pře
kážek.« Blbé toto podezřívání židovského časopisu
má popuditi francouzský lid proti presidentu, mi
nistnům a vysokým hodnostářům republiky, ale
ku podivu, katoličtí Francouzi nechtějí se ani teď
rozéílit a Jpí i teď na svém vojsku a námořnictvu,
které židovským hanobemámjest rozhořčenoa které
svou ecchutí k židovstvu a sociální demokracii se
netají, To bolí také uksutně naše »Národ. Listy«,
které znamenité dovedou zobat židovský semenec
v podobě tučně placených insertů židovských bank,
pojišťoven, továren a obchodů; Sstraní očividně
krajní Levičákům,radikálům a socialistům, a sdílí
jejich obavy, že nynější vláda bude nadržovati kle
rikálním kandidaturám t. j. raillovaným. »N. L.«
píší: »Dnes podobných blasů nedůvéry ke kleri
kájům srepublikánůme, — již včera ještě vévodu
Orleanského zbožňovali jako příštíhospasitele Fran
cie — stejně nedbá vláda Melincova a její frakce
mezi republikány dnes stejně všecbny podobné
výstrahy odmítají. — Kéž jen tato slepota nestene
se třetí republice stejně osudnou, jako stala se
republice druhé neprozíravost národních shromá
ždění z r. 1848le N. L. bolí, že republikáni vůči
útokům frakcí židovských jsou hluší; a tvrdí, že
následkem vládní protekce liberální klerus zatlačen
Jest kongregacemi, jež tam nyní prý vládnou. „Ano,
v některých departamentech »jezovité« dokonce
vládnou. V malém jednom městě jmenován byl
ne př. protestentský učitel, ale musil uprchnouti:
obyvatelstvo, podníceno klerikálním starostou, ka
menovalo jej na ulic.« — Brrrr! Ještě větší husí
kůži dostanou radikálové, když se v +N. L.« do
čtou, že missi dominici (papežštíposlové)bu
dou prý řídit francouzské volby, a že prý je zalo
ženo již 96 klerikálních vojenských kassin.!I choť
jednoho velitele sboru armádního jestprý předsedkyní
agitačního spolku klerikálního. Vláda sama, ba i
president Faure, který tiskl kdysi dr. Podlipnému
ruku a volal: »Ať žije český národl« (Vive la
nation thhéguel) drží prý s klerikály a chtějí prý
klerikálům zaprodat úřadya mandáty. Tvrzení své
omastily »N. L.« zajímavou volební bistorkou, jak
prý br. Grefulbe chtěl od rolníka Bretons za 50
tisíczl. zakoupit jeho mandát a nabízel se k tomu
opatřit Bretonovým příbuzným v souhlasu s Fau
rem ještě výnosné úřadyl Brrrrl Bylo při tom i
přepadnutí! Který pak židovský liberál by se při
čtenítěchto nesmyslůstrachy nezatelelilani p. Bou
cheza z »Nár. Listů« nevyjímajel? Ovšem orgán,
jehož commis voyageur prohlásil za největší vy
moženost, že získal našemu národu České židy,
nesmí sni jinak psáti, nežli páni Reinachové, Roth

sohildové, Mayerové, Clemenceanové, Dreyfussové,
Peniákové, Kreusové a Blochové a t, d. si přejí.
Francouzi jim na počátku května zajisté odpoví,
jako odpověděli Dreyfussovcům.

Drobná obrana.
Doklady k protestantské snášenii

vosti. Evanjelické děti helv. vyznání učí se ná
boženatví dle heidelberského katechismu. Koiha ta
Ursianem a Olevianem sepsaná, byla ve jménu
německého pfalckého „kurfiřta“ (volitele císaře)
Bedřicha III. vydána. Když pak vyčlo vydání od

Jaký jest rozdíl mezi večeří Páně a papežskou
mší? — dodatek: „A tak mše nic jiného není než
zapírání té jediné oběti a utrpení Kristova.“ Tak
se toi a tou posměšnou stylisací o „papežské
mši“ čte podnes ve vydání školním, jež obstaral
superintendent Veselý z Kláštera u Třebechovic r.
1885 nákladem spolku Komenského v Prare. —
Tak se smí učiti děti ve školách, na něž platí
též katolíci! Aby tak bylo'v našem katechismu
něco o „pastorském ovanjelin“? — Ale na tom
není dosti. Bedřich III. nebyl s tímto výkladem
„0 papežské mši“ spokojen, a přidal v třetím vy
dání o mši ještě: „a z.....ené modlářstvíl“ Ve
vydání Veselého tato slova nejsou, ale vydání od
Heřmana z Tardy je má. Ale což platno,| ať ta
slova tam jsou nebo ne. Bylo shledáno, že je děti
měly připsána tužkou v katechismech svých. —
To není jen nutná nesnášenlivost rozumu, 0 níž
jsme se nedávno zmínili, to je pěstováníposměš
né a záštiplné nenávisti, to je návodmlá

dežeoa za jinověrci.koda. že je jem vyhnali. Tento Be
dřich III., jenž ve Pfalci zaváděl kalvinismus, je
ště čistější evangelium než lutherarismus, napsal
svému zeti Janu Bedřichovi list od 10. května
1562, v němž dí, že jest toho litovati, že fran
couzátí kalvinisté moichy a kněze jen vyhnali, ale
docela nezabili. (Klackhoho.Briefe 1; 297.)
Aby to tak někdo byl řekl o kazatelích evange
lických!! ,

Dlo pana Sokola dává prý škola
církví, co jest jejího. vakse neostýchalten
pán říci ve sněmu. Víme, že se starcem — všeli
jakým i helvetským čtením o nestranný úsadek
připraveným — žádné rozumné řeči není. Ale musí
se nám odpustiti, když řekneme: Ač posud nebyly
církvi vráceny bývalé katolické farní a filialní bu
dovy školní, jež se na mnoze z kostelních
důchodů od bitvy na bílé hoře až do r. 1868
postavily a které si stát vzal. Až aspoň takto do
stane církev, což jest jejího, pak budeme B panem
Sokolem mluviti dále.

A co pan Sádek tentokráte nicf
Chudák trpí mnoho od „Obnovy“, od „Husa“ —
to jest od svých kollegů atd. atd. Oproti „Hasu“
budo prý mičeti. Za to „minví“ zase „moc a
moc“ o „Obnově“. — Nám se zdá, že by si méně
Šškodil, kdyby „mluvil“ oproti „Husa“, který ma
tak nepěkně vycinkal, — a mlčel o věcech kato
Jických, jimž — uerozamí anebo rozuměti nechce.

Národohospodářská hlídka.
Zalládejme rybníky. NaTřeboňskune

sou poměrně chudé rybníky více, nežli ta nejlepší
pole na žírném Polabí. Okolnost tato by měla býti
pobídkou, aby též v severovýchodních Čechách rybníky
co nejvíce se zakládaly. Městská obec Král.-hradecká
rozhodla se v loni obnoviti bývalé rybníky: Roudnička,
Datlík a Cikán, které se nasadí tříletým kapřím plo
dem. Dle zprávy porybního p. Horáčka, vytěží se na
podzim v Roudničce (rozloba 17 korců) 20 metr.
centů ryb, a počítaje cent jen po 65 zl., utrží se za
ryby 1.800 zl. Za prodanou trávu a okraje rybníka
se počítá 370 zl., za najmuté pole od Koutníka, jež
jest též vrchní částí rybníka 6Ó zl. a za inventované
ryby, které budou přezimovati v rybnících Cikáou
(9 korců) a Datlíku (12 korců), počítá se dle udání
jejich ceny panem porybným Horáčkem 1.336 zl. Obec
Hradecká páčí si tedy tedy letos z rybničného hospo
dářatví úbrnem 3.061 zl. příjmů. Po srážce zařizo
vacích a amořovacích vydajů v obnosa 1923 zl. vynáší
korec asi 30 zl. V příštích letech se výnos jistě zvýší.
V Králové Hradci se platilo až dosud za I kg. kapra
85 až 121.30 kr. Majitel mlýna a rybníka v Starém
Plese p. — prodává ryby na hrází pruským kupcům
po 95 kr.; obec Hradecká počítá tedy letošní výnos
velmi mírně. Pcdobného slušného příjmu mohly by se
velmi snadno též mnohé jiné obce dodělati. Ve Velké
Jesenici trží se na př. slašný obnoa za ryby; podobně
i v Bohuslavicích a jinde. Na českém jibu trží mnohé
obce 400—1000 zl. za ryby z rybníků, které si za
řídily na návsí. Nemohly by naše obce zříditi na pro
stranných návsích místo posavadních ošklivých louží
a žump výnosné rybníky? Velmi výnosné rybníky by
se mobly zříditi na př. v obci Pobřebačce, v Pra
skačce, v Rusku, ve Lhotě, v Blešně atd. Kde není
dostatek vody tekuté, i tam může býti rybník adobře
se tam bude dařiti líno, který s prospěchem by Be
mobl nasadit též do polních příkopů a potůčků se
stálou dosti blobokou vodou. Mnohé obce by z obec

ních příjmů mobly zaplatit běžné výloby a nemasily
„ by sabati k stálému zvýšování obecních přirážek.

Subremce ma zřizování rybníků:
Hospodářský spolek strakonický vyslovil se, že na
sřiaování "nových a obnovení starých rybníků měly
by se poskytovati zrovna tak subvence jako na za
lesňování holých strání. Zřisováním nových rybníků
a obnovováním bývalých zmírnil by se účinek lijáků
a průtrší mračen, vachránilo by se podplavení píce,
zachytil by se náplav, který obsahuje humus i mrvu
s polí, a hospodářům i obcím byl by tak opatřen no
vý pramen příjmůza ryby. Česká ryba jest v Neme
cku, Anglii a jinde draze placenou lahůdkou. Zvláště
by bylo důležito, aby zřizovány byly menší rybníčky
ve strších, v místech močálovitých; řadu rybníčků lze
na podsím lehce atřežiti proti vykradení. Malý ryb
ník má poměrně mnoho břehů, více potravy, snadno
se vyhřeje, ryby v něm dobře rostou, zvláště když se
lapinou, vařeným hráchem, mlátam neb masitou mou
čkou přikrmují. Na Třeboňsku krmí se ryby dle po
šadavků rybných trhů rationelně a s jistým výsled
kem. V našich obcích nedostává se jenom povzbuzení
a hmotná podpora, aby byly dělány nové rybníky a
obnovovány bývalé. Vzhledem k tomu a pak že pro
vedení prací k založení rybníka, opatření potrnbí i
i čápu a stavba řádné hráze vyžaduje nákladu, podal
Rybářský spolek etrakonický na návrh ředitele tamní
hospodářské školy p. Nového žádost k zemědělské ra
dě, aby působila k tomu, by zřízen byl vládou při
téže zemědělské radě fond ku podporování subvencemi
těch, kdo zřídí nový rybník anebo obnoví bývalý.

Kdy se mají sázeti a čistit stromy ©
Vpůdách písčitých lze rozhodně sázení podzimní odpo
ručiti, ano možnomu dáti i přednost před jarním sá
zením. Za to však v polohách drených a vlhčích, ze
jména však na půdách těžkých a vazkých, nelze k
vysarování stromů na podzim raditi. Tu se nejlépe
odporučaje sázení jarní. Mnozí sadaři myslí, že staré
nebo neplodné stromy nedají se již přešlechtiti. Jsou
však na omyla; neboť 20—40leté kmeny mohou 8
státi plodonusnými a velmi výnosnými. Jedná se jen
o to „kterak“. Rozamí se samo sebou, že mladé strom
ky šlechtí se snáze. Při velkých musí se celá korana
sřezati. To právě jest, co mnohého odatrašuje, neboť
často si myslí, še tím strom škodu vezme. Do nedáv
na se tvrdilo, že větším stromům musí se ponechati
ve vrchu větve, jež by přebytečnou šťávu odváděly.
Výsledky praxe však dokázaly, že koruna bez roz
mýšlení může se odatraniti úplně, Jen dole pod pod
kladem ponechati třeba slabší větvičky, které strom
vzdušnou potravou zásobují, na vzrůst roubů však
škodlivě nepůsobí. [Naopak: Šťáva, která dle starší
methody vzrůst hořejších větví mocně podporovala,
přichází všecka do roubů a zajišťuje jistý zdar práce,
Nejvhodnější doba ku přešlechtění jest v dubnu, kdy
jiš strom má míza. K tomu užíváme roubů asi 10cm
olouhých a štěpujeme za kůra. Větve starých stromů
ařízneme dle tloušťky jejich na 20—30 cm od kmenu.
Mladé stromy možno přeštěpovati přímo na kmenu.
Řezy, ješ z pravidla konají se pilkou, musí se ostrým
nožem shladiti a po šlechtění tekutým voskem zama
zati. Stromy tímto spůsobem přešlechtěné utvoří často
již za rok koranu novou s výhony až 1m. dloubými.
Aby rouby větrem se nezlomily, třeba je přivázati k
tyčkám, jež na stromě se upevní. Ještě prvého léta
mají se špičky šlechtěných výhonů sříznouti, aoy 8e
korona pravidelně utvořila a budoucím jarem možno
všechny plané větvičky, jež na podkladu byly pone
chány, odstraniti.

Haojemt lak, jejichž půda jest lehká, pí
sečnatá, humusní nebo slatinitá, má záležeti prvého
roku ve 4 g kainitu a 3 g Thomasonovy moučky, dru
hého roku ve 3 g kainita a t—půl g Thomasovy
moučky na 1 ha; takovýmto hnojením se louka tak
zlepší, že sklízeň se zdvojnásobní. Kainit a Thomaso
va moučka hubí též liční mech.

Asglícké prasnice třebakrmitimírněa
za žír místo zemáků na podzim, v zímě a z jara ra
ději řepu voliti. Tato buď eurová nebo vařená jest
výborným a laciným krmivem. Za hlavní píci v létě
užívati se má řezanky jetelové nebo vikvové; obojí
prasata ráda žerou. Zelenou pící třeba politi vodou
smíchanou s trochou pšeničných otrab nebo kukařič
ného šrotu.

Drobné zprávy.
Cestovní řád při generální vísitael

s udílením sv. biřmování ve vikariátě Kopidlnenském
s farou v Sobčicích, ve vikariátě Jičínském a drahé
části vikariátu Vrchblabského 1. P. 1898. Dne 19. dub

na Dymokury, 14. Králův Městec, 15. Kněžice, 16.
Běronice, 17. Chotěšice, 18. Kopidlno, 19. Veliš, 20.
Němyčoves, 31. Slatiny, 22. Vrsec, 23. Žlanice, 24.
Hradištko, 25. Vys. Veselí, 26. Sobčice. 27. Bělohrad,
28. Choteč, 29. Lužany, 30. Oobislavice, 1. května
Ostružno, 2. Samšina, 3. a 4. Jičín, 5. Železnice, 6.
Popovice, 7. Radím, 8. a 9. Nová Paka, 10. Pecka,
11. Levín, 12. Nová Ves, 13. Lomnice, 14. Libštát, 15.
Jilemnice, 16. Branná, 17. Mříčná, 18. Poniklá, 19.
Roztoky, 20. Štěpánice, 21. Křížlice, 22. Witkovice,
23. a 24. Rokytnice, 26. Harrachov, 26. Jablonec.

Zprávy dlesésní: Vyznamenánijsou:
p. Frant. Proschwitzer, farář v Niederhofa, jmenován
vikar. sekretářem okresu Vrchlabského; p. František
Techertner, děkan ve Vrchlabí, bisk. notářem, p. Jos,
Sedláček, farář v Kalné, děkanem, p. Jan Gebert, far.
ve VelkéBorovici,děkanem. E x positorium cano
nicale obdrželi: p. Frant, Koblíške, farář ve Lhotě
Zálesní (Hattendorf) a p. Václ. Ehl, farář ve Svarcen



tále. Ustanoveni jsou: p. Váci.Bosechý,admin)
strator, sa faráře vŽirši, p. dr. Jos. Slabý, kaplan
v Ústí n. Orl. za vicerektorerakouskéhohospice
v Jerusalemě.

+ Václav Kosmálk, nezapomenatelnýku
kátkář moravský zemřel v úterý. Kosmák byl jako
veselý, vtipný s řízný povídkář znám voškerému mo
ravskému lidu. Pohřeb se konal dnes pátek o 10. h.
v Pustoměřicích u Znojma, kdež byl Václav Kosmák
děkanem. Nejznámější díla Kosmákova jsou: Chrt,
Sláva a úpadek pane Jana Kroutila, pololáníka v
Drnkalově, Slečna Eugenie, Paní Eugenie, Otrávená
růže, Martin Chlubil, Boj o mandát atd. Nesčetné
jsou jeho drobnější práce a feuilletony.

Příjmy města Hradce Králové roz
počteny jsou na rok 1898 obnosem 277.458 zlatých.
A) Řádné příjmy rospočteny na 127.402 zl. a
sice: L Nájemné z budov 6.046 zl. (Učitelský ústav
platí 1.000 zl., četnícké kasárna 1.240 zl. atd.). II.
Nájemné z pozemků 3.350 zl., výnos s lak 5.500 zl.
JIL Hospodářství rybničné 3.061 zl. IV. Hospodářství
lesní 26.488 zl. V. Zásoby materiálu (dlažební kámen,
vápno, dříví, náčiní a nástroje) 13.118 zl. VI. Na
zřízení chodníku 1.000 zl. VII. Obecní poplatky 4.217
sl. (poplatky za vážení a měření 80 zl., poplatky z
dobytčích trhů 366 zl., tržní poplatky 1268 zl., vá
rečné ze 6 domů 1.500 zl. atd.) VIIL Nájem z di
vadelní cukrárny a zahrádky 23 zl. IX. Vodovod říční
7.130 zl. (činže z vody od soukromníků 6.000 sl.
atd.). X. Čistění města 390 zl. X. Obecní policie
25 zl. XI. Ubytování c. a k. vojska 2.000 sl. XIII.
Úroky z kapitálu 2.380 zl. XIV. Platy a dávky obecní
15.671 zl. (pivní krejcar nese 12.861 zl., kořaleční
2.200 zl. a nájemné z vinného krejcaru 620 sl.).
XV. Důchod z obecní plynároy 10.173 zl., splacené
záloby od rozličných stran 800 zl. XVI. Nábrada
správních výloh 6.000 zlatých t. j. paušální náhrada
z kouta pevnostního za síly úřaďnické, týkající se
převzetí hradeb pevnostních. XVII. Koupadlo (za trávu
luční při koupadle) 30 zi. — B.) Příjmy mímo
řádné: I. Příjem z obilní váhy 66 zl. II. Půjčka
na stavbu paedagogia 120.000 zlatých JIL Půjčka na
stavbujatek 30.000 zl. — C.) Příjmy na uhra
žení obec. schodku: I. Ročnídar městskéspo
řitelny z čistého zisku za lonský rok 25.000 zlatých.
II. 10ti procentní obecní přirážka k 56.000 zl. pří
mých daní vynese 5.000 zi. III. procentní přirážka
k nájemnímu obnosu 270.000 zl. vynese 8.100 zl.

Výdaje města Králové Hradce :s
rok 1898 obnášejí 321.774 zl. a sice řádné výdaje
159.919 zl. a mimořádné161.855 zl. A.) Výdaje
řádné: L Vydání správní 25.972 zl. II. Daně a
dávky 5.400 zl. III. Udržování obečních budov 4.205
zl. IV. Hospodářatví polní 790 zl. V. Hospodářství
rybničné 1.923 zl. VI. Hospodářství lesní 23.706 zl.
VI. Na koupadlo v řece Orlici 172 zi. VITI. Na zá=
soby materiálu 6.500 zl. IX. Obecní důchodky 75 zl.
X. Patronátní výloby 2.178 zl. XI. Školy a účele
vzdělávací 16.302 zl. XII. Městské divadlo Klicperovo
452 zl. XIII. Zdravotnictví 1.860 zi. XIV. Sady a
stromořadí 10b zl. XV. Osvětlení města 8.133 sl.
XIV. Čistění města 3.279 zl. XVII. Zachování a vy
klízení stok 990 zl. XVIII. Udržování komunikací
2.700 zl. XIX. Městská vodárna 5.635 zl. XX. Obecní
policie 7.241 zl. XXI. Ubytováníc. ak. vojska 3.840
zl. XXII. Rozličné výdaje řádné 2.691 zl. XXIII

Dary a příspěvky 5.200 zl. XXIV. Uroky « řádné,
umoření dluhu obecního 31.620 zl. — B.) Vydán
mimořádná: I. Na stavba paedagogia 120.000 zl.
IL Na stavbu jatek 30.000 zl. III. Na veřejné zá
chodky 500 zl. IV. Na dokončení přípravných prací
ohledně opatření pitné vody 2.000 zl. V. Rozšíření
vodního potrubí k c.a k. vojenské věznici, k okresní
nemocnici a mezi blok E a F 3.423 zl. VI. Nepřed
vídané výdaje na strojích vodárenských, vodovodech
a vodárně vůbec, živelními pohromami vyvolané 200
zl. VII. Na zřízení pumpy v zahradě u Adalbertina
125 zl. VIII. Mimořádný příspěvek obchodní škole na
sařízení 500 zl. IX. Ne tabulky na pojmenování ná
městí a ulic 100 zl. X. Různé nepředvídané výdaje
200 zl. XI. Na zřízení nových uličních přecbodů (u
okresního domu a v Pražské ulicí 550 zl. XII. Za
ukoupení uliční pozemek od F. Bergra 1.500 zl. XII.
Za prodloužení plynovodu k Adalbertina 957 zl.

Josefoká zábava v Besedě. Dno19.t
m. koná se zábava v Besedě. Na programu se nalé
sají: 1. Drě věty z Mozartova kvarteta D-mol, hraje
besední kvarteto. 2. Je hluchý, veselohra od Th.
L. Danise, přeložil J. Vávra-Lomnický v 1 jednání.
3. Jarní večer, mužský čtverospěv od V. J. Novot
ného. 4. Jedna věta z Bethovenova kvartetta F dur,
sehraje kvarteto. 5. Mužský čtverospěv „Naše Hana“,
od V. Želiňského. Začátek o 8. hod. večerní.

Občanská Beseda v Opatovicích n.
Labem uspořádá 25. března ve prospěch českých
wenšin Koncert ve spolkové místnosti (hostinec Šan
derův) za laskavého spoluúčinkování P. T. pí. Anny
Horáčkové, choti lesního správce z Vysoké, sl. Louisy
Horníkové z Poběžovic, pp. K. Lejhance, říd. učitele
z Mikulovic, Karla Štěpánka, statkáře z Máteřova,
Jana Moráska, učitele ze Srchu, Františka Švagerky,
učitele z Vysoké, J. Jelínka, J: Kudrnáče, J. Jeníka,

K. Kalhouse, V. Sedláčka a A. Hály. Na programu
Json vynikající skladby od Bendla, Nápravníka, Dvo
řika, Thomasa, Kavána, Chvály, Procházky, Bériota,
Smetany a Rázka.

Z jedaoty katol. tovaryšů. Přednáška
p. prof. V. Frůhbaura o zajímavých vlastnostech
spřízněných těles nebeských zamlouvala se velmi po

„opůl9. hod.ránov kaplisv. Vojtěchaměssv.,
js se členové s a odsnaky.
ledne o půl 3. hod. bude přednášetí p. učitel c. k.
ovičné školy Jar. Oehm „O přeludech a přízracích“.
Zdař Bůh!

Dary. Jednotě katolických tovaryšů daroval
opětně vedp. kanovník dr. Soukup 5 zl. a dp. Vlad.
Sekera 80 velikých podobizen sdařilé akupiny s „Jo

slíček“. Obie Bůh!V Chlamel vybírají na nadraší po
platky na šniferajmské školy. Vkaždésta
nici musí se cestujícímu vydati zavasadla vezena po
dráze úplně zdarma, kdyš je do 24 hodin vyzvedne.
V Chlumci však protí veškerému právu a spravedi
nosti vybírají zřísenci nádrašní se zavazadel z vlaku
vynesených poplatek. Když se neznalí cestující proti
tomu brání, odseknou, že mají nařízeno takovýto po
platek ve prospěch šulferajnských škol vybírat. Jest
to největší nestoudnost a drzost. TáÁšemese, kdo to
nařídil a kdo si neprávem osobuje právo takovéto po
platky vybírat?| Myalíme,še se nenajde Čech, který
by si dalod n ch sluhů diktovat poplatky na
hanbu a potupu vlastní své národnosti. Což se nalé
záme pode jhem Němců, abychom jim museli sul
ferajnské školy platit? Cítí-li židovská správa seve
rozápadní dráhy potřebu vydržovat německé školy,
tedy ať se vydržují z tučných dividend německoži
dovských akcionářů. Český lid jim plaisir jejich pla
tit nebude. Smutné dost, že trpí, že čeští zřísenci
dráhy musí (!!!) posýlat své děti do vzdálených ně
meckých dkol, Snad si na tento nešvar konečně po
svítí naši poslanci.

. Pam Oskar Skacb, s božíhodopnštěnía
milosrdenství pánů professorů takto 'medik — tuším
v prvním ročníku — mladíček sotva dvacetiletý, je
muž školácká skořápka na kalhotkách ještě neuschla,
pouští se v „Šk. O.“ náramně s ostra na našeho do
pisovatele z Chrudimska a praví po kadetsku řízně:
„Předem podotýkám: pan dopisovatel dopisu onoho
jest ignorantem v otázkách politických a hospodář
ských, psychologických a logických“. Na to odpovídá
dopisovatel s Chrudimska zcela klidně: Osel, i když
vypije celou putnu různých medikamentů, sežere otýp
ku léčivých rostlin a spolkne k tomu třebu ještě č
ptovo učení staroindické z antikvariátu Bačkovského
nebo Storcha, přece nestane se slavným lékařem a mu
drcem a zůstane jen scela obyčejným oslem. Tak i
Oskar Skach, ať se ohání sebe více Kollarem, Lavo
layem, Komenským, Tomášem Aguinským, Sv. Ambo
žem, Macchiavellim atd. zůstane jen zcela neobyčej
ným politicko-pokrokářekým žvanilem. Pan Oskar
Skach plaval ještě někde v rybníku a vrána, která hc
nešťastnou náhodou nekde sezobla, nebyla ještě na
světě, když dopisovatel z Chrudimska již vážně o
vzdělání českého lidu pracoval; proto mu ani nenu
padá, aby s nezralým chlapečkem Oskarem Skachem

polemisoval, o němž jest pouze to pochybno, zda-li jest
většíjeho drzost,pitomostči blaseovanost; jehologika
a psychologie jest praštěna tak jak tak pytlem. Vidno
to z těchto nesmyslů, které v 10. čísle Škol.Obzoru
napsal: „Bůh nejvyšší moudrost, dnes už zrovna otře
paná fráse“. — „Tvrdím, že ti učitelé, kteří pro to
hlasovali (t. j. pro vyloučení katol. učitelů s chru
dimské Budče) se řídili zcela Kristovým učením: při
blížiti se bohu, viděti v sobě obras boží“. „Než uči
telové, uznávajíce vlastní schopnost, neuznávají nad
vlády a proto jinému nadvlády nechtějí také větípiti,
nýbrž chtějí dítě postaviti s vědomím potence sebe
sama“. Rozumí p. Skach této slátanině vlastní výroby?
Jeho střeštěné hlavě není také dobro dobrem, konáli
te toto ze strachu před trestem. Humanita prý vyža
duje internacionalismus. Kněží prý 8e nehodí za vy
chovatele mládeže, protože světí obrazy, ku kterým se
pak modlí lupiči a slodějové, Pan Skach zapoměl
dodati, še v obecné a gymnasialní škole se také mo
dlil. Hlavní trumf medika Skacha jest však: „A pánové
která země jest — uznáváme-li morálku (mravnost)
nejepustlejší? Země,v níš vládne klerikální hnutí —

neuznávají!“ Dle Oskara Skachajsou tedy Ravacholle,
Vaillant, Jaures, Dreyfasa, Zola a různí ti socialisté,
randalisté, anarchisté atd. nejmravnějšími. Kdo zná

ovšem směle psáti takovéto boty. Jen mimochodem
připomínáme, še nejslavnější francouzský lékař a cho
mik Pasteur byl po celý život horlivým katolíkem a
že slavný národní hospodář a sociolog Jules Simon
byl jim aspoň ku konci života. Pravil aspoň: „Ne
smrtelnost duše je dokázána asákon mrav
nosti je prohlášen.“ Medik OskarSkach, který k
medicině ještě nepřičichla studuje teprve bota
niku, ten ovšem ani v Boha, ani v nesmrtelnost duše,
ani v mravnost nevěří. Ten drží na darvinismus a še
člověkpochásí z opice. Věříme mu, že opicím snad roz
umí lépe než kdokoli jiný; jistě lépe neš logice, psycho
logii, politice a národnímu hospodářství — neboť to
mu všemu rozumí nanejvýš jako koza petrželi. Pana
Schustra s Tuněchod, předsedu velvarské Budče a ra
dikálné socialistické učitele jen litujeme, že nenalezli
chytřejšího advokáta než Oskéra Skacha, který po
advokátech a doktorech ani opičit se nedovede. Ros
vážní učitelé se smíchem musí potrhat, když vidí
Oskarka metat tak krkolomné logické kozelce. Pan
Oskar Skach mluví prý jako král Šalomoun, jen že
ne tak moudře. Povídal to aspoň chytrý ŠmůúleHerr
mann.

Parostrojní košelnzny. PanVosáhlo,
majitel mlýna v Došicích, přeměnímlýn na parostroj

níkošelennů.Ublitéůahuroska: v adíkéilčedbp.
hodlé lotoa parostrojní košelasna postovili.

edních80
letechaš na mepaárnézbytkypřešlodo rakou sidů a
Němců, jest velice žádoucí. Dříve patřívali čeští koše
lui k nejmámošuějším a nejvíce vynikajícím třídám

yvateletva. Neníto pronásajevem málo potěšu
jícím, pak-li co se košelužství týká, odvislí jeme do
sud hlavně od Německaa Francie a pak od tusemců
nečeské národnosti.

Misný zloděj. Vnocina 13.t. m.vloupal
se nějaký dareba do bedny cukrářky Justové = Jaro
mměře,která dlela právě na zdejším výročním trhu a
ukradltamprostěradloa eukrovéhosbožívceně8sl.

Školskému Obsera ležívelicev žaludku
Adalbertinam; propůjčuje prý se vojsku, důstojníci
královéhradecké posádky pořádají zde své večírky, dů
stojníkům se propůjčuje sál zdarmu, katolíčtí tovaryši
však musí za propůjčení sálu platit. Divime se evan
golíku panu Jos. Hofrychtrovi, še se o kapsu katolí
ků tak stará. Není úlohou katolíků někoho urášet
neb odpuzovat, zejména když důstojníci v Adalberti
nu protí našemu národu nic nepodnikají. Správa
Adalbartina neměla také prašádné příčiny nevropůj
čiti sál dělostřeleckým ohněstrůjcům, kteří jsóu snad
do jednoho intelligentní a dobří Čechové. Že v sále
Adalbertina koná se letošní odvod, stálo se jednak
na přání pana c. k. místodršitelského rady, jednak
s ohledu na udejší živnostníky, kteří jistě více utrší,
koná-li se odvod městě, než-li když se kona na Praž
ském předměstí, neboť v tomto poslednéjším případě 
většína venkovanů o Králové Hradec ani nezavadí.

Ukradené brány. Začátkemt. m. stratily
se koláři K. Samkovi v Roudnici pod Libčany 4 kusy
bran na vláčení pole. Nyní se zjistilo, že brány si
přivlastnil rolník J. S. tamtéž a učiněno naň ozna
mení u okresního soudu v Nechanicích.

Podezřelyze šhářství.Dne8.t.m.shořel
hostinec J. Bomla ve Lhotě Stračové u Nechanic, V
těchto dnech zatčen byl jistý Josef Zeman tamtéž,
který je podezřelým, že dotýčnou budovu zapálil a
dodán byl k okr. soudu v Nechanicích.

Ztráta. Sl. B. Vejdorskás Předměřicztrátila
dne 14. t. m. cestou ku zdejšímu nádraží slaté dam
aké hodinky.Poctivý nálezce se šádá, aby tyto za
dobrou odměnu odevzdal.

Na koňský a dobytčí trh, který byl
dae 8. t. m. a byl neobyčejně četně navštiven, přive
deno bylo 580 konf, 430 krav, 309 volů, 58 býků,
20 telat a 20 kos.

Výroční správa © působnosti vše
obecné veřejnénemzecnicev Hradci Hrá
lové za rek 1607. Z roku 1896 zůstalov oše
třování 31 mužských a 23 ženských, r. 1897 bylo
přijato 420 m. a 322 ž., veškerý počet ošetřovaných
obnášel tedy v roce minulém 796 osob, s nichž bylo
propaštěno vyléčených 524, polepšených 110, nevy
léčených 20, zemřelo 88, a koncem roku zůstulo v
ošetřování 59 osob. Dle bydliště náleželo do okresu
král -hradeckého 615 ošetřovanců, do cizích okresů
181 ošetřovanců, do Čech 788, do Moravy 3, do
Uher 4, do Haliče 1. Nejvyšší počet ošetřovanců ob
nášel 76 (dne 17. února), nejnižší 33 (dne 22. srpna
m. r.). Průměrně bylo denně 52-8 ošetřovanců a prů
měrný jich pobyt v nemocnici 22-8 dnů. Průměrně
na osobu a den vypadající hrubý náklad činil 7808
kr., taxa ošetřovací pak obnášela 76 kr. Ošetřovanci
saplatili sami za ošetřování 3.427 sl. 64 kr., obce,
okres atd. doplácely přes 10.000 zi. Léčeny byly
hlavně osoby od 14 do 60 let. Dětí do 14 let bylo
128, starců přes 60 let 120. Počet postelí obnášel
v hlavní budově 77, v oddělení infekčním 24. Případy
neoperativní obnášely 394 osob. Na vujtřní nemobe
zhojeno a slepšeno 257 osob, zemřelo 76 otob. Oční
nemoce vesměs sbojeny a Ď zlepšeno. Na uákašlivé
nemoce 17 vyhojeno, 4 zemřeli. Případy opero
vané ovědčí o zajímavosti i rozmanitosti. Operáte
te dály vyřísnatím nádoru: žlázy na krku zvětšené
1, nádor bradavkovitý na krku1, nádor cévnatýhigvy
1, nédor ne hlavě 1, nádor bradavkovitý víčka 1, rů
kovina rtu S, nádor vasivově kostnatý čelisti 1, tě
ník hřbetu 1, rakovina košní nohou 2, klíšťkátt od
stranén polyp z nosu 1, rakovina kůže nost a hošní
nobyvypálenapo l případu,rakovinapreuodstraněna
ve 2 případech uříznatíra prsu, dva uádory odstrá
něvy vykloubením a vyloopnutím. Operací vytašeša
z těla jehla a 18 broků, Choroby zánětlivé (88) o
straněny vyškrabáním, rozříznatím a drainováním. Zá
rostlé nebty vyříznuty ve 3 případech. Rány řísnuté
a tržné (15) sešity. Zlomeniny(29) avymkeatiny (8)
narovnány. Úmrt kosti vyhojena oddlabáním (2), jisvo
vité staženiny vyléčeny ve 2 případech. Kukla přední
břbetním řezem operována. Pohmoždění prstů s před
loktí odříznatím operováno 6 případů a vyhlopením
6. Operace stehna provedena jedna, pacient však ná
sledkem velké stráty krve při roztrhání lokomotivou,
zemřel, Oko vyjmuto 1. Kýla operována šťastně v Il
případech. Císařský řez proveden dvakrát, dítko v
obos případech, matka v jednom zachována; drahá
zemřela. Ženské nemoce (10) ve všech případech vy
léčeny. Všecky operace skončily šťastně; po 2 násle
dovals amrt následkem příliš abnormálních poměrů.
Svrchu uvedené operace prováděny v narkose chloro
formové, některé v narkose smíšené neb aetherové;
celá řada menších výkonů za poušití místní bezcit
nosti cocainem neb aethylcbloridem provedena. Ode
třování nemocných a udržování operační síně v po
řádku přesném a moderní léčbě odpovídajícím svěřeno
čtyřem vyškoleným sestrám řáda av. Františka z Praby,



ct. sester, p. Hoffeanna, po případě též

medikůOporué operaceprovedly.©| jrní a divádační spořočnevé páně
Lacinova zavítádo KrálovéHradcedne m
dávati bude opery: Prodaná nevěsta, Dalibor, Domácí
vrček a Mára; Mamsel Nitouche, Mařínka vonná,
Miss Nical-Nick, Chansonettá; činohry: Herci císaře
Napoleone, Epponia, Ekvinokce a Ptáčník a král. Her
v předplacení bude 10 a stojí na všecky: lože 25 zl.,
tribuna 5 sl., Nřeslo 6 zl., sedadlo I. třídy 4 zl., IL
tř. 8 si. Zásnamy k předplacení přijímají se v knih
tiskárně bratří Peřinů. Společnost páně Lacinova pro

-svojí naprostou solidnost a velmi dobré výkony be
recké těší se na Moravě a na českém jihu nejlepší
pověsti. Poznenáhis rasí si cestu též na český severo
východ, kdež si dovedla získati přízeň obecenstva.
V poslední doběhraje srosbodnýmúspěchom vMl.
Boleslavi.

pěvecké národní

zdejších pp.

Moncert raské
kapely sestávající ze 37 osob, t. j. 7 dam, 16 dětí
a 14 mužů, vedením Naděždy Slavjanské, konati se
bude v pondělí, dne 21. března v městském Klicpe
rově divadle. Pořad: I. 1.) Vojenský pochod, dle
slovanských motivův ospořádala Naděžda Slavjanská.

-2.) „Vzcbásej, ty zlaté alanko“, sibiřská píseň (zčasů
"dobytí Sibiře), upravil Rimakij-Korsakov. 3.) „Dívka
u řeky“, maloruská taneční píseň. 4.) „Nuvgorod“,
píseň se 19. století, upravil O, Dntech. 5.) „Korář“,

| raská národní píseň, upravila Nadězda Slavjanská. 6.)
"Sbor s opery „Igor“ od Borodina, II. Dva kostelní
sbory a kapela: a) „Otče náš“, klášterní sloh 16.
"století (Kiev). b) „Bůh nám požehnej“, od Bortinian
ského. III. 1.) „Matinka nepustí Mášu přes řeku“,
ruská národní píseň. 2.) „Zlatá dívko, ble, bojarové
„Jdou“ od Dargomyžského. 3.) Smuteční pochod od
Vilboy. 4.) Ukolébavka, upravila Naděžda Slavjanské.
Ď.) Ruská cikánská píseň. 6.) „Ej uchněm“. Začátek
v 7 bod. Konec v 9 hodin. Ceny míst: Lože 3 zl.
Křeslo 70 kr. Sedadlo na tribuně 60 kr. Sedadlo
L třídy 50 kr. Sedadlo II. třídy 40 kr. Sedadlo na
:eslerii 20 kr. Parket 30 kr. Přízemí 20 kr. Student
-ský a garnisonní lístek do parketu 15 kr., do pří
-semí 10 kr. Galerie 10 kr, Předprodej lístků obstará
knihkupectví p. B. E. Tolmans. Ruskoo pěveckou ná

"rodní kapelu vidělo a slyšelo naše město před 7léty.
Výkony její známe z několika koncertů v posledních

Wetech v Čechách,zvláště r. 1896 konaných. Výkony
těraí jsme byli uchvácení. Též výdeňské listy, jiuak
„Rusům nepříznivé, s nadšením psaly o ruských pěvcích.

„N. Fr. Pr.“ pravila: Ruská vokální národní kapela
Nadiny Slavjanské poutá oko i slach konzlem cizího
světa. Již vystoupení její jest velmi zajímavé, velko

lepé. Sbory zpívá naprosto přesně a z paměti, což
nás překvapuje zvláště u milých a malých dětiček,
úkteří stojíce v popředí, tak jistě a čistě diskant zpí
vají. Pěvci, řízeni lebkými pokyny Nadiuy, zpívají
jemně a něžně, blas dovedou zmírnit až k překvapu
Jicímu sotva slyšitelnému pianissímu, které vyznívá
jako ozvěna. Tak jsme neslyšeli ještě žádný sbor zpí
vati. Zvláštností Rusů jsou jsk známo jejich blaboké
basy, chlouba to petrobradských a moskevských chrámů.
Basy zpívají až bluboké A. a G. Zjev Nadiny Slav
janské jest imposantní, okouzlující. — „N. W. T.

chválí zvláště čísla v II. a III. odetavci programu,
Jichž krásy se stupňují, až posledním sborem povolž=
ských plavců „Ej uchněm“ dostapají uetašepébo vr

chole. Obecenstvo při tomto sboru odvažuje se sotra
dýchati a propuká po jeho skončení v bouři potlesku.
Koncert ruské pěvecké národní kapely přivábí do
Hradce zajisté všecky milovníky spěvu z města i dí
rokého okolí.

Farníma školním kmihovnám.bade
zasílati nakladatelství J. Otty v Praze zdarma svůj
nový ill. časopis „Literární spravodaj“. Upozorňujeme
tudíž příslušné pp. knihovníky a eprávy knihoven, by
se korresp. lístkem přihlásiti neopomenuli.

Rychlík x Král, Hradce do Rřahy.
Aš dosad jel-tak zvaný popolednírychlík = Hradce
dě-Práhy 8 hodiny 19 minut; ranní prvaf vlák jel
3 h. 25 m. a drahý 3 h. 39 m., půlnoční vlak jel
Arochu rychleji než-li trakař a vejci s ve Vel. Oseku
-mohlse- cestující bavit čekáním opět asi půl hodiny.
Konečně se podařilo zdejšímu al. parkmistrovskéma
úřadu, podporovanému al. voj. sborovým velitelstvím
-v Josefově, že ráno o 7. hod. pojede z Král. Hradce
-do Prahy rychlík něco přes půl třetí hodiny Z Hradce
nebudeme tedy míti tak rychlé spojení s Prahou jaké
mají Pardubice, ale rychlejší spojení budeme míti
přece. Z Prahy pojede dále večerní vlak, který do
Hradce přijede před půl nocí.

Úmrtí. V neděli zemřela v Králové Hradci
peni M. Novotná, choť zasloužilého měšťana a no
žíře a bývalého předsedy Jednoty pana Jos. Novot
ného. V úterý o 2. h. odp. byly tělesné její pozů
statky vykropeny a do Rychnova n. K. převezeny.
Zde se konsl slavný pohřeb ve středu o 9. hod. dop.
s děkanského kostela sv. Havla na městský hřbitov.
— Dne 5. března zemřela v Bezděkově u Police na

faře pí. Anna Sal fická, vdova z Lánů u Chrudimi.
Obor pro zřízemí a vydržování ob

chodní akademie v Hradci Králové
odbývá dne 22. t.m. o 8. hod. odpol. v sále obchod
DÍ akademie zdejší svou výroční valnou hromadu

-teno poředemjednání: 1. Zpráva jednatelské. 2.
Zpzóva pokladníkova apřehlížitele účtů. 8. Volby vý
bora a náhrudnaíků. 4. Volby přeblíšitelů účtů. 6.

laná se včas nevešla, odbývá se druháhromada dle
8 11. stahov o bodinu pozdějí, tedy o 4. hod. v týž
den, kteráš rosbodoje v těchže předmětechbez ohledu
ne počet přítomných členů.

Sebevražda. Dne 17. t. m. ráno nalezena
byla hokynářka Kačírková na Malém náměstí na klice
bytu oběšena. K zoufalému tomu skutku dohnaly ji,

————

Zvěsti s východníchČech.
Z Jaroměře. Pův.a had. jednota „Jaromír“

uspořádala v sobotu, dne 5. £. m. „U Modré Hvěsdy“
obvyklý dýchánek pro své členypřispívající, jich ro
diny s zvané hosti. Jeme zvyklí sice nas plné sály při

ukcích „Jaromíra“, neš tentokráte nás přeceje
nom překvapilo, še nejen nebylo kde seděti, nýbrž ani
státi hudby milovnému obecenstvu. Dusná, přímotro“
pická temperaturs byla jak na obtíž produkujícímu
se členstvu, tak mařile umělecký požitek £ krásna
pěveckého a hudebního a posluc ačů. A přec nikdo
nenokládal to za obtíž setrvati do posledního úderu
taktovky v programu. Jak hluboký to smysl u obe
censtva pro krásnývýkon pěvecký a hudební! A za
jisté „Jaromír“ ani tentokráte nezůstal v zadu za
dřívějšími svými široko daleko známými produkcemi.
Program | smíšený sbor novinkou, spolku věno
vanou p. Hinkem,řiditelem v. v. Že obecenstvo nebylo
elektrisováno, není vinou pěvců, nýbrž skladby, která
ovšem na tak chudý text ani jinak vyzníti nemohla,
Slýchali jsme dokonalejších a propracovanějších skla
deb od téhož skladatele, ovšem £ let mladších. —
Smetanova „Hubička“ byla nastudována p. Matějkou
precisně, ač intervaly v pianissimu pro necvičené ucho
sdály se býti disharmonií a přec v nich neozývá se
než měkký a tklivý ton našich Trenčinských Slováčků.
Za to líbila se na výsost fantasie z „Prodané nevěsty“,
tak že úchvatné „Rozmysli si Mařenko“ musilo býti

ano, Dívčí sen“ od Lumbje a „Bílá paní“ odieldieu byly blučně splaudovány jako skladby pro
sluch lehtivější. — Naše dámy dokázaly zase tento
kráte v dvojspěvech od Drahlovského, co láska k věci
a pevná vůle zmůže. Můžeme říci, že široko daleko
jsme neslyšeli s takovou akuratessou a s takým zá
jmem dámy pěti. Oči nikoli v partesích, nýbrž na
abormistru, deklamace nikoliv v otrockém držení taktu,
nýbrž v duchu jazyka a skladby. Toť to pravé umění,
jehož osvědčenýminterpretem je již dávno u nás sbor
mistr p. Stocký. — Perlou programu bylo Weissovo
„Loučení z Lešetínského kováře“, výjev pro dámský,
mužský a smíšený sbor s plsnem. Nevíme, co dříve
chváliti, ale nelichotíme, když i zde dámám vzdáme
veškeru Čest, neboť mužské hlasy, zejména tenory,
snad pro těsné a špatné umístění na počátku byly
neurovnané v taktu. Dramatický ten výjev jistě i ná
ladou hudební vdechnul soucit obecenstvu s poetickou
vesnickou Liduškou a s kovářským chasníkem z Le
šetína. „S Bohem buď, miláčku můji“ zmíralo jako
asi na rtech Lidušky, tak i na rtech spanilých altisek
z „Jaromíra“. Hruď se nám při tom tklivém ukončení
opravdu svírala bolem. Aby však stísněná nálada ne
trvala dlouho, rozezvučely se sálem perlové melodie
našich národních skvostů — našich prostých, tak sta
rých a přec tak věčně krásných národních písní. Zpí
vali všickni, kde kdo byl, do jednoho. Tak se nám to
libí, tak jenom může opět probuditi se láska ke zpěvu
u lidu. Jen tak budoucně zas a hojněji, neboť „Mala
tův poklad národních písní obsahuje těch perliček sta
a ata. Jest to intencí jednoty zpěv. spolků Českosl. a
„Jaromír“ ať i v tom stojí v čele, jak to činí i v jiném.

Z Police m. M. Zdejší katolickovzdělávací
jednota „Vlastimil“ pořádá v neděli dne 20. t. m. ve
řejnou schůzi v místnostech hotelu „Pošta“ v Polici
n. M. Přednášeti bude dp. Emil Dlouhý-Pokorný z
Prahy o otázce: „Kterými prostředky povznesemo
mravný a hmotný blahobyt našeho lidu“. Zahájení
schůze o 4. hod. večer. Zdař Bůh!

Z Čermileva. Národní kat. jednota v Čer
nilově darovala škole librantické elektrický přístroj
v ceně 7 zl. — Myšlenka zříditi vodní družstvo pro
Černilov: a okolí nabývá stále přízně. K družstvu se
hlásí občané z Vlkova a Rasošek, na drubé straně
sade z Rusku a z Nepasic. Probudilé zastupitelstvo
obce černilovské jednomyslně dle přání občanstva se
usneslo krýti předběžné útraty se zařízením družstva
spojené z obecního jmění. Pan předseda snaší se opa

-si všestrazné a spolehiřné informace a podniklza tou příčinou cesty domíst, kde jsou vodní druš
atva již zařízena, což zajisté dobré věci jen na pro
spěch bude. Projektovaný podnik těší se všeobecné
pozornosti a přízni.

Z Vlkova. Při taneční zábavě, kterou uspo
řádali dívky a mládenci vlkovští v hostinci p. Vál.
Martina, vybrány 4 zl. ve prospěch Ústř. Mat. škol
Dar tento nově ukazuje, že náš rolnický i řemeslný
lid má zdravé násory o našich skutečných potřebách
národních a do vidí vlastenectví ne v planém spol
kaření.

Z Kyšperka. V pondělídne 14. t. m. za
vítali do našeho středu Besedy občanské vzácná hosté
v.Ústí n. Orl., mesi- nimiž nám dobře známí a milí
p. P. Dr. Slabý, jená odjede teď do Sv. země apřišel
se s námi rozloučit. Ku zdaru zábavy přispěl známý
a ochotný virtuos na piano p. učitel Pecival z Luka
vice. Pravé nadšení nastalo, když řídící učitel z Orlice,
pan Václav Krulich pronesl na oslavence řeč, aby
to jeho dílo tady nezaniklo a aby až se vrátí znova
začal. Na to nasledoval připitek přítomných. Přejeme
p. P. dr. Slabýmu mnoho štěstí a nás těší, že p.učí
tel řídicí takhle z duše nám promluvil.

Od Chlumce nad Cidlinou. (Zdráhy
a ze školy). Pončným pro naše poměry byl horor,

ulyšeli nedávno cestující od Chlomce k Dobřekt e
snich. V Chlumci jeden pan učitel povídal prý ve

škole o jednom biblickém dějí: Aš budete
mít rosum, samí pochopíte, jestli to je pravdanebo
ne. A následek toho je, že jeden hoch řekl: Nábošen
ství není pravda; kdyby bylo pravda, tek by byl pan
učitel nepovídalaž budete mít rosam, pochopíte, je-li
to pravda nebo. — Pak prý dává škols církvi, co
jest jejího!

Z Čáslaví. (Kronika spolková. Rozší

ření c k. gymnasia). 8 novým jarem jakoby seprobudila všecka činnost spolků ývalých i spolků se
rodících a to nejen ku povznesenímravních zájmů,

oznámili jeme minule, že chystá řadu ích před
nášek, dnes saznamenáváme, že v neděli dne 13. t. m.
překvapil nás člen spolku p. Musil velmi krásnou
řečí: „O víře v životě soukromém i veřejném“. Byli
jeme uchvácení pěkným jeho přednosem, který mu šel
zajisté od srdce a proto i k srdcím. Zábavní odbor

se při tom i o veselé okamžiky, sehrav zda
řilekus: „Po druhé“ a veselohru jedním členem spolku
spracovanou: „Jeden ze dvou blázní“. Můžeme jen
dp. Kalinovi k úspěchům spolku, jehož jest duší, ar
dečně gratulovati. Od téže neděle máme tu již třetí
dělnický spolek a to národního: „Havlíčka“. Při
sakládání jeho zajel sem i poslanec za V. kurii, pan
Bečvář, chtěje snad tím nahraditi zameškání neslo
šeného účtu své Činnosti na radě říšské. Řeč jeho,

kterou proslovů za nedostavivšího se národního dělníka Jelínka, platila národním citům sociál. demokratů
a nesla se známým stylem p. Bečvářovým. Přesvědčí-li
se ubozí, svedení hrubou střelbou, nevíme, ba oprávněně
pochybujeme. — Minulá mokrá léta pohnulazdejší
rolnictvo, aby hledělo odpomoci neúrodě na níže po
ložených pozemcích řádnou meliorací. V čelo družstva
postaven jako předseda vdp. J. Folta, děkan, který

podporován členy výboru horlivě se snaží, aby myšlenka ta pomocí země a státu ve skutek uvedena byla.
Bude to zase kus záslužné práce na roli národohospo
dářské. Rozpočet obnáší asi 50.000 zl. — Bývalé známé
ovocnářství Čáslavského kraje vzkřísitibude
úkolem, přednášek, které ve Zbislavi pro všecky inte
resenty celého okolí tyto dny konány budou. Kéž by
se jim to také podařilo! — Konečně když už jeme
vyjmenovali tolikerou činnost, nesmíme zapomenouti

i na Okrašlovací spolek který minulédny vydalou. Zasluhuje za svoji práci
všecku chválu. Činí, seč může, a jestli dnes Čáslavětí
mají si kde oddychnouti v čerstvém vzduchu, ať po
děkují okrašlovacímu spolku. Jak jsme však doslechli,
netěší se valné přízni usedlíků, a nebýti těch cizích
„přeletavců“, už by dávno neexistoval. Přes tuto ne
přízeň ale jde mu městská rada, pokud možno, na
ruku, ví také, co v něm má! — Měli bychom se také
v kronicetéto zmíniti o spolku div. ochotníků
a jejich nejnovějším vystoupení v dramatě „Emigrant“,

ale byloo tom referovánoděě na jiných místech sezasloušenou chválou. Uváděti pak, že to nebylo ně
kterým lidem milým, bylo by nositi dříví do lesa.
Prý za to p. Jirásek dostane, takhle líčit emigranty
a řeholníky!— O Bendlově večeru, který pořádati
hodlají sdružené zpěvácké spolky „Kovář“ a „Vlasti
mila“, podáme zprávu svým Časem, teď omezujeme se
jen na pouhou vzpomínku.— Podobně o spolku ku
podporování a stravování chudé mládeže,
— Následkem povýšení zdejšího c. k. niššího gymnasia
bude budova, v níž dosaváde ústav umístěn byl, pří
hodně rozšířena a upravena nákladem 20.000 zl. Si
rotčinec a opatrovna přeložena pakbude do tak zva
ného „Želinova domu“, jenž k účelitomu bude nále
žitě zřízen. Vyskytují se však hlasy, které by si přály
míti oboje raději ve staré nemocnici, kde jest velice
krásná zahrada, jakož i dostatek příhodnýchmístností.
Přesídlení má se státi počátkem října t. r.

Z Pěčíma u Žamberka. Od 5. do 13. března
b. r. konána byla zde obnova sv. Miesie. Jestli o sv.
Miseii v říjnu 1896 bylo účastenství veliké, bylo ny
ní všeobecné. Chrám Páně často ani pojati nemohl to
množství věřících, kteří přichvátali poposlechnout vý
mlavná slova veledůstojných pánů missionářů. Skoro
800 věřících přijelo sv. svátosti. Vřelé díky Luďtež
vzdány veledůstojným pánům missionářům. — Paměti
hodno jest pro naši pohurskou osadu také to, že v
onu dobu následkem mírné zimy již květla jarní kvít
ka, tak že zbožné dívky Pěčínské z nich mohly uvíti
kytice a věnečky a jimi ozdobiti oltáře a nově svě
cenou sochu Matky BožíLourduké jakož i sochu av.
Josefa.

Z Vel. Poříčí. ZdejšíSv.-VáclavskéJednota
jinochů a mušů pořádá v neděli, dne 20. t. m. vho
stinci p. V. Suka Zábavný večer. Program: 1. „Ve
křivoklátském zátiší“. Komedie v jednom jednání, ?.
„Za stěnou“. Žert o jednom dějství. 3. „Pletichy“.
Drama v jednom jednání. Začátek v 8 hodin večer.
Uctivě zve výbor.

Z Parduble. Spoleksv. Václavav Pardubi
cích konal dne 6. února t. r. svou valnou schůzi, při
které pravil jednatel o činnosti téhož epolka: Spolek
sv. Václava v Pardubicích ukončil prvý rok své čin
nosti a jest nám doznati, že ušlechtilé snahy jeho
došly mnohostranné podpory a že s pomocí Boží nesl
požehnané ovoce. Při založení spolku bylo 78 člen
a to: 73 přispívajícícha ! zakládající. Koncemr. 1897
čítal spolek 198 členů přispívajících a 4 zakládající,
dohromady 142 členů. Úmrtim ztratil spolek 2 členy
a za svým povoláním odstěhovali se do Prahy následní

členové: p. voláte Jind., bývalý zdejší c. k. okresníhejtman, pí. Vojáčková Helena, choť téhož a místo
předsedkyněspolku, pí. SváchováJalie, choťc. k.
okr. škol. inspektora a pí. Lorencová Marie, majitelka
domu. Výbor spolku ze svého střadu zvolil následní
funkcionáře: p.Lavičku Václava, c. k. professora za
předsedu, pí. Vojáčkovon Helena za místopředsedkyní,

í. Pernerovou Marii za kasírka, říd. učitele Hornofa
Martina za jednatele. Výbor konal 6 schůzí, v nichž
vyřídil všecky spolkové záležitosti. Na žádost výboru
povolila slavná c. k. okresní školní rada v Pardabi
cích, aby konaly se schůze spolku sv. Václava v době
mimo vyačování ve sborovné školy dívčí na Novém
Městě v Pardubicích. Do kostela av. Jana Křtitele
opatřena nová lampa k hlavnímu oltáři z dobrovolných
darů některých členů spolku a některých dobrodincu
mimo spolek. Ku přání výboru slíbil vldp. děkan P.



Frant. Sloup, še sloužiti bude koždoročněněkterý den
v aktávu sv. Václava měi sv. sa šivé i mrtvé členy

Jku ev. Václava i za dobrodince spolku toho; dále
slíbil, še za každého semřelého člene spolku vloašiti
bude mši sv. některý den sa pohřbu, kdy to bade
možno. Výbor usnesl se, že remřelým členům spelku
nebude jménem spolku dávati věnec na rakev, avšak
kašdé úmrtí člena osnámí se občáníkem členstvu se
žádostí, aby, kdož mobou zúčastnili se pohřbu s od

zRAkY a jdouce společně. Do kostelička Panny Mariena Vystrkověsskoupeno bylo bílé mešní roucho v ceně
80 zl. Jelikož sakristie u kostela sv. Jana Křtitele
jest velmi vlhká, tak že tam uložené kostelní para

menty sjiné potřeby v krátké době úplně hynou, pomýšle výbor na to, aby opatřil pro týž kostel ns pa
rementy potřebnou skříň, která by se umístnila na
kůru, kdejest úplně sucho a kde by tudíž paramenty
před skázou byly chráněny. Ta prohlásila velectěná
pí. Hůbnerova Kateřina, člen výboru, še takovouto

potřebnou skříň na uložení paramentů pro kostel sv.ana Křtitele sama na svůj náklad zhotoviti dá. Šle
chetná tato nabídka vzata vděčně na vědomí a vele
ctěná pí. dárkyni vzdán přítomnými srdečný dík. Skříň
ta jiš se hotoví a bude brzy účelu svému odevzdána.
Do kostela sv. Jana Křtitele pořízenkoberec na stupně
hlavního oltáře, nutné prádio kostelní a záclony k
hlavnímu oltáři. Spolek staral se též podle znožnosti
o výzdobn a úklid všech místních kostelů a vzešlé
tím výlohy zapravili někteří dobrodinci a částečně
kasa spolková. Spolek vyslal deputaci ku katolickému
sjezdu do Hradce Králové. Konečně zakoupil spolek
ze svých prostředků a zdarů dobrodinců nové „vánoční
jesličky“ pro zdejší kostely (k střídavému vystavení)
od F. V. Buka, sochaře z Praby za 145 al. Vše to
pořízeno bylo z následních příjm : členové spolku za
platili příspěvků 222 zl. 40 kr., dobrodincové darovali
114 zl. 50 kr., dohromady 886 zl. 90 kr. Z toho vy
dáno 235 zl. 79 kr., uloženo v městské spořitelně
zdejší 60 zl. a v kase spolkové je na hotovosti 21zl.
11 kr. Odstupojící výbor konal tedy horlivě útoky
naň vynesené. Všem řátelům a příznivcům spolku
vzdal výbor své vřelé díkyza dobré úslahy a podpo
ry morální i hmotné, které prokázali, — zejména Jeho
Biskupské Milosti nejd. Pánu, panu Eduardu Janu
Brynychovi, slavné c. k. okresní školní radě v Pardu

vldp. P. Frant, Sloupovi, děkonu za laskavé duchovní

výkony . řediteli Janu Procházkovi za funkce z křeské lásky konané a slavné redakci „Pernětýna“
se ochotné a přátelské podávání zpráv o spolku našem.

Ze Starého Bydžova. Záložnía spořitelní
spolek v Starém Bydžově započal svou činnost dne 9.
ledna 1898 a vykazuje za měsíc únor: Příjem: po
kladniční hotovost 31. ledna 101 zl. 27 kr., složené
závodní podíly 63 zl. 60 kr., vklady spořitelní 1109
zl. splacené zápůjčky 300 zl. na úrocích splaceno1 zl.
54 kr., na běžný účet 88 zl. 95 kr. různé příjmy 11 al.
05 kr. úhrnem 1675 zl. 81 kr. Vydání: vybrané
vklady 133 zl., zápůjčky 1399 zl., správní a jiné vý
daje 104 zl. 81 kr., zůstatek na účet 48 zl. úhrnem
1676 zl. 31 kr. Adolf Slavík, pokladník. Václ. Šrám,
starosta.

Ze Nepotnice. Osada naše, v zákoutí Orlic
kém byla překvapena v chrámu Páně, který jako celá
příroda k jara zcela se obrozuje. Tak jako z mraku
najednou postavena nová kazatelna v slohu gotickém.

Kdo před pěti roky do našeho chrámu Páně vstoupil,
viděl jak vše sešlé — a nyní jaký obrat. Přičiněním
našeho mileného, horlivého panafaráře Vaigla pořízen
před čtyřmi roky hlavní oltář a diahbocenná dlažba
v Presbiteriu e velikým nákladem, který skoro celý
sám vedl. Po další čtyry roky opravovány a kupovány
různé drobné věci potřebné do chrámu. Lonského roku
nechal tento ctihodný obětavý kněz, opět zhotoviti

dva pohonné oltáře a nyní novou kazatelnu v slohuotickém. Poněvadž má velmi mnoho nepřátel, kterým
jeho tichá práce, trnem je v oku — bude museti nésti
větší čásť nákladu sám. Prácezadána pánu Petru Mn
silovi, řezbaři v Žamberku, který ji provedl nad oče
kávání pěkně — a při tom dosti v levně ceně. Diví
me se, že tak mnohá práce bývá zadána do ciziny, 8
domácí, často mnohem dovednější řemesalnlkbývá po
kládán za nic. Bylo mi téš dopřáno epatřiti práci
téhož mistra v Meziřící na Moravě, a tu mohu oprav
du říci, že jsem se už podivil, že může býti, tak
akvostná práce na našem venkově provedena. Obratný
řezbář ten zasluhuje nejlepšího od poručení a podpory.
Z plna srdce přejeme panu faráři Vaiglovi, že se mu
uskutečnila myšlénka, za níš tolik již vytrpěl, že mobl
vykrášli si svatostánek, který 8e stane okrasou celé
osady. Varhany budou snad také brzo pořízeny, vždyť
to pan patron již slíbil — a neschazí nic jiného, než

aby kostelíček Ů trochu rozšířen, aby lépe mohl vyhověti požadavkům obyvatelstva. Než toto myslím, že
se vámi podaří — a proto pane faráři mnoho zdaru
a nedejte se ustrašiti, těmi řečmi; my upřímní ka
tolici budíme s Vámi trpěti neboť pamatujte, že jdeme
per ardus ad astra. — Va—

Přátelský večírek spolku hostina
ských pre Hradec Králové a okolí
17. t. m. ve dvoraně besední pořádaný poctil svou
návštěvou p. starosta města dr. Ulrich, městský rada
p. Pilnáček a lékárník p. Hubáček s rodinou. Dosti
Četně dostavili se hosté z Pražekého Předměstí aNo
vého Králové Hradce. Z města našeho mimo pány ho
stinské nedostavil se téměř nikdo. A přece pořádána
byla zábava ve prospěch rodáka, p. Fr. Holečka, ho
stinského v Žatci, který v prosinci při tamních proti
českých bouřích přišel o celý svůj nábytek a náčiní,
ba o celý svůj majetek. Ve prospěch spolků u p.
Holečka sídlicích, které neutrpěly pražádné škody,

pořádánybyly sice sbírky, na četnou rodinu bostinského pana Holsčka, který měl odvahu vzdor terroru
německému ve svém hostinci poskytnovti českým spol
kům útulek, nevzpomenul si však v Čechách nikdo.
Prázdnota prostředních stolů v besední dvoraně pů
sobila na přítomné trapně. Páni hostinští nesli velmi
trpce, že stavy, které s hostinskými úzce souvisí, jako
řezníci, pekaři a kupci stkvěly se svou nepřítomností,
jačim hostinští mocdo roka utržit dají. První vystoupení

spolku hostinských bylo jakei begatelisováno. Zábava
byla by skončila deficitem a ma nešťastného našeho
krajana by nebylo sbylo nic, kdyby přítomní hostinětí
a hosté mebyli ve prospěch pena Holečka přes 30 zl.
přispěli. Naší živnostnící a zámolnějšíobyvatelé zdejší

mohli by k avýšení daru ve opce pana Holečpřispěti, Program koncertu byl pečlivě vybraný, vše
cka čísla byla zdařile provedena. Výtečná souhra a

pestrý „program Boby třebechovské všeobecně pře
vapo a p. kapelníku dostalo se velmí lichotivéhou . Znamenitým komikem, kapletistou a impro
visatorem ukázal se býti p. Gallét s Cbradimi. Patří
bes odporu mezi umělce svého druhu. Jeho soudruh
p. Anger jest rovněš velmi dobrým kupletistou s hu
moristou. Přítomní hosté vsdali chrudimským kuple
tistům pochvalu nelíčenou. Humor jejich jest zdravý
a nezabíhá do frivolnosti.

Sbor dobrovolnýchhasičů v Hradel
Králevé po zralé úvaze veškerých nevýhod,jež
plynou z přílišné vzdálenosti vůkolních hasičských
žup jak při ejnzdech, tak i při prohlídce na tádný
výcvik sborů, pak z té okolnosti — jako jest vokresu
našem, kde dosud župy nestává — že jest vyřizování
mnohých sborových sálešitostí, s nimiš má o. k.hejt.
manství i župa co činiti stíšeno: usnesl se při výbo
rové schůzi, dne 6. března 1898 konané by edpomohl
těmto nesnázím, jakož sby vznešenou hasičskou my
šlénku ve zdejším okolí k plné platnosti přivedl, vy
svati veškeré bratrstvo sbory dobrovolných hasičů ve
vůkolí, jimž opravdově jde o roskvět hasičstva, ku
bratrekému sdružení a spolupůsobení při zakládání
župy s názvem „Hasičské žaps Královéhradecká se
sídlem v Hradci Králové“. Z výše uvedeného žádáme
Vás, bratři, uznáváte-li snahu naši za oddůvodněnou
a správnoua jde-li Vám opravdově o povznesení ha
sičstva, abyste nám podali pomocné raky ku spolu
působem a nám do 20. březne 1898 písemně oznámi
li, zdali byste v pádu zřísení župy s názvem „Ha
sičská župa Královéhradecká“ ku této přistoupili. Při
hlášky činěny buď na sbor dobrovolných hasičů v
Hradci Králové kdež lze ri též vyžadati o krocích, ve
aměru tom podniknutých, bližšího vysvětlení.

Mimořádná schůze městského za
stupitelstva v Hradci Královékoná se dne 19. t.
m. o 3. hod. odpoledne v sále „Besedy“. Program: 1.)
Rozhodne se o zadání ústředního topení o nově bu
dově obecných. měšťanských škol. 2.) Předloží se ku
schválení smlouvy s pravovarečným měšťanstvem 0
výměně pozemků pro cvičiště vojenské potřebných a
o prodeji pozemků u Střelnice ve smyslu stávajících
již usnesení zastupitelstva. 3.) Vyžádána bude direk
tiva pro zástupce obce při komisi dne 33. t. m. (ode
vzdání poslední kroty pevnostních posemků) stran
užívání dosavadních cvičisť.ZBO

proslavená

v uzavřených

ňenou

nacházejí se

u všech větěích obchodníků

a květin pověřena než jediná firma.

dapeš
originálním balíčku s letopočtem 1898 a
zobrazujícímedvědas nadpisemfinuthnorova semen.

Do Něm. Brusnice. V „Obnově“ byl v loni
článek o konvortovásí dluhů namenší úroky. Obraťte
« ma Hypoteční banku král. Českého.

Do . .z ON-nemám

MilóstnýJešišek
v kostele P. Marie Vílězné v Praze.

ahoj ora8 denními modlitbami a i ku poct Jašlškově.

Napsal P. Jesef Mayer, C. 89. R.
8 povolením nejdůst. ka. kons. pražské a představenstva

18.0(856sir.) váz. ztaha 60 kr., vás. v plálně 72kr.

Milostné Prašské fesulátko.
Stručněnačrtl P. Jes. Mayer, C. SS. R.

S litanli a písní o nejsv. Jménu Ježiš
s povolenímnejd.ko. arc.konsistořepražs. a představenstvá

Stran 82. Cena8 kr., 50 výt. zl. 3.50, 100 výt, 6 sl.

Cyrillo-Methodějské knihkupeotví 6. Franol
v Praze I., Melantrichova ul., budova měst. spořitelny.

dknekach
Přiležitostné dárky!

VÁC. ŠOLC,
zlatník a stříbrnik,

přísežní soudní znalec a odhadce
w Hradci Králové

(sv. Janské nám. č. 77.)

doporučuje ct. obecenstvu hojme záso
benýsklad klenotů, zlatých stříbrných
a pravýchčeských granátových Šper ů,
stříbrné stolní náčiní z nového a čín
ského stříbra, ozdobné stolní nádobí,
veškeré zlaté a stříbrné hodinky I. ja
kosti; dále pemdlovéhodiny a budíky
různých drahů se zárukou 1—3 roků za
ceny levnější než všude jinde. Zlatí a
(240) stříbří v ohni galvanicky.

Veškeré sbožíje úřednězkoušenoa značeno.
jednávkya správky14přijímají ashoto

ují nšvzšleré uprásky hodinek se vyřisují.
Vše za levné ceny.

Staré skvosty se kupují a vyměňují.

PYVTTTYTY

VYTTTTY

ZŠPYTTTY

| Maufiner-ovo semeno |

Vzdálenost ie 30 ctm.
Vlastnosť půdy“ Siná,dobřehno

jená, možnoli poněkud vlhká,
hojně zalévati, možnoli občas
hnojůvkou podlíti.

ledůst. pánu Jamu Sehnalovi,
Josefa Ermětři,

Jmenem zarmoucených :

kaplan v Bělohradě.



uku). Pečetě. Plotny a pí
sma ku slatotísku (pro y knihaře). Rytiny
do veškerých kovů, okámů a skla. Ražení

pamětních penízů a známek.

Spolkové odznaky, monogramy a přesně slo
kávě: provedená Korání za modlitební knihy,

diplomy a adresy.

Za přesné a ryohlé vyřízení ctěných
zakázek se ručí.

sítek (z kovu | kanč

UCHAŘSKÁ e
„K © SKOLA.

Sepsala Marie B. Svobodova,
ve Zvoli u Jaroměře.

Dílo toto jest co nejlépe doporučeno
sl. správami hospodářských i hospodyň

ských škol, a mimo to došlo spisovatelkyuí mnohe pe
„ohvalných uznání, jež souhlasně praví, že jest to
dílo velmi praktické, vzhledem k obsahu velice levné, že
se každé domácnosti vyplatí, ano jedna paní píše, že by
touto knihou nabyté vědomosti nezaměnila sni za 100 sl

„s že šťastná nevěsta, jíž se do výbavy dostane.
Celá kniha čitá 929 stran velikéosmerky,

jest v komisi pp. Bursika a Kohouta, knihku
peotví české university v Praze.

Krámská cena 4 zl. 60 kr; u spisovatelkyné na
svláštní požádání také v ceně mírnější a franko. 01

PaE Bohatý výběr všeho druhu nábytku.

0) Nábytek. Výbavy pro nevěsty.
Úplné zařízení do pokojů, salonů a ložnie.

Výroba a sklad nábytku

KY.SKURERSKÝ
(6) w Hradci Králové

Svatojánské náměstí čislo 87.
Sklady tabulového a dutého skla, porcelá
nových zrcadel, obrazů a petrol. lamp.

Čenníkya nákresynapožádání frko.

Do Hradce Králové a okolí!

Pro jarní období odporučuje v úctě podepsaný vele
. čtěnému P. T. obecenstvu svůjco nejhojněji zásobený sklad
- veškerých druh)

plstěných 1vlněných pro pány, chlapce a dětí,
vše vlastní výroby.

Zároveň chovají se na skladě nejjemnější a nejmo
dernějšídruhy ných klobouků Jan Rez

thee, továrna ve Vídni, jejíž výrobky rovnají se veškerým
prvním továrnám vídeňským.

Novotiny slaměných klobouků
jsou v hojném výběru -za ceny mírné na skladě.

SRB“Opravyvyřívují se ihned asa ceny levné. "DE
O vzácnou přízeň P. T. obecenstva prosí

- v úctě dokonalé 282

JOSEF DVOŘÁČEK,kloboučník v Hradci Král,
(Velká podsíň).

9 A%

Ň Praktické

| rychloprací stroje *
; se ždímadiem k
Ž Da nejvýš výhodné vzhledem k úspoře času, mý- K

3dla a kdocíleníčistéhoprádla, aniž bytím prá- h
dlo trpělo, uhotovuje strojnická dílna .

+5 J. Bucka ve Smidarech,
7943 kde možno též veškeré hospodářské stroje nej
-4$ninovější soustavy důkladně ahotovené za ceny

levné obdržeti. 211

Uposorňuji na dokonalé a nejnovější řesaci
stroje excentrické mláticí stroje s kuličkovým s
ložisky. Prací stroje má též na skladě p. Karel
Dušek, ne sr. Janském nám. v Hradci Králové £
a p. Kolář, hotelier v Bělohradě.

DTPOTPOTPO p i
"á st KOX VÁVÁZPÁVAVÁV O,

M:k2OTPOVÁL
L

-<

soukeník
V RYOHNOVĚ n K.

nabízínadobujarní aletní

ORP"vlastní výroby.

Račieš učiniti jen malou objednávku na
skoušku!

Vzorky na požádání zašlu franko.

Děkuje všem svým milým veledůstojným a
volectěným zákazníkům za vzácnou přízeň, pro
sím, aby mi i dále důvěru svouvěnovali a sli

buji vždy vzornou, poctivou obsluhu. 15

Joselu Netukor,
majiteli trahlářské dílny

a jeho p. synu
na Slezském Předměstí.

7x
Necht se ita Vaše mnoší
Jako zlatý písek v moři!
Stěídejte se starosti,
s mladistvou všdy radostí!
Ze srdce to přeje Vám
k dnešním cíčným jmeninám

hrušek a jabloní, též nejchutnější a nejdražší ja“
blko malinové holovouské ze zrušující ovocné školky
v ceně velmi levné prodáJosef Kulíř,
řiditel měšťanské dívčí školy v Hradci Králové

Rarel $Jorovec,
dekorační malíř v Třebechovicích

doporučuje svůj závod k provedení všech

doloralivníth Lob BOSUDLů
při dobré maliřské technice,

Malby provádí se od jednoduchého
až do bohatého spraoováni.

-Nástěnné staré malby jakoš i olejomalby se
restaurují, o a soch

Náerhy «

m

se levně obstarávají.noryZd ve z

Humpolecká.

Natičná sukna
a letní lodny.

Dámské lodny.
Modní oblekové látky na

převlečníky ihaveloky
z čisté ovčí vlny a v levných cenách

doporučuje

Karel Kocián,
závod soukenický v Humpolci.

281 Vzorky k nahlédnulí franko.

Be- Důležité pro každého!-©

Wýborné pojednání.

Nový soudní řád
přinesly„Časevé úvahy“ v břemovémčísle z péra

vynikajícího právníka.
Číslo to je vo forměbrožurya rozesílá se'frankoza 5kr

SNB“Na 4 výtisky pátý zdarma. “ij
Objednávky vyřizuje

MůministaceČasovýchúvalv BradeK?

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve ové vlastní dílně na umělé truhlářské i čalou

nické zboží vyrobená

OW.pérovky a žíněnky, VE
pony a sáslony do oken, hladké i zdrhorané dle

frane. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírmých.

p“ Levně na prodej!“jij
Lustr barokový

s velkým množstvím broušených skel na 12 svící z čistého
bronzu dobře slacený.

Karel Zavadil, pasíř wChrudimi.

úchramírzánl:: Kotva.

LINIMENT. CAPSIGI COMP.
z Richtrovy lékárny v Praze

uznává se za výborné, bolesti utičující natírání; jest
na skladěve všechlékárnáchza 40 kr.,70 kr.a1 sl.
Všeobecně oblíbený tento

domácí prostředek
žádejvždyjen v původních láhvích6naší ochrannou
známkou„kotvou“ z Richirovy lékárny.

dl

nů
Buď opatrný a přijmi jen láhve s touto

Do Hradce Král. a okoli!

ochrannou známkou za původní přípravku.

Richtrova lékárna „U zlatého Iva“ YPraze,

Dovolujeme si velectěnému P. T. obecenstvu zdvořile
oznámiti, že vedle chvslně známé dílny natěračské v Chru
dimi otevřeli js: c též

nově zařízenou dílnu

natěračskou
zde v domě p, Kobišty na hlavním náměstí Č. 143,

Tamtéž nalézá se obchod p. Šimka,

Snahou naší bude, bychom všecky práce do oboru
toho spadající provedli v každém způsobě k úplné spoko
jenosti pp.zákazníků.

Nabízíme služby své ku provedení veškerých prací
stavebních, nátěru fa:ad a průčelí domů, nábytku, podlah,
železných konstrukcí a podobné.

Vedle mápodobení růmých dřev provádíme též i
věrnou úmětací růmých mramorů.

O hojnou přízeň prosí v úctě plné

Josef Komárek a syn.

Vymmamenánstříbrnou medaili
o Hradoi Králové r. 1894.

Volodůstojnému duchovenstva!

Dovoluji si odporučiti svůj hojně zásobený sklad

kostelních paramentů ©
ve viastní dílně pracovaných. Dále shotovují go- 
bické svícny, lampy, kalichy, monstrance,
lucerny, rámce na kanonické tabulky a
pod. přesně dle vzorů a slohu za ceny mírné.
Btaré předměty obnovoji, postříbřují a pozlacuji

v ohni velmi trvanlivě a levně.

Růaná doporučaní, vysvědčení a osvědčení, jakož
i vzorky sasílám na ukásku franko.

Slavným spolkům a korporacím nabízím oseku ' f
shotosení odsnsků, památnich penísků a t. d.

Karel Zavadil,
pasiř v Chrudimi 3871



OC2000CD0 rumimi|
TAN STOUEAf$' k mm Nejedlý

v PrazeVáelerskénáměstí 0.90. Bl BROBT4 Novém Bydžově )
A LO K Y 0slohemkostelůsouhlasné| č .dízo v EeedolKnáleré |

-A HAVELO játeke A KŘÍŽOVÉCESTY : vdporačujeavůjatelierkprovedenívšech(de.

BE po zI. 7.50, W Jv reliefařezanéneblité. male KostelůSochy „Vskříšení“, sochy,
dále haveloky oltáře"a voškerákostelní| ©|

z jemného, nepromokavého štyrskýho lodenu v barvě tee- zařízení doporačuje uctivě| ©!při trvanlivé malířaké technice. ;

vošedé, šedohnědé, tmavoolivové zbotovené přesně dle zde umělecký závod „ochařský | Provádím ování A jednoduchého až do |
uvedeného výkresu a řezbářský [| uměleckého spracování, restauruji staré maby jd

po al i6—, D.B0, 44.50. Jo jě (ka aj obraKovi olejomalbynaplátněa ma- |
Sokolskéhaveloky nejlepší jakosti přesně dlej Že|vela M Upodán , slohustavbyKol ne Upředpisu 1 otně vypracuj arospočty.

W pozl. 12.50 GN Písármaa dflnyna Letné| Z|
613-VII. — Skled Klišlina

wmmePřictčnýchobjednávkách vyprošuji si udání P
délky haveloku. «mmms tř. čís. 24.

ČC JO00U-J Ko bn; k Svůj k svému!Z G P.T.obecenstrudo arů)á-.
(Zasláno.) m Nej .. těnému P. T. n poručuji s |ejlepší "B -| vod,kdežIse dostati:

MAVRODAPENE. l Vzorněupravená jidla. *Řecképřírodnídessertní i medici= | Výborné „pivo plzeňské | hradecké.SE“ yráokousvovo,ze
A. SPORY V HRADCIKRÁLOVÉ, (l Útnské |

Dá EJdu,poohudokroxné a borovičku Avlemnalínkm.

Ptá ny ala. ktorouno 1 obdržítejediněukřesťanskéfirmy MA X KRI Š T ÚŮFE K,
šonosirdsšnjm sea sobené| WNegňalvUherskémBrodě okn

HL.F.BEIDEL,PRAHAVodiškora No.—————m=— |o n nakuždémnošstvlkonsistoři:sesílá.= 0
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JAN BARTAMB JŠ
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zi pro malby obrámůu 8 90- Jjzlacování oltářů Pin

aKay podoble potřeb kostelních.
ex ©zaslaných malých "Podobises,

sa jichž správné provedení se ručí.
Ceny co najmírnější. , 269
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207 (firma Č. Mahrle) v Hradci Král.

obnáší "přísada kávy zrnko jakóž114 n |h
Opáhradatéže.S přid nad zdravost1.8

Majitel a vydavatel Politické družstvo tiskové v Hradci Králové. —Zodp. redaktor Frant. Štábl.—Tiskemb. kaihtiskérny vHradci Králové,



Nynější sítnase a prohlášení vlády,

Za velikého napjetí sečla se v pondělí říšská
rada. Bituace byla až do posledního okamžiku
Bejlstá. V řadách německé Jevice ostře se potíraly
živly zuřivé a umíročné oposice. Němečtí poslanci
s Čecha Moravy, kteří vědí, jak by jim přísná
vláda mohla uškoditi, byli ochotni voliti jednoho
místopředsedu ze svého středu a nedělati vládě
krajní oposici. Protože neměli odvahy v sobotním
sesení levice bájití své přesvědčení, rozbodli se
alpětí dajčnacionálové v jejich nepřítomnosti pro
rozhodnou oposici. „Neue freie Presse“, která z
počátku nejvíce štvalu, přišla se svou rudou před
možnými zlými následky obstrukce trochu pozdě,
Největší nesnáze chtěl způsobit vládě chytrý, vy

Ítavý baron Dipauli. Protože ae nedostal do
ministerstva, durdil se na vládu a chtěl 8 věčným
nespokojencem Zallingrem způsobiti v pravici roz
tréku. Avšak rakouští a styrští Němci postavili
se choutkám barona Dipauliho rozhoduě na odpor

n mněnýEbenhoch ovládl úplněv německémlickém klubu. Dipauli a Zallinger zůstali ge
nerály bez vojska a Dipauli byl nucen vzdáti se
předsednictví. Dipauli i Zallinger zatím v katoli
ckém klubu zůstali. Možná, že vyčkají pro své
zvláštní záměry přízvivějších časů. V klubu budou
však méně nebezpeční nežli mimo klub, poněvadž

je poslanci divocí by mobli proti katolickémuubu stváti alpaké Němce. Vyhlédnntý předseda sně
movny Fuocbamásledkem nemilé této události ve savé

straně, zdráhal se přijati úřad předsednický. Před
pondělní schůzí radil ae dlouho se svými přívrženci
a pak s dr. Englem. Konečně se podařilo obavy
dr. Fuchse zaplašiti, a tak mohl tento s dr. En
glem důvěrníkům pravice oznámiti, že volbu sa

sněmovní přijme. Protože český a polský
ub nechce, aby místopředsedové byli zvoleni £

jejich klubů, tedy za místopřédsedy bude zvolenSlovinecFerjaačič a bakovinský Raman Lupal.
Nynější situace jest taková, že jednota pra

Vice jem zachována a že pravice a němečtí velko
statkáři badoa podporovati ministerstvo Thunovo.
Němečtí poslanci se zemí českých nepoženou věci
do krajaostí, někdy si dá snad říci i nacionální
skupina Steinwenderova a řvavou a rvavou oposici
sa každou cenu budou asi dělati jen socialisté a
Pradáci: Gchčnerer, Wolf, Iro, Kittel a Tůrk.

Zvolení předsedy a první jeho vys í o
tom svědčí. Solnohradský katolík dr. Fuchs byl

A
FEUILLETON.

Co jest zdravé ?
Rozprava s obora lékařetví.

To jest zdravá Tak slyšíme denně z pře
moobých úst a o nejrozmanitějších věcech. Není
jídla, není nápoje, není návyku, který by neměl
své přívržence a který by se buď i jiným neod
poručoval. Vědyť i starý, plesnivý sýr, jenš pod
zvětšujícím sklem vypadá jako hustý les se spou
stami rozličné zvěře, má své ctitele, kteří o něm
tvrdí, že svyramuje žaludeke anebo jako přeleželé
svéřma, páchaoucí urené ryby, jimik zvlášté chudý
občan v pondělí spravaje si chať. Hrozny, víno,
pívo těžké a lehké, černé, světlé, syrovitka, mléko,
přirozené a umělé minerální vody, káva, čaj, sla
dový extrakt velebívají sc aá jako zánračné pro
středky.

Někdo spí při otevřeném okně, odporučuje
to ostetním. Jiný vešebí si parní lázeň. Nejnovější
doby pak stalo se aš módou polévání studenou
vodou, skákání do chladné vody, ledové obklady
slovem Kneippovdní.
. Jsme daleci toho, abychom různé ty pro
středky zavrhovaly, majíť zajisté mnohé, vyjma
těch, které jsou naprosto otravné jeko staré ryby
nebo pleznivý sýr, své dobré účinky a za jistých
okolností zajisté prospěji. Ale není k tomu potřebí
ani lékaře ani zvláštní lékařské zkušenosti, aby
každý nablédl, že ne všecko, co jednomu slouží
ku zdraví, i jinému musí jíti k dubu.

Moučná a tukovitá strava, která prospívá
tomu, kdo těžkou práci koná a síly mu dodává,

"způsobila by jinému, kdo v kanceláři sedí a jen

zvolen pravicí sa předvedu 107 hlany, 44 prásd
ných Ietké odovadali němečtí velkostatkáři a Vlaši,
levice a nacionálové při hlasování odedli, nemařili
tedy volbu, a jen Sehěnerer a Wolf vynadali no
vémupředsedovi,žeje lumpa zločineca
že patří do kásnice.

President dr. Fuchs děkoval za důvěru sně
movny, vyslovil své pochybnosti, adali jeho afly
stačí na úkoly naň vznesené a pravil na to: Mým
krátkým programemjest spravedlivé užívaní jedna
cího řádu a nestranué řízení záležitosti předsed
pictva, loyální a přívětivé atyky s pány poslanci.
Chce bájit význam, důstojnost a vážnost parla
mentu. Dále žádal za podporu poslance všech stran,
vyzval je k společné plodné práci. Na to prohlásil,
že zákon Falkenhaynův proti obstrukci v minalém
zasedání zavedený více neplatí a končil pak slovy:
Vzpomeňte si všickni vděčným srdcem, co my
všichni národové rakouští péči a lásce moenáře
vděčíme, a že jako dar k jeho jubileu položiti
chceme mír Rakouska. Posléze provolal Jeho Ve
ličenstvu třikrát sláva, které celá aněmovnaopako
vala. Jen Schěnererovci, kteří po čas řeči nového
presidenta hulákali, křičeli vtom okamžika: „Fuchs
darebák“, apak utekli. Jen Iro seděl a neprovolal
slávu císaři. Na to poslanci Pergelt, Steinwender,

br. Stůrgh a Daszyňski prohlásili, žeprotestujíproti tomu, aby pouhým prohlášením zákon Fal
kenhaynůvbyl neplatný; byl prý nezákonný.Lueger
pravil, že antisemité považují zákon Falkenhaynův
za porušení ústavy. Schónerer navrhl: „Dr. Fuchs

rohlašuje se za státního zločince a má býtí poslán
o káznice“. Předseda dal o tomto návrhu hlasovat

a celá sněmovna návrh Schůnererův za všeobecného
smíchu zamítla.

Arabě Zedtwitz navrhli aby oba místo
předsedové zvolení byli v příští schůzi.

Předseda ministerstva hr. Thun podal pak
toto vládní prohlášení:

Jmenován milostí J. Vel. předsedou minister
etva a správcem ministerstva vnitra, kladu sí za
čest předetaviti se tímto a své kolegy slavná sně
movně. Budiž mi bned dovoleno zpraviti sl. sně
movnu 0 nejdůležitějších cílech, jichž domábati se
jest vláda pevně odhodlána. Vláda pokládá obno

vení 8pořádaných parlamentárních poměrů a pravidelného běhu zákonodár
ství za svůj přední a nejdůležitější
úkol, zejmena v nynějším okamžiku, kdy v zájmu
velmocenského postavení říše a její posilnění ho

blavoupracuje, osudné potíže v zažívání. Dospělý
nemůže s prospěchem jen od mléka žíti, kdežto
nemluvňatům jest mléko nejpřiměřenější a úplné
dostatečnou potravou. Kdo namahavou práci tě
Jesnou koná a tím + více tepla v sobě vyvijí a
tudíž tekutiny potřebuje, musi více píti. Kdo stejné
množství tekutin přijme při životě jinak málo po
hyblivém, zakusí brzo nepříjemností toho v těle.
Známoť teké, že nejen pivo, ale i víno a voda,
zvláště v podobě kávy a polévek, u mnohých lidí,
ačkoliv ne u všech podporuje tloušku a zvýšuje
obtíže přebytku tukového.

Zaměstnání, věk, tělesná povaha ijiné dílem
stálé dílem měnivé okolnosti a vlivy, způsobují,
že co jednomu slouží ku zdraví, druhému jest
ku škodě. Je-li tak již při zdravých lidech, což
teprve při nemocných! Léčebný prostředek neb
způsob léčení, který jednomu vrací zdraví, při
jiném touže chorobou stíženém může způsobiti i
smrt. Představme sí dvě osoby ; obě živí se dobře
a málo ae pohybují. Jedné z nich odporučí lékař
léčení vodou, pití hojně vody, střídmost a mnoho
pobytu v přírodě. Výsledek jest překvapující. Druhá
osoba se nerozpakuje a oddá se témuž způsobu
léčení. Zprvu to jde, ztrácí na váze, ale znenábla
počínají se dostavovati obtíže, stále jest hůře, ná
valy krve k hlavě, tlučení srdce a dychavičnost
jest výsledek tobo léčení; osoba ta tuční i tím
více, čím méně má síly k pohybu v přírodě. Do
staví-li se potom k lékaři, slyší k svému překva
pení, že vodní to léčení mělo pro ni opáčný právé
účinek, poněvadž tělesná povaha a způsoh života
tobo nedovolaly.

Tak jest i s otužovací methodou a stude
nými lázněmi. Jen tom jdou k duhu, kdo má dosti
životní síly, aby námahu a ochlazení vynahradil

|1V.Ročník.

třeba parlamentárně vyříditi nale
kavě potřebnéúmluvy 8 druhou polovi
nou říše. K ruzřešení toboto úbolu vláda do
volává se všech, jimž záleží oa vážnosti říše a
jimž význam parlamentárních forem jest drahý.

črna historickým tradicím rakouského mocnářství
vláda bude pokládati při správě veřej
ných záležitostí za nejvyšší svojí Zá
sadu jednati spravedlivě kuvšem náro
dům aobyvatelům tohoto státu. Tutozá
sadu vláda, hájíc právo, pořádek a autoritu při
rozhodování všech otázek, které týkají se politických
nebo hospodářských zájmů nebo nároků, bude při
váděti ústavní cestou k platnosti. Užitečné Bo
cialní reformy, kulturní pokrok, zvele
bení hmotných a mravních poměrů oby
vateletva, zejmena širokých vrstev jeho, odká
zaných na výnossvépráce,podporování prů
myslu s zemědělství jest v zájmuveškeré
státní společnosti a bude proto vládou co nejvy=
datněji podporováno. Jako vláda nasadí nejlepší
své síly na dosažení těchto cílů, očekává také 8
důvěrou, že v těchto oborech rozdíly stran ustoupí
v pozsdí a že všecky ally spojí se ku společné
práci ve službě hospodářské a tím také politické
moci státu. Přední podmínkou, aby tento vlaste
necký úkol se splnil,jest umírnění národ
ních protiv, jakásí akce míru, k nížprávětento
rok byl by nejlépe povolán. Slavná sněmovno, račiš
býti přesvědčena, že vláda, pokud bude na ní, vše
na to vynaloží, aby dospěla k tomuto vzneňenému
eíli. Vláda obrací se ve jmenu Rakouska s důvěrou
ke všem stranám tóto sl. sněmovny a doufá, že
sněmovna proniknuta vlasteneckým duchem bnde
ochotna vykonati nebespečné opozděnou státní práci,
pro blaho celku a jeho částí nezbytně potřebnou.
(Hlučná pochvala na pravici).

Němci nejsou ovšem 8 vládním programem
spokojeni, protože nezatracuje Badenovo a neod
volává Gautachovo jasykové nařízení a nozavádí
německou státní řeč.

Prohlášení Thunovo jest vládním programem
ovšem jen pro nejbližší budoucnost; napřed se
musí obnovití pořádek ve sněmovně a pak bude
možno teprve k plodné prácí přikročiti. Zatím nám
musí stačiti, že vláda chce konati spravedlnost ke
všem národům této říše a hájit státní autoritu,
Sebe obšírnější a mnoboslibnějsí vládní program
byl by nám málo platný, kdyby vláda následkem
parlamentární obstrukce nemohla sliby své prová
dět. Každému jest také jasno, že tato sněmovna

o
lepším vývojem tělesným a větším vývinem tepla.
Jestliže dobře živení a od přírody silní lidé, ať
děti nebo dospělí, studenou vodou, lehčím odě
vem, otvíraním oken a jinýrmi ochlazujícími pro
středky se oťužují, vyžadují slabší, útlejší a ne
dostatečně živené neb příliš tlusté osoby přede
vším, aby upravena byla přiměřeně jejich výživa
a potom teprve aby znenáhlým přechodem od
vlsžné vody k chladnější a chladné byly otužo
vány, jinak se ncotuží, nýbrž seslabí.

To plnou měrou platí také o Kneippvání.
V obecenstvu platí dosud osudný předsudek,

jakoby nemocí bylo něco na sebe uzavřeného a
obmezeného, co člověka stihne a ničí jako kroupy
úrodu nebo oheň stavení, kdežto jsou to ústrojné
postupy, vyvíjející se z příčiny, účinku a proti
účinku, pročež také nejen každé chvíle ale i u ka
ždého jednotlivce jinak se jeví. Choroba nemůže
tudíž od chorobného se oddělovati a potlačovatí
proti ní působícími prostředky, nýbrž předmětem
a úkolem léčení musí býti vždy osoba samého ne
mocného v jeho nemocí změnéném stavu.

Jako nemůžeme tedy o jednotlivých pokr
mech, nápojích a návycích vyhlásiti, že by byly
zdravé, t. j. užitečné každému, tak nelze ani tvr
diti o jednotlivých lécích a spůsobech léčení, že
by o sobě zapuzovaly nemoc, neboť lečebný úči
nek závisí v každém jednotlivém případě na pří
rodě a stavu nemocného, Zdravotnictví a léčení,
životospráva a lékařství musejí míti vždy na zře
teli jednotlivce a říditi se pravidlem: Jedno ne
hodí se pro všecky a všecko nehodí se pro jednoho.

Toho k svému prospěchu i nejširší obecen
stvo by mělo býti pamětlivo.

-AMD RD —



státní právo neprovede; nemát vláda potřebnoudvoutřetinovou většina k změně říšské ústavy.

Reformace nebo revoluce.

I po boařích husitských a epoustách švéd
ských za války třicetileté zbylo naší vlasti mnoho
velebných chrámů ve středověku vystavěných. Jsou
to ponejvíce budovy slohu gotického a dloubými
okny, 8 pilíři a smělými klenbami. V století sedm
náctém a osmnáctém byly chrámy ty xnešvařeny
zazdívéním oken, přístavky a oltáři slohu negoti
ckého, nevkusnými ozdobami, t+kže původní krása
a velebnost chrámu takového téměř zničena byla,
neb aspoň mnoho utrpěla. Poukasujeme na chrá
my v Hradci Králové, Chrudimi, v Hoře Kutné,
v Prate atd.

Ale od let asi šedesátých tohoto století po
čala se poznávati ta chyba, které se dopustilo na
svatyních těch století sedmnácté a osmnácté, po
čalo se na novo rozuměti bývalé čisté kráse vele
chrámů gotických. A proto začaly se chrámy ty
obnovovati čili v původní a lepší atav nazpět
uváděti. Přístavkya ozdoby nevkusné,ve slohu ji
ném zhotovené 1 oltáře takové odstraněny, goti
ckými nahraženy, okna zase prolomena, barvenými
skly s obrazy opatřena, a chrám zastkvěl se ve
své téměř původní čisté velebné kráse.

Tato obnova chrámu — čili jeho v původní
stav uvedení — takto vylíčená jest asi to, čemu
dosti špatně latinsky se říká reforma neb re
formace.

Při reformě tedy zachovává se především
základ a s ními celek budovy — jen ne
příslušné znešvaření se odstraňuje, ale co 86 od
straňuje,obyčejněsejinýmlepším nahrašuje.
— A obnovu takovou provádějí lidé, kteří k to
mu mají schopnost, konají ji 8 rozumem, 8
rozvahou, bez vášní, s klidem a láskou
pravou ku vznešené stavbě původní, o jejíž za
chování a zvelebení skutečně často s obětmi veli
kými pracají.

Kdyby však někdo vida chrám ten znešvařený,
pravil: Nejdříve podryjeme základ a zapálíme
stavbu tu. Uděláme zbořeninu. A až ji budeme
míti, pak? — Pak? — Pak vlastně nevíme dobře,
co uděláme. Ale každým způsobem postavíme něco
nového! — Jak si usmyalili, učinili. Základ pod
ryli, stavbu zapálili, udělali zbořeninu. A pak? —
Pak postavili stavbu bídnou, na základě opukovém.
Trhaly se jim brzy zdi té stavby, opravovali a
zamazávali trhliny, až se na ně jiní rozlobili, od
díla tobo je vyhnali. Ale ti noví slepovali to zase.
A přišli jiní do třetice. Zapálili to zase, a sesulo
se to zase — až přišli k veslu lidé rosumní a
počali stavěti stavbu ve slohu původním dle vzorů
předků.

To je obraz revoluce. Ona nozachovává
budovu původní a neodetraňuje pouze nešvary.
Naopak! Ona podrývá nejprv základy — nábo
ženství — pak zapaluje obeň vášní, fanatismu a
zuřivosti v duších lidských. A rozplameněný zlými
vášněmní lid boří, dělá zbořeniny. A co pak? —
To žádný neví; jen to ví, že má svět být jiný. —
Pak se dostanou k nadvládě lidé bez schopností
a rozvahy. Postaví něco na opuce a na písku. Na
místo nich přijdou jiní, kterým se ta nová stavba
taky nelíbí. A tak se to střídá, a bídně se staví
a řídí, až konečně lid prohlédue a touží po po
řádku pevném. Po mnohých bouřích, ztrátách a
útrapách položí se konečně za základ zase ná
boženství a lidé věřící, rozvážní, staví stavbu
novou sice, ale na základě náboženství, staví bu
dovu krásou a velebou i pevností té zbořené se
podobající.

Nedávno zlobili se na sv. Otce Lva XIII.
protestanté, že nazval zavedení nových věr v šest
náctém století revolucí, kdežto protestanté si
to nazývajíreformací.

akáž pomoc, když to jinak není! ? Co platno
se hněvat, když ta reformace byla skutečně re
volucí!

Dovoláváme se, anoť by nám ee nevěřilo,
muže,jejž právě letos český národ osla
viti hodlá. Jestto evanjelík Palacký. Prá
vě tento maž praví o snahách biskupů na sněmě
kostnickém a o anahách Husových:
. Při hojení uznaných od obojí strany (biskupů
i Husa) neduhů v ústrojí církve chtěli onino, aby
každý oudjejí pečlivéchráněn a zachován byl:
tento pokusil se o ně „skoč oko nebo zub“. Af
řekneme slovy novověkými: Sbor počínal sobě...
konservativně, Hus... radikálněa revolučně.
U nepředpojatého soudce nenůže býti
pochyby, která z obou těchto cest byla
by celému křestanstru prospěšnější a
vítanější. (Palackého dějiny. Díl III. č. 1.;
kn. XI.)

„„, „„Nepředpojatý“ čili takový člověk, který ne
vidí jen a jen na ofrkvi všeckobídnéa černé,
ale 8 rozvahou, bez vášně soudí, musí přisvědčiti
jistě nekatolíku Palackému.

A tak by se měli páni hněvat dříve na Pa
lackého a pak teprv na Lva XIII.

Neboť skutečně domnělá reformace od Husa,
Kalvína a Luthera až do časů našich nezacho
vávala základ a velebnou budovu církve na něm
spcčívající. Pravila, že odstraňujíc nešvary dělá

reformu, zatím se při tom díle vrhla na základ
církve, roznítileplameny vášní, a za bouří
a válek dělala se staré církve zbořeninu. — Ale
60 potom? Základem církve jest sbor apošto

lů s Petrem v čele, jemuž pro všecky věkyv jeho nástupcíchpřipadá úkol učiti národy
a duchovně je spravovati. Ale právětento
základ byl podtršen. Na místo něho dáno učení,
že bible se svobodným výkladem je tm
pravým základem. Oo ale je svobodný výklad,
nežlirozum neb nerozum a Choutka jed
notlivce? — To byla ta opuka, která so stala
základem protestanetví, a proto právě on jest tou
novou stavbou, kde se okasují trhliny způsobené
až i nevěrou na kazatelněl| Není žádaá
pomoc! Jeť tu jen podrytí základu a obeň! Je tu
revoluce.

revolace státní, tedy politickáa sociální,to
ho právě naše vlast zakusila měrou nejhojnější.
Což bylo táborské busitství jiného, než-li socialní
revolucí? A což bylo „sesazení“ Ferdinanda IL.
protestanty německo-Českými roku 1618 než re
voluce státní, politická?

A čeho ae vlastně mělo dosáhnouti, totiž
opravy mravů, tobo 80 dosáhlo nejméně. Lutberovy
výroky jsou v tom obledu známy. Does podáváme
něco z listů Melanchthona, soudruha Lutherova:
U největší části našinců jest nevázanost tak veli
ká, že nižádného obmezení kázní. nesnesou. I)o
moltvajíce se, že mají víru — která bez skutků
ospravedlňuje — a že jsou živými údy církve, žijí
v bezpečnosti a v cyklopské divokosti, propadají
dáblu, který je k cizoložství, vraždám a jiným
ohavným hanebnostem dráždí. Po této děsné spou
stě, hrůzné opovážlivosti a divokosti budou ná
SB smutné a strašné tresty. (Tak napsal r.

1555.
Toťjako vždy tak i tuto příznak a následek

revoluce— spousta mravů.
Jinak si počínal sněm tridentský. Ten za

choval sáklad církve, ústavu a učení její, ale od
straňoval mravní nešvary a nekázeň, a na místo
toho, co odstraňoval, dával velebnosti velechrámu
církve přiměřená zařízení, aby co jen možná bylo,
církev v bývalý lepší stav uvedena byla. — To
byla reforma a proto po ní nenásledovala spou
sta mravů horší, než předtím, nýbrž polepšení
mravů, jak n. p. o českém národě sám romek
uznává, že znovu uvedením katolictví do Čech
mravnost národa na pevný základ polo
žena byla.

Nyní přišla doba, za které se zase všude
volá po reformě. Jenže se národu našemu nabízí
tolik reformatorů, že ubožák neví, koho se vlast
ně držeti má. Jisto jest, že se reformatorem
dělá i u nás liberalismus, jemuž naši říkají savo
bodomyslnost. Ale tento reformator pustil 8e do
základu, na němž národa našeho mravnost a
blaho spočívá, totiž do katolicismu; rozdmychal
obeň vášní. A následek toho? Upadek mrav
nosti. A spola sním nejen úpadek národnostního
nadšení k. p. u socialistů, ale i politický radika
lismus, posaď aspoň tichá jakás rovolace dle vzoru
Baxova.

A vtěch nesnázích Nár. Listy dávají do zá
kladu, jejž podryly, „národní dělaictvo“. Páni, to
je pro reformu národa jen a jen opuka.

A proč? [nu proto, še i národnosti sákla
dem jest náboženská mravnost. Bude to pu
kati a se trhati zas a zas. A co potom? — To
páni z N. L nevědí bezpochyby taky, jako to
vůbec podrývači nevědí. Revoluce proti církvi dělá
totiž všude bez výjimky zbořeniny a stavěti ne
dovede. — Doufejme, že 8e národ ve svém jádru
věřící vzpamatuje a že se pobořený velechrám
našeho blaba postaví zase po mnohém bloudění

na jedině pravý základ, jímž jest náboženství otcůnašich.

Národohospodářská hlídka.
Pěsltujme ovoce.

Ovocnictví, v minulých dobách lak vážené,
slibuje odměniti práci, -píli a rozšafnosť rolníka,

titi mu víru ve zdar budoucnosti a učiniti jej tím,
čím býval od staletí: zdravým, nevysícbajícím pra“
menem efly národa!

Ovocný strom v českých vlastech našich velmi
si libuje: mírné svahy, půda v nejrozmanitějším
složení, přiměřený počet srážek dešťových, mírné,
zimy i mírná lóte, žádné výstřednosti přírodních
zjevů, husté obyvatelstvo ap-třeby schopné, hojnost
komunikací a blizkost světových tržišť vůbec, in
telligentnosť pomocných sil, zkušenosti již nabyté,
vše to poukazuje k velkému, možnému rozvoji
ovocnictví v zemích korany České. Třeba jen vě
novati tomu pozornosti a chopiti ee díla. Výsledky,
jichž docílili angličtí zahradníci ve svých vytápě
ných, sklem pokrytých zahradách, dokazují, že ra
cionelně i s větším nákladem provozované ovoc
nictví často lépe se vyplácí než kterákoli jiná
kultarní plodina. V Spojených státech severoame
rických jsou již celé kraje proměněny ve výnosné
zahrady, americké ovoce čerstvé i sušené zaplavuje

naše trhy,„Jeho pěstování živí tisíce lidí,I v Evropě význam ovocnictví opět 86 po

znává.Vevšochzápadníchstátechúsilovněksve
: působí nejem osstou svépo

moci a prostřednictvím významu plných spolků ale

vydatnou pomoní státní. V Uhrách vysazuje seročně maoho tisíc ovocných stromů za nejáčia
nější podpory vládní; v movější době taim role.

ými etromy vysázena byvši — po dlouhou
řadu let od daně budou osvobozena. A tak úsi
lovně stará se vláda-i o odbytplodin sadů vůbec.
V rakouských zemích, dále ve Štýrsku, v Hališí
Jiš nás ovoenictrím svým předatihli.

A my,národ,jenž na vývoj zemědělstvísvého
tak rád samolibě ukazuje, důležitost ovocalotví
chápati se nezdáme! "

Ovoce lékem.

Vlivem sdravovědy nabývá půdy přesvěd
že lidstvo k zdárnému vývoji svému musí
se k přirozenému způsobu života. A tu pak srov
náním konstituce člověka a nejbližšími mu tvory
nabývá platnosti učehí, že původní přírozenou po
travou jeho byly plody stromů — ovoce a ořecby
— a že teprre průběhem doby, dosáhauv vyššího
vývoje, sáhl k jiným pramenům výživy, k masu
a zrau. A čení toto nalézá opory u mnobých
slavných lékařů, kteří k důležitosti požívání ovoce
přišli z jiných důvodů. Dnes není o tom sporu,
že denní požívání ovoce má se státi pravidlem při
stole bobáčů ij chuďasů. Jest opravdu povšímnotí
hodno, jak mnoh> léčiva chová v sobě zralé ovoce.
Požívání jablek podporuje trávení a působí dobře
na mozek. Hrušky jsou oblíbenou potravou dítek
čerstvé i zavařené; sušené jsou dobrým dietickým
prostředkem. Vinné brozny, zvláště modré, jsou
nejen živné, ale čistí také krev. Po nich příchá
cházejí v příčině léčivosti hned broskve, které ale
nesmějí býti přezralé, a časně z rána, na lačný
žaludek, jsou nejzdravějšími. Jeden pomeraně denně
požitý jest výborným prostředkem proti špatnému
trávení a vyléčí, déle požíván, žaludek dokonale.
Vařená jablka jsou pro mladší dítky přímo nezbytná
a matky i ošetřovatelky mohon pak obejíti se bes
jistých prášků a lektvarů. Šťáva z rajských jablí
ček poslouží výborně při chorobách jater a střev,
kdežto šťává melounová při zimnici a chorobách
ledvin jest neocitelná. Lte ji požívati v jakémkoli
množství a toliko při choleře, kde vůbec žádného
ovoce se nepsžívá, budiž od ní upuštěno. Šťáva z
citronu v šálku horké kávy jest výborným pro
středkem proti bolení hlavy a jak znamenitě pro
spívají dětem všechny ovocné šťávy jakožto pří
měsek k vodě, jest as každé matce známo, Šťáva
z ostružin, zavařená s cukrem utišuje kašel, taktéž
marmeláda z černých borůvek zavařená s cukrem
a s horkou vodou rozmíchaná a večer před spaním
požitá. Při krticích prospívá znamenitě odvar z
trnek pitý za studena a při oznobeninách jahody
rozmačkané na kůži a ponecháné tak až přischnou.
Každý ví, jak všem nemocným bývá ovoce víta
ným občerstvením. Příroda poskytuje nám tudíž
v ovoci nevyčerpatelný téměř poklad léčivých pro
středků, jichž účinku netřeba neš poněkud pozor
něji dbáti, abychom jich 8 náležitým prospěchem
mohli používati.

Lahoda ovoce razí mu všady cestu, zejména
je-li laciné. Z toho vysvětlitelný úkaz, že spotřeba
ovoce všude roste a meze další spotřeby nejsou
dohledné, tím méně, když průmysl konservování
ovoce v nejrůznější formě již velice jest vyvinut
a všude rozšiřovati se počíná. I ve směra tom ci
zina daleko před náti pokročila. My obdivujeme
se rychlému vývoji továren na konservy ovocné
v Severní Americe, Francii, Anglii a v Německu.

Ale i u nás již odbyty jsou neznáze spra
cování ovoce v trvalé výrobky průmyslové. To
várny na zpřacování a konservování ovoce v Krá
lové Hradci, v Třebenicích a jinde zápasí sice jaště
s některými potížemi, ale vynikající jakosť jejich
výrobků již se uznává. Do Uech dováží se bohu
žel dosud velice mnoho ovoce rakouského, tyrol
ského, italského a v posledních letech i amerického
a francouzského. (Co do chuti však české ovoce
cizím druhům v ničem nezadává, ba v mnobém
ohledu je i předčí. Až budeme ovoce pěstovati
racionelně, aš mu při česání a prodeji budeme
věnovati stejnou pozornost jako naši konkurenti,
až naše hospodyně poznají cenu ovoce, pak 86
bude musit výroba českého ovoce zdesateronásob
piti, aby budoucí domácí spotřebě a cizí poptávce
bylo vyhověno. Proto čeští zemědělci obraťte po
sornosť svou ovocnictvíl Zamilujte si strom ovocný,
který v biblickém rájí jiš prvního člověka živil,
věnujte mu radostnou píli, jakou dopřávali jste
nucení byť i nesympatické řipě, která kus národní
povaby nám vyrvala a nyní špatně se vyplácí,
hleďte poznati toto v posledních desitiletích tak
zneuznávané odvětví rolnické živnosti.

Pokyny při sázení ovocných stromů.
Má-li rojník ovocné stromy 8 prospěchem

pěstovati a hojné úrody docíliti, musí si osvojiti
Jisté vědomosti. Rolník musí věděti, který druh
stromu v jaké půdě si libuje, jaký stromek má
býti, kdy strom gázeti se má a tolikéř, jak oše
třovati stromek po vysázení a po celý jeho věk.

Všeobecně možno říci, že téměž každá jakost
půdy způsobilá jest, aby živila ovocnýstrom aneb
ovocný keř. Ovšem jednotlivé druhy půd svědčí
jen některým druhůta stromů. Jabloň, nejdůleži
tější ovocný strom, miluje půdu hlinitou, dosti hlu



bokoa,nikdy ae vlhkou adaří se i vpolohách
stodených ; pejvíce libuje si vo smíšeníně
různých náplavů, pokud možná vysoce navratvených,

- 6 snese i vlhko ve spodině; třešně libuje si vpůdě
sušší a spokojí se po případě i « půdou křeme
nitou, svláště šlechténa-lina višní tureckou, kdežo
Švestka snese i snačně vlhké polohy a půdu jílo
viton, mastnou.

Dle toho, jaká půda a který drah stromku
Jeně zatazen býti má, třeba pro ovocné stromy

podářské předem vyhoditi jámy, v dobré půdě
as na 60cm. hluboké a 100—120 cm. v průměru;
v půdě šparné se spodem kamenitým jest třeba
ovšem učinit jámu hlubší, a až i 2 m. v průměru.

Toho zkypření a promíchání půdy do šířky nenívlastně nikdy Hiliš; strom tím více ai libuje,
čím kořeny své volněji rozkládati může. Při vy

bazování jam klade se svrchní páda na (ednu,spodní na drabou stranu, aby pak provětrány byvše,
de důlku naopak vloženybyly; t.j. humosováhodí
se vespod — apodní, méně úrodná na vrch. Jest
veliní dobře, pak-li poblíž kořenu dostane se něco
kompostové země. Spodek jámy hnojiti se neod

porovčí, leč bychom obmýšlelipřstovntí svláštěvzácné drahy ve tvarech, na nichž zvláště záleží.
Na pů mokrých a kamenitých, do nichž

kořeny stromu wnikoouti nemobou aneb v nich
obnívají, jest zapotřebí sázeti stromy na kopečky,
ea něž hlínaodjinud se přiveze. Při zakládání za
hrad při domech, kde jedná se o pěstování ovoce
ma krscích — kde se tudíž stromky houšť sází a
výtečné tabulové druhy se pěstují, jest nojlépe
zemi r golovati t. j. přebáceti ji do hloubky 60—
80 em. a při tom důkladně ji probnojiti,tím více,
čím půda od přírody jeat horší. Vymožeností vědy
w nové době dodává se půdě stromu potřebná po
trava cestou hnojiv umělých — i odporoučí 86
zvláktě jemně mletá fosfátová struska Thomasova
a kainit, draslo obsahující. — Obé rozkládá se
volně v průběhu let a poskytuje stromu potravu
ponenáhlu.

Nechť již jame si stromky vypěstovat anebkoupili, ješ do té které půdy se hodí,třeba hle
děti k tomu, aby byly zdravé, pně pokud možná
rovného, s mladou korunou a hojným, zvláště vlá
skovým kořáním. Zvláště k této poslední vlastnosti
budiž hleděno, neboť jím zdar stromku, jeho ujmutí
azdravý vývoj další jest pojistén. Sázíme-li stromky
do stromořadí na role aneb k silnicím a cestám,
jest přiměřená jich výše od země po korunu as
180 cm., vydší stromky sázeti není nikterak účelné.

Sásíme-li stromky do zahrady, kde půda se ryje,
aneb na pastviny, kde drn se nechává, aneb na
stráně větrům vysazené, přiměřenější jest sázeti
polokmeny t. j. stromky aa 120 cem.po korunu
vysoké. Stromky takové mají před vysokými mnobé
výbody: dají se lépe ošetřovati, snadno sklízeti,
trpí mérě větry, počnou dříve roditi, a rovněž i
plody na nich lépe se vyvíjejí.

Stromky odjinud ze školky bývají zabaleny
do mechu a slámy; takové po dojitíhned rozba
lime, založíme je do hrůbku a prstí přikryjeme.
Měly-li by býti stromky poněkud zaschlé, přikryjme
je celé — kořeny, peň i korunu, as na 20 cm.
semí a tuto důkladné zalejine; za nékolik dní
stromky nabudou své svěžesti a mohou se k sá
zení opotřebiti. Došly-li stromky za mrazu, třeba
složiti je do chladné místnosti, kde nemrzne, aniž
by se vybalíli. Nedlouho před sázením vyplní se
vykopané jámy na tolik vrchní zemí, aby kořeny
stromků už usazený spodek pod sebou měly, a zem
na déle značně slébati se nemohla. K vysokým
stromkům dávají ce koly, které před sárením do
dolíků se zarazí tak, aby stromek se strany jižní
aneb jihovýchodní kryly. Koly mají býti bez kory
a mají sabati pouze po korunu stromku. Kořeny
stromů před sázením se přiřežou — nestalo-lí se
to při zakládání stromků po jich obdržení; při
řezáváme však jen konce poškozených kořenů do
té míry, abychom odstranili pouze to, co je po
škozeno, při čemž ktomu hleděti třeba, aby plocba
řezu byla hladká a dolů obrácená: rána taková
snadno se hojí a odtud vypouštějí stromky nové
koříbky. Velmi odporučitelno jest, zvláště při Jar
ním pozdním sázení, aby kořeny stromků do kra
vince, tvořícího s částí mastné hlíny řídkou kaši,
ponořeny byly. Opatření toto chrání kořeny před
rychlým vyschnutím a prospěšně účinkuje na vý
voj nových kořínků. Na to vsadí se stromek do
jámy, na vyvýšeninu ke kolu, kořenyjeho opatrně
na všecky strany 8e rozdělí, načež započne 8e se
sasýpáním hlíny ke kořenům a mezi ně. K přikrytí
kořenů béře se dobře uleželý kompost aneb země
povstavší zetlením drnů, i hleděno bndiž k tomu,
aby země ke kořenům náležitě přilehla, což lehkým
otřásáním stromkem a mírným přimáčknutím ruky
se docílí. Přilehnutí hlíny na kořeny na 5—10 cm.
na ně nasypané nejjistěji docílí se však důkladným
zalitím a promočením ji. Na tuto vrstvu blíny pak
jest velmi prospěšno dáti vrstvu hnoje, který dobře
se přitlápne; celá jáma pak doplní ge zbývající
zemí. Tato vrstva hnoje chrání jámu a stromek
před rychlým vyschnatím — uspoří nám tudíž časté
zalévání, ocbraňuje kořeny před dojmem přílišných
mrazů, mimo to pak byvší deštěm vylohována,
mladým kořínkům potraviny poskytuje ; koleta strom
ku jest pak radno ze zbývající země učiniti jamka
pro případ zalévání. Stramek po vysazení nikdy
nemá státi bloub, než stál ve školce; stromky blu
boko vsazené špatně rostou a jsou obyčejně ne

úrodné. Stromek po,zasazení přiváže se lehce ke
kolu lejkem, a teprv když temě náležitě se: usa
dila, přiváže se pevně vrbovým proutím aneb ji
ným vazadlem, při čemž toho třeba dbátí, aby mezí
stromeka kůl vloženbyl mech,jenž kůru stromku
před třením a poraněním cbrániti má, *

Koruna stromků s ovocem peckovitým se při
sásení silně seřeže, t. j. letorosty zkracují se o
třetinu až polovinu své délky. Týká se to broskví,
meruněk, třešní, sliv, Švestek. m tím stromky
lépe se zakořeňují, tvoří téhož roku ještě silné
letorosty a pokrývají se zeakrz potřebným plodovým
dřevem; nejsouce seřezány, zůstaly by větve od
spodu holé a bylo by pak obtížné, potřebnou
rovnováhu v koruně zjednati. Při stromech 8 ovo
cem jádrovým řeže se koruna jen mírně a to pouze
přibujném vzrůstu letorostů s teprv druhým rokem
upotřebí se silnějšího řezu. Při řezání dbáti třeba
toho, aby vedoucí letorost byl jen málo seříznut,
tak aby ostatní vlastní letorosty převyšoval. Zá
krsky a stromky tvarové vůbec zkracují se při
přesazování o třetinu svých letorostů; plodné dřevo
však zůstane netknuto. — Pravidla tato platí pro
podzimní i jarní eázení.

Jabloně a hrušoč sázívají se od sebe asi 8
metrů, ořechy asi 10 m, třešně asi 6 m., švestky
4—6 metrů.

Dobré štěpy můžeme odporučiti z ovocné
školky pana řiditele Kulíře (na Pražském před
méstí)a pana V. Vacka v Pamětníkua Chlnmce.
Okresní starosta, majitel mlýna a hospodářství p.
Vacek zařídil si na 22 korcích s velikým ná
kladem ovocnou školku, kde se pěstují též keře,
lesní sázenice, podložky, konifery, růže atd., která
čítá již dnes na 150.000 sazenic, které možno 8
úspěchem pěstovati nejen v půdách chudších, ale
i velmi úrodných. Páni zákazníci obdrží od pana
Vacka štěpy zdravé, pěkně rostlé, těch nejlepších
ovocných drobů.

Valná hromada Ustř. Matice školské,

Ústřední Matice školská konala v neděli o
10. hod. v pražské Měšťanské besedě valnon hro
madu. Předseda dr. Čelakovský zmínil se především
o dobrodinci Bedřichu Secbnellovi, který odkázal
Matici přes 200.000 zl. Obětavý český lid sebral
na příspěvcích rovněž přes 200. 00 zl. Zejmena
ukázal se býti obětavým český lid v uzavřeném
území. Matici ae uleví na podzim sestátněním vyš
šího matičního gymnasia v Opavě, dále se jedná
o sestátoění matičních realek v Lipníka a Hodo
nípě; Matici však nastává ujati se rázně matič
ného gymnasia v Zábřehu, který udržuje spojení
českého živlu v okolí českých Výpracbtic a Heř
manic 8 moravským Janouševem a Cotkytlem. 80
tislc sevoromoravských Čechů mezi Zábřehem, Šil
perkem, Šumperkem, Unčovem a Mohelnicí avíráno
jest 150.000 Němci, pro něž stát a země na ná
rodnímrozhraní udržují střední školy v Lanškrouně,
Svitavách, Mor. Třebové, v Šumperku, Římařově,
Unčově a Šternberku. Ze severomoravských měste
čekjedině Loštice 8 měšťanskou školou jsou v če
ském držení, většinou česká Litovel, Usov a Zá

břeh jsou v rukou Němců. V Mohelnici, Šilperku,umperku, Uačově a Šternberku v posledních 10
letech seslábl, Na Zábřežský a severní Moravě
lid sebral na stavbu Českého gymnasia jiš přes
40000 21., a aby neochábi, nutno ho podporovati
z ostatní části Moravy i z Čech.

Ze 122 škol, jež Ústřední Matice školská od
svého vzniku až dosud zřídila, vydržuje nyní 1
Gymnasium v Opavě, 42 školy obecné a 43 školy
mateřské či opatrovny, celkem tudíž 86 škol ve
směs v zemích koruny české. Krom toho posky
toje Matice roční subvenci Matici školské v Brně
4000 zl., středním školám v Hodoníně, Lipníku,
Místku a Zábřeze po 1000 zl. na každou třídu (na

Vídni, Matici školské v Českých Budějovicích a
několika jiným jednotám a školám podpory obno
sem od případu k případu stanoveným.

Ze zpravy účetní a pokladní uvádíme: Cel
kový příjem v uplynulém roce činil 227.272 zl.
70kr., vydání naproti tomu činilo 243.008 zl. 44 kr.,
zbyl tedy schodek v obnosu 15.734 zl. 74 kr.,
o nějž se zmenšilo jmění matičné. Z odkazu Schnel
lova byla Matice nucena dáti si vyplatiti zálohu
25000 ul.

Rozpočet na rok 1898 jeví se v těchto čí
slicích: Potřeba 339.267 zl. 21., úhrada pouze
28.705 zl. 15 kr. Zbývá tedy uhraditi značnou
sumu 310.562 zl. 6 kr., kterou bude nutno opatřiti
sbírkarni.

Zprávy jednatelská, účetní a revisorů účtů
byly jednomyslně schváleny a výboru uděleno ab
solntorinm. Vrchní řiditel Zemské banky p. dr.
Mattuš slavil vřelými slovy vlasteneckou obětavost
českého lidu, jež je základem existence a rozkvětu
naší Matice. (Výborně !) Vyslovil pak díky správě
spolku, zejmena starostovi p. dru. Celakovskému
a neunavnému řiditeli kanceláře matiční spisovateli
p. Tarnovskému za jich zdárnou činnost ve pro
spěch Matice. (Výborně! Potlesk. Shromáždění pro
jevuje díky povstáním s míst). Předseda pan dr.
Čelakovský děkoval za toto oznání řka, že náleží

celému výboru.

-Při vykonaných na to doplňovacíchvolbáchbyli zvoleni: za starostu opětně p. JUDr. Jaromír
Čelakovský, professor na vysokém učení; za členy
výbora na tři roky pp.: Jos. Anýž, redaktor „Nár.
Listů“, JUDr. Vratislav Černý, kandidát advokacie,
Ferdinand Hausa, okresní tajemník na Smíchově,
JUDr. František Horák, mag. koncipista, Josef
Kummer, redaktor „Politik“, JosefLibický, řiditel
škol v Žiškově,Jindř. Nechanský, úřadník banky
„Slavie“, JUDr. Jar. Pospíšil, Dr. Jaroslav Egon
Salaba, Jos. J. Toužimský, red. „Nár. Politiky“,
Josef Webr rytíř z Pravomilů, c. k. dvorní rada
v. v., Vilém Žabka, c. k. professor; na dva roky:
JUDr. Vincenc Dewetter, koncipista Zemské banky,
Jan Nevšímal, učitel, Gabriel Tille, úřadník Zem
ské banky; na rok: Karel Chmel, učitel, Otakar
Nekvasil, architekt, Rudolf Orelt, inženýr země
dělské rady; za revisory účtů na tři roky pp.:
Felix Goller, úřadník Zemské banky, Frant. Pok,
řiditel Občanské záložny v Karlíně; na rok pan
Frant. Výšohlíd, úředník zem. výboru.

L. + 771.Z Prahy. (P. d. „Obnovy“) Kato
lický ruch v Praze. Dnes Vám zasílám z Prshy po
těšitelné zprávy. Čeští školní bratři mají na Letné
směrem k Bubenči svůj « m a otevřou již letos na
podzim v něm svůj internat. Dům školních bratří
bude munificencí různých dobrodinců brzy zaplacen.
Sdělím jen tolik, že Jeho Ewinencí ndp. kardinál Fr.
de Paula hr. Schónborn o celou záležitost velice se
zajímal a svým vlivem ji urychlil. Babna a Holešo
vice, ač patří k Praze, nemají dosud avého kostela a
zvláštní farní expositvry. Celý ten ohromný komplex
dosud až k Maninám patří farností k Bubenči a epra
vován jest pouze dvěma kněžíma. Ale v náhradu za
to působí zde velice zdárně av. Josefská Jednota a
spojená s ní konference sv. Vincence. Každonu neděli
koná tato jednota ve filialním kostelíčku v Bubnech
pobožnost, v čase postním přístapují tam členové

jednoty slavnostně a společně k Stolu Páně: jednotaoná časté pouti a předvádí hry z umučení Páně a
včas vánoc o narození Spasitele. Podobným směrem

působí taky bratrské křestansko-s0cialní spolky v Karině, na Král.Vinohradech a na Smíchově — schází
nám již jen Žižkov, kdež podobného spolku není, ač
tam čítají přes 60.000 obyvatel, Středem tohoto bnatí
jest Jednota kat. tovaryšů v Praze s vlastním domem.
Velice zdárně působí Růžencová výrobna v Praze.
Tomuto úkolu zasvětila celý svůj život šlechetná dív
ka, Helena baronka z Helversenů. Dlí v ústavě celý den,
zaračaje mu celý volný čas, ale nebere z něho krej
caru. S ní spojila se jiná šlechetná slečna, bývalá
učitelka. Dostává ve výrobně strava a šat a více ni
čeho. Tato se věnuje výchově dítek. A ku štěstí ústa
va vstoupil v čelo spolku, jenž Růžencovu výrobnu
řídí, energický a podnikavý dominikán Fr. Aug. Ka
dlec, tak ža ústav kvem a čeká ho veliká badouc
nost. Ustav měl v kase 5000 zl. jmění, ale energický

předseda koupil dům za 49.700 zl. A dobře udělal!polek přišel do svého domova, zařídil se po domác
ku a rozvinul blahodárnon činnost a dlahů mu va
lem ubývá. A v čem spočívá jeho činnost? Spolek
sbírá zmrzačené dívky po Čechách, skytá jim domov,
dává jim řádnou katolickou výchovu, dobrou výživu
a dívky ty pracují růžence, Doma i ve zvláštním
krámě v Husově třídě prodává Výrobna růžencová
své výrobky, 94 druhy růženců, obrázky svatých s
textem dle přání, kříže a vůbec vše, co spadá v obor
devotionalií. Od roku 1897 zhotovují se v ústavu též
všechna kostelní roucha přesně dle církevních vzorů,
za cenu mírnější než všude jinde. Čistým výtěžkem

vydržnje ústav 24 sirotků — mrzáčků. Nepíší, cosnad slyším, všecko to sám důkladně znám, pozoruji,

stopaji, ano jsem zasvěcen i do dalších plánů ener
ie ého P. dominikána a věštím ústavu skvělou bu=oucnost. Je to v miniatuře jakési Boskovo dílo v
Čechách. Pražská šlechta prokazuje ústava vzácnou
přízeň, nejvíce však mu obětovala choť ministerského

předsedy, šlechetná hraběnka Anna Thunova, rozenáhwarzenbergova, která vůbec rozdala pražské a
okolní chudině ohromné eumy peněz. Budoucně zmí
ním se o dalších katolických domech v Praze.

Politický přehled.
V Pormanmí byl odsouzen redaktor Rakows

ski pro báseň »Slovanským bratřírn«, kterou uve
řejnil v časopise. Štval prý proti Němcům. Polští
a čeští redaktoři v Prusku nemají na růžích ustláno.

Franelie mobilisovala na zkoušku své se
verní loďstvo. Socialisté chtějí následkem toho tázat
se na politickou zahraniční situaci. Návrh radikála
Gobleta, aby departamenty francouzské volily vše=
cky poslance z kraje společně dle jedné listiny,
zamítlo sněmovna 355 proti 174 hlasám.

Auglicko-egyptská armáda posunuje
se na jih; očekává se bitva s Derviši. Anglická
sněmovna radí se o zavedení samosprávy v Irsku.
S vládní předlohou jsou tentokrát i Irčiné spokojení,

V Německu mají býti dle tajného obéž
níku katolíci ze všech vyšších státních úřadů
vyloučeni.

Severní Amerika štve proti Španělům
dále. Španělé prý zavinili výbuch americké lodi
u Havany. Možnost války je tedy opět pravdě
podobnější. Mezi povstalci na Kubě panuje prý
příznivá nálada pro smír se Spanělskem.

Japonsko věnovalo197milionů tolarů na
stavbu svého válečného loďstva v letech 1805—
1905. Dosud objednáno 47 lodí v Anglii, Němec
ku, v Americe a ve Francii.



Drobná obrana.
Jak kájí Národní listy ty katochety

a kaplamy. Listy ty s váramnouhorlivostíbrání
se nařknutí, že drží « německými katolíky a do
kazují — což vlastně důkazů nepotřebuje, — že
jsou nepřátely katolických kněží ve škole a že
chtí jen a jen školu liberalistickou. — ©Zapomí
nají v té ráži, že v té jejich škole jest kněz Be
vzděláníměkolvysokých podřízenučitelům
i učitelkám se vzděláním nižším. Pouta „hierar
chů“ ti páni Klofáčové rozklofávají, ale nová pouta,
jimiž spoutal duchovenstvo bezbožecký liberalis
mus, ještě hloub zarývají do rukou katechetůi
kaplanů. A při tom se chlubí, že mají za sebou
několik osvícených kněží mladších. Mají-lije, ať
si je podrží, nikdo jim takových „osvícenců“, kteří
líbají pouta svá otrocká, nezávidí.

„Čas“, píše © Národních Listech. —
„Není snad čísla Národ. Listů, aby v něm nebylo
vnitřního odporu mezi dvěma články téhož čísla;
aby v něm nebylo sporu 8 nějakou zásadou, kterou
N. L. pronesly krátce před tím; aby v něm nebylo
zfalšované zprávy ze schůze veřejné, kde mluvil
nějakýprotivník... Kdybyčtenářstvo bylo
oliticky vzdělané,nečetlobyN. L...
im — totiž Národním Listům — dostačí, že do

vedou ze svých odpůrců činit před nevzděla
nou veřejností odpůrce národa. Až jednou
někdo sepíše dějiny Národních Listů, ten teprv
pochopí, kdo toho byl vinou, že národ náš nemobl
dosábnouti politických úspěchů“. Tolik „Čas“. —
A comy? Mypovídáme: Každé slovo svatá pravda;
srovna jakoby p. dr. Herben se byl stal „kleri
kálem“. — Ale na něco dovolíme si upozorniti
zase my. Nedělá „Čas“ ze svých odpůrců „nevě
domce a nevzdělance“ jen proto,če jsouka
tolíky? — Nezměnil p. dr. Herben udání dějinná
o augšpurských evanjelících, když se na něj byli
rozbněvali? Až se jednou budou peáti dějiny Če
ského realismu, na koho padne spoluvina nejen
neúspěchů národních, ale — a to je důležitější —
úpadku ideálních (vyšších) aLah v studenstvu?

Hlasy ze Sloma veřejně tímto vyzýváme,
aby nám pověděly, kde se odměňuje nemravnost
udílením far? Žádáme též o ndání jména toho,
kdo za nemravnost faru dostal? — Při té příleži
toati upomínáme o starý dluh. Posud Hl. ze S.
neodvolaly vymyšlený jistý výrok na ejezdě ka
tolickém v Hradci Králové o školách nekatolíků.
— Či snad se odvolání nedočkáme a máme práva
říci, že Hlasy ze Siona lhou, a neodvolávají? Byla
by to přece jen ostuda pro p. Sádka, hlavního
spolupracovníka jejich. — Na žalobu nepomýšlí
me, odnesl by to chodák nastrčený redaktcr Cern=
stein, — katolík!|

Drobné zprávy.
Konferenční řeči. JehoMilostnejdůstoj

nější pan biskup Edvard Jan Nep. bude jako loni též
i letos konati pro oboje pohlaví konferevčnířeči
v kathedrálním chrámu Páně vždyv pět ho
din odpolednena neděli květoou, v pondělí,
úterý a ve středu potom. Poněvadžtakovéřeči
pojednávají otásky časové, Jíší se značně od obyčej
ných kázaní a byly tudíž roku lonského i od vzdě
lanců četně navštíveny. Doufáme, že se tak stane i
letos. Themata řečí přineseme příště.

Volbydoodhadní komise pro osobní
daň z příjmů. Městskárada zdejší svoláváschůzí
k úradě o volbě 9 členů výboru a 9 náhradníků do
odhadní komise pro osobní daň z příjmů. Schůze
konati se bude dnes ve čtvrtek o 3. bodině odp. pro
voliče I. sbora volebního ve velkém sále „Besedy“,
pro voliče II. sboru volebního v malém sále „Besedy“
a pro voliče III. sbora volebního v „Sokolovně“.

Nlavnosť Klicperova v pražskémNárod
ním divadle. V neděli o 11. hodině odpolední posta
veno bylo poprsí Václava Klimenta Klicpery ve foyeru
Národního divadla. Václav Klicpera narodil se r. 1792
v nepatrném dosud stojícím dřevěnémdomku v Chlumci
n. C., který ozdoben jest kamenou deskou. V Chlumci
ma náměstí stojí Klicperův pomník. Vděčný český ná
rod uznal tím zásluhy Klicperovy o probuzení če
ského národa a o povzneseníčeského divadla. Jako
professor v HradciKrálové a prof. akad. gymnasia
v Praze sepsal Klicpera celou řadu dobrých veseloher,
z alchš mnohé se těší dosud oblibě. Národní divadlo
postavením Klicperova poprsí vzdalo v meděli povinný
hold zasloučilému tomuto českému vlastenci. Slav
nosti účastnila se stařičká vdova Klicperova, naši
hodnostáři, poslanci, učenci, umělci a vůbec vynika
jící mužové. Řiditei Šubrt položiljménem Národního
divadla na poprsí vavřínový věnec s nápisem „Otci
české, národní veselohry“, po něm palmu s nápisem
„Svému zvelebiteli město Hradec Králové“ položil sta
rosta našeho města p. dr. Ulrich. Slavnosti ve foyeru
N. d. účastnili se později též starosta pražský dr.
Podlipný, starosta U. M, školskép. dr. Čelako v
ský. Místodržitel hr. Coudenhove oilavil svou
nepřítomnosť. K slavnosti došli pozdravné telegramy
z Králové Hradec od Besedy, divadelních ochotníků a
od p. řiditele Vávry. Večer bylo slavnostní předsta
vení v Národním divadle spojené se živým obrazem.
Pan řiditel Šabrt proslovil řeč o významu Václava

Klimenta Klicpery. Živý obras uspořádan byl k slev
vnostnímu představení ne počest Václava Klimenta
Kliopery, měl za předmět návětěvu postav Klicpero
vých v jeho hlavních dramatech u básníka, Hledíc k
tomu, že Klicpera neobyčejně miloval květiny a za
hradnictví, byla scenerie obrazu dána do květinové
sahrady, v níš mimo růže nalezaly (so také keře jiři
nek. Bylf Klicpera svého času po leta místopředsedou
slavné po Čechách „Jiřinkové jednoty“ která byla ros
šířena po východních Čechách, kdež hlavně v České
Skalici mívala svá shromáždění. Před postavou Klic
pery, který stál uprostřed zahrady na povýšeném místě
a vítal přišlé postavy, seřaděny byly po jeho lavici
skupiny z prvních veseloher Klicperových. Před Klic
perou klečel Hadrian z Římsu, na nějš i zde Jeno
vefa dávala pozor. V sousední besídce hráli Rohovín,
sudí a Matyáš z „Rohovína čtverrohého“ Klicperovou
bulka; před nimi v popředčí jeviště stála skupina s
»Veselohry na mostě“. O něco dále byly postavy z
veseloher „Ptáčník“, „Lhář a jeho rod“. Z hlubokého
pak pozadí kráčel velký průvod, jenž v předu jeviště
se blížil ke Klicperovi s jeho pravé strany. V čele
průvodu byl se svatováclavskou korouhví Zdeněk Zá
smncký s jinými rytíři z Blaníka, dále královna Eliška
Přemyslovna s postavami téže historické hry, Soběslav
a jeho choť Eliška z tragedfe „Soběslav“. Božena ze
stejnojiené hry nemohouc se dočkati příchodu ke
Klicperovi, vyběhla z průvodu, nasledována knížetem
Oldříchem. Dále šly v průvodu skupiny z „Loketského
zvonů“, z pohádky „Jan za chrta dán“, z pohádky
„Česká Melazina“, jejíž titulní představitelka se vzná
čela v oblacích, a skupina z veseloher „Bělouši“ a
„Žiškův meč“ a z pohádky „Brněnské kolo“. Obraz
líbil se tak, že opona mnohokráte musila být vyta
žena. Na to následovala veselohra „Zlý jelen“, před
jejímž počátkem se dostavila k řiditeli panu Šaber
tori deputace ústředního spolku českých professorů
v Praze (pp. řiditel Václ. Starý a professoři Fr. Bílý,
Fr. Jizba a dr. Em. Kovář),která přišla poděkovat za
ocenění význama Klicperova. Vyslovivší soublas až do
posledního slova s tím, co bylo proneseno o Klicpe
rovi, pronesla přání, aby přesvědčenío významu Klic
perově se ujalo v celém národě a poděkovala zároveň
za posudek o jeho činnosti professoraké.

Politický spolek okresu Králové
hradeckého odbývá v neděli dne 27. března 1898
v místnostech hotelu „Hutla“ v Pražském Předměstí
valnou hromadu o 2. hod. odp. Pořad: 1. Čtení zá
znamu poslední valné hromady. 3. Přijímání členů.
8. Zpráva jednatele a pokladníka. 4. Volba starosty a
9 členů výboru. 5. Zpráva p. Václava Formánka,
zemského a říšského poslance, o letošním sněmování
a nynějším politickém stavu. Přístup do valné hro
mady mají členové a jimi uvedení hosté. Pp. členové
spolku nechť dostaví se v plném počtu.

Obecní zastapitelstve konalov sobotu
dne 19. března o 3. hb.odp. schůzi mimořádnou. Pan
starosta dr. Ulrich sdělil, že první odstavec programu
odpadá, Mělo se totiž rozhodnouti o zadání ústřed
ního topení v nové budově obecných a měšťanských
škol. Školní rada přeje si ohledně ústředního topení
ještě některé vysvětlivky. Dále adělil p. starosta, že
v příští schůzi bude ae jednati o zadání školního ná
bytka. Druhým odstavcem programu bylo: Předloží se
ko schválení smlouvy 8 pravovárečným měšťanstvemo
výměně pozemků pro cvičiště vojenské potřebných a
o prodeji pozemků u Střelnice ve emyslu stávajícího
již usnesení zastupitelstva. Pravovárečné měšťanstvo
postoupilo jak známo 60 jiter lesu ua vojenské cvi
čiště a dostalo za to výměnou 60 jiter lak na Slez
skóm předměstí, Flošnu a ubikace v ni se nalézající
může město až do 15. června 1913, do které doby
ji musí zbourati, užívati; za to ponechá město pra
vovárečnému měšťanstva do té doby kušívání stejnou
plochu (6 jiter) lak. Na to aděleny na přání p. ar
ebitekta Weinhengsta hlavní zásady té smlouvy. Pra
vovárečníci totiž přenechávají městu na cvičiště asl
60 a jednu třetinu jitra v ceně 30.156 zl. a výměnouza
to dostanou luka. Dále projednána otázka cesty sa
flošnou páně Pajkrovon. Cesty té užívatelé Studené
louky potřebojí, ponechá se tedy pravovárečníkům
k užívání soukromému. Právo užívání cesty i luk se
poznamená v knihách měšťanům flošny aabikací pak
městu. Návrhy :pernoetního výboru a smlouvy byly
tedy schváleny. Město dle amlouvy z roku 1882
povolilo užívati měšťanům část pozemků a laku
Střelnice, pak právo užívání leduna řece Orlici při ná
plavce (vlastně právo opatřovati ai lid přes obecní
břehy. Právo vlastnické se může měšťanům vtělit hned,
právo ušívání pak, až vojenský erár přestane užívat
vojenské cvičiště. ©Oesty u Střelnice, která jest ve
řejná a veřejnou (jako ulice) zůstane, mohou měšťané
a p. Madr užívat. Narovnání toto schváleno. Posled=
ním odstavcem programu bylo: Vyžádána bude dí
rektiva pro zástupce obce při komisi dne 23. t. m.
(odevzdání poslední kvoty pevn.stních pozemků, stran
užívání dosavadních cvičišť. Pan starosta dr. Ulriob
připomenul, že město povolilo eráru užívati starého
cvičiště do konce r. 1898. Eraru však doba ta ne
stačí a žádal proto, aby směl starého cvičiště tak
dloubopoužívat,pokad nové cvičištěu lesa co takové
uebade problášeno a přijato. Obecní zastapitelstvo se
usneslo, že až do 1. března 1899 smí erar bezplatně
starého cvičiště používat; kdyby ho chtěl i nadále
užívat, musí městu zaplatit celoroční pachtovné z těchto
lak. Pan dr. Ulrich dále sdělil, še řiditelstrí Nás
rodního divadla v Praze pozvalo obec ku alavnosti
Klicperově v Národním divadle. Klicpera byl čestným
bradeckým měšťanem, asískal si zásluby o město i
český národ, pan starosta vyprosil si tedy svolení,

aby jménem obce královéhradecké měl právo při
slavnosti obec zastupovat, Verifikatoří pan školní rada
Lešetický a pan profesor Splees problásilipak,
že protokoly jsou správné. Posléze pozval pan sta
rosta pány člany obecního zastupitelstva k úternímu
nasasování obecních rybníků rybami. Pan školní rada
Lešetický připomenul pak, že s lítostí pozoruje,
že jeden zdejší list referuje o jednání obecního sa
stupitelstva strapnicky, še uvádí doslovně, co vytýká
oposice obecnímu zastupitelstvo, že však vynechá nebo
skomolí, co správu obce ospravedlňoje. Noviny jsa
historickým pramenem. Je-li referát strannický, obsa
buje lež a správa obce se tím do podivného světla
staví. V předešlém čísle časopis ten uvedl nesprávné
důvody doslovně, avšak řeč pana starosty, které úplaě
nesprávné důvody vyvrátily, vynechal. Pan rada Le
šetický noví, zdali je tím vinen redaktor nebo zpra
vodaj onoho listu, přeje si však, aby obec z fobo
vyvodila konsekvence proti tiskárně tabo listu. Pan
starosta dr. Ulrich bere řeč pana Školního rady na
vědomí a praví, že zastapitelstvo to v jednání neruší.

Obecní rybmrky mezi obcí Roudničkona
Novým Hradcem byly v úterý o 6, hodině večer za pří
tomnosti obecního rady Šulce a jeho paní choti, obec
ních starších, pp. architekta Weinbengsta, poštovního
správce Ryšánka, ředitele Haněla, pana Petříčky
p. lesmistra Strachoty, důchodníhop. Th. Peřinya p.
Hamačka vysazeny kapříky, které p. Petříček přivezl
£ knížecích Tburn-Taxisovských rybojků v Loučení u
Mladé Boleslavi ve stavu výtečném. Za svou nama
havou prácí a přiděleného mu porsouálu zaslabuje p.
Petříček dík a uznání. Rybník Cikán (má 9 korců)
osazen B trdlicemi (jikrnáči) a 2 mléčňáky pětiletými,
dále 15 kopami (6 cty) jednoročních 20—80 om.
velkých plůdků, jichž šlo 186 do centů. Datlik (13
korců) osazen 4 centy čili 12 kopami dvouletých čá
stečněi tříletých plůdků. Největší rybník Roud
nička (17 korců) osazen 1B eonty čili 25 kopami
tříletých plůdků, které váží tři čtvrtě kg, ba i přes
1 kg. Rondničkase budeletos na podzimlovit.Vros
počtu vzat jest výtěžek jen 20 ctů po 66 sl., vynesla
by tedy Roadnička 1.300 zl. Násada 22 centů kou
pena výhodně po 60 zl., -ač teď plůdky po 72 zl. se
prodávají. Bude-li počasí přísnivé, tedy při výšiv
nosti bradeckých rybníků lze počítat podzimní výtěšek
ne 20 ale 23 centy, které Hradečtí obyvatelé sami
dobře spotřebovati mobou. V Budějovicích si na měst
ském důcbodě objednají partie po 12"/, neb 25 ki
logrameoh kaprů, které z městských sádek po1 kusu
neb dvou zvláště v adventě a postě dle potřeby si
vybírají. Hostinětí si objednají ovšem větší partie,
aby každý pátek a ovátok měli čerstvou rybu na jí
delním lístku. Dosud si soukromníci i hostinští z
Hradce musí objednat kapry z daleka, nebo musí si
sami pro ně jezdit a kilo po 90 at 130 kr. platit.
Vlastní rybníky budou tedy pro městský důchodi
naše domácnosti velikou výhodou. Nesčetní diváci z
Hradce starého i nového, « Roudničky, Lhoty i z
Kluků s velikou zálibou dívali se, jak kopříky z lejt
vyndávali do rybníků, jak kapříci napřed podél měl
kého břehu nový svůj domov ohlédali a jsk pak ve
sele zmizeli v blubinách. Diváci ei dělali již lasko
miny, jak budou chutnat na hrázi při lovení s pe
káčů při veselých avacích dead a niněr. První rybolov
bude ovšem velkolepou nárední slavností jako na
Rožmberku u Světě,

Časopis „Mír“ píše: „Olom. Pozor“ v č.
30. ze dne 12. března 1896 pláče nad královébra
deckým „Adalbertinem“. A co jest těch slz příčinou?
Že v sále „Adalbertina« bude ve odbývati k žádosti
c. k. okr. bejtmanství odvod vojska, jenž dosad pro
nedostatek místností příbodných musel se odbývati vo
vesnici u Hradce Králové. To je „Olomuckému Poz.“
zrovna znesvěcení budovy sv. Vojtěchu zasvěcené| Jak
něžný to cit náboženský n pánů v „Olom. Pozorul“
V odpověď „Olom. Pozoru“ připomínáme: Adaiberti
úum je dům katolický a není toliko středem katoli
ekého duchovenstva, nýbrž katolického lidu vůbec a
není to dům zbytečný, nýbrž nsopak velmi potřebný,
ano za našich poměrů nntný, na nějš kněší ilid rádi
obětají své příspěvky, vzdor prskání „Olom. Pozoru.“
Co pak se toho ducha kasárnického týče, není to ten
nejhorší, duch mnobých redakcí je daleko horší a
sprostěí. Čí závidí „Adalbertina“ někteří krásný aál,
v němž letos po třikráte se odbývali zábavy kroků
vojenských? Kdo = majitelů takového sálu byl by
odmrštil žádost obňostrůjců českého pluku dělostře
leckého a důstojníků posádky král. hradecké za jeho
propůjčení ku slušné zábavě? Vy pekryteil ©Mrat-li
„Olom. Pozor“, že sál ponechává se za erární groš
k odvoda, nuže ať to ví, že to je poplatek za to,
aby se sál a místnosti vedlejší mobly dát čistit;
chtěl-li by to ale „Olomucký Pozor“ sám obstarati
a zdarme, naže ať do Králové Hradce pošle své spo
lopracovníky; a co se týče konečně téch rekrutů,
kteří jednávají méně nábožně, tu ujišťtujeme, že je
nám rekrut, ktery se na kuráž trochu napije, milejší
neš potrblý informátor „Olom. Pozoru“ — a k něja
kým špatnostem rekrut v „Adalbertinum“ příležitostí
nemá, a za to víme, že Králové Hradel bude vděčným
celé okolí.

Pouť do Svaté země. ArcibratratvíSv.
Michaela uspořádá s vrcbnopastýfským dovolením 0
letošním jaře společně s cestovní kanceláří Cookovou
všeobecnou rakoaskou pouť do Svaté země na zvlášt
ním paruíko, jíž i dámy aúčastoiti se mobon. Odjezd
z Vídně jižní drahou jest v úterý dne 12. dubna o
8. bod.20 min. večer; z Terstu 13. dubna v poledne.
Cesta trvati bude 34 dny; ponti sáčastoiti se může



99-150 osob.Partie: Terst-Alexandrie(bieoslp..moři);4dnyv Egyptě,8dnívJeruzstémě,
vGalileji 3 dnyv Syrii. Belret-Terat (5 dní po moří).
Příjesd do Terstu v neděli 16. kvétna v poledne; do
Vídně nočním rychlíkem v pondělí 16. května v 10.
hod. dopoledne.Celkovéútratypo voděi zemis Vídně
a zpět rospočteny jseu v I. tě. na 742 zL, v IL tř.
na 305 zl., v epec. tř. na 264 zl.; útraty za prů
vodnílist per 3 zl. GOkr. platísezvlášť.Předběžně
přiblášky se zálobou 209, 100 a 60 zl. dle jednotli
vých tříd poštovním chekem přijímá přípravné komité
ve Vídni I Annagasse 9. —us.

Diecésní Jednota Cyriloká v Hradel
Králové pořádá v sobota dne 2. dubna 1898v
dvoraně „Adalbertina“ v Hradci Králové koncert pro
své P. T. členy a všecky P. T. přátele chrámové s
vůbec vážné hudby řízením svého ředitele pana Jana
Wůneche, ředitele kůra katbedrálního v Hradci Král.
a ze ochotného apoluúčinkování pp. kandidátů učitel
ství a pp. posluchačů obchodní akademie. Oddíl L:
1. a. Ze staročeských rorátních zpěvů králohradeckých:
Chorál „Kriste jediný“ a píseň „Ach, co vedlo tebe“.
Chorál a píseň „Uslyš naše spívání“. Zapěje smíšený
sbor. b. Starochorvatská píseň vánoční: „Narodil se
je Kral) nebeski“. 4hlasý smíšený sbor. 3.) a. Píseň
Šimona Lomnického na smrt císaře a krále českého
Badolfa II. (+ 1611). 4hlasý smíšený sbor. b. Žalm
50.: „Miserere mei Dens“. Pro 4hlasý smíšený sbor
s průvodem varhan neb harmonia složil Jos. Rhein
berger (nar. 1889). 3.) a. „Ave Maria“. Drouhlasý sbor
žemský od Iga. Mitterera (nar.-1850). b. „Regina coe
li“, Zpěv velikonoční pro 4 ženské hlasy od J. V. Ro
dre (nar. 1790, + 1848). Oddělení II.: 4. „Ecce
gaemodo moritur justus“. 4hlasý smíšený sbor od G.
P. L. Palestiny (nar. 1586, + 1604). 6.) Velkopáteční
kastáta. Pro 4blasý smíšený sbor se soly napsal a
průvodem varban neb harmonia opatřil Kammerlen
der (nar. 1826, + 1892). 6. Žalm 160.: „Laudete Do
misum in sanctis ejus“. Pro 4hlasý smíšnný sbor
složil G. O. Pitoni (nar. 1667, + 1898). Začátek v 5
hodin odpoledne. Ceny míst. Křeslo 50kr., sedadlo
L třídy 40 kr., sedadlo II. třidy 30 kr., místo k stání
v parketu 20 kr., studentaký a garnisonní lístek k
stání v parketu 10 kr., místo k stání na tribuně 10 kr.
Členům výkonným i platícím poskytují se lístky za
poloviční cenu. Předprodej lístků obstará ze vzácné
ochoty pan B. E. Tolman, pokladník jednoty. V dvo
raně se topí.

Kemitét pro udržování pomníků
ma bojišti Královéhradeckém konatibude
sedmou řádnou valnou hromadu v neděli dne 27. t. m.

0 3.hod. odpol. v restauraci v Černošicích. Program:
1.Výročnísprávaza rok 1897a) jednatele,b) poklad
níka, c) techn. referenta. 3. Zpráva revisorů účtů a
návrh na dělení absolutoria. 3. Schválení účetní zá
věrky sa r. 1897. 4. Volné návrhy. Při nedostatečném
počtu členů odbývá se o hodinu posději nová valná
hromada se stejným pořádkem. V Sádové, dne 12.
března 1898. Jan Steinský, t. č. předseda.

Obradlsosdruboazlámalalnohu.
Dne 17. t. m. sašel ai truhlářský dělník V. Růžička,
zaměstnaný na stavbě škol, do výčepu kořalky v č.
112., kde se k němo přidrušili dva nesnání mladíci a
všichni popíjeli do 9 hod. večer. Když chtěl Růžička
odejít, přemluvili jej zmínění kampáni, aby šel enimi
ještě do hostince č. 68, kam se také všichni tři ode
brali a zůstali pozdě do noci, načeš odešli. Sotva vy
šli však před hostinec na podaiň, vrbli se oba smíně
ní na Růžičku a ukradli mu hodinky se řetískem v
cenč as 8 zl. a uprchli. Daleko zlodějí se avým lu
pem nedošli; přemožení pitím, zmátli si patrně cestu
a šli po hradbách, kde spadl jeden do hlubokého ná
dvoří vojenských kasáren a zůstal bez vědomí ležeti.
Na oznámení rojenské hlídky nechala policie nezná
mého dopraviti do nemoenice, kde byl v něm poznán
špatné pověsti se těšící Fr. Čáslavský s Praskačky
a shledáno zároveň, že pádem = hradeb zlámal si po
hu. Kdyš poznal v Čáslavském soudruha = nočatho

svého dobrodružství, přisnal se konečně tento, že byl
oloupení Růžičky přitomen, avšak eváděl to ne dru
háho, prýjemu nesnámého, kterému se -podařilo smi
seti. Dne 62. £ m. byl dopaden četalotvem | drahý
pachatel v osobě 19 letého Bedřicha Mládka, přísluš
ného to tuláka.do Poběřnvic,který se posledním ča
sem zdržoval ve Svob. Dvorech Týš byl jiš vícekráte
trestán a nyní byl dodán do vazby kraje. soudu. Ukra
dené hodinky byly u učho nalezeny. Čáslavský byl
téhož dne propuštěn s vězení okr. soudu; svoboděse
dlenbo netěšil.

Hospodáře a milovníky zahrad inro
socáujeme me saámon -semenfšskonArma AŠ
Manthner. Viz naše inserty! “

Vybor„Jednoty čes katelické
ho něltelstva pre král. České“konaldne
20. t. m. v Praze schůzi za přítomnosti a souhlasu
8 členů. Rrojednán byl Špačkůr návrh, aby na oslavu
S0letého jubilea J. V.císaře a krále založen bylpod
půrný fond pro členy Jednoty, jakož i připraven pro
pro valnou hromadu řád, jímě se má fond spravovaši.
Dále vykonána byla volba nového jednatele, jímž byl
svolen p. V. Špinka. Rovněž ujednáno, aby valné hro
madě předložen byl aárrh na ařisování pomníků ze
mřelým členům. Taktéž zaslén blahopřejný dopis J.
B. M. do Hradce Král. Když byly jiné drobnější zá
ležitosti vyřízeny, byla schůze ukončena.

V eoplčece. „Ten, kdo čtyři, pět, šest jiných
opil, za člověka rytířského držán byl“ — tak si na
říká Štelcar Želetavský. Minulý týden zašli si do

Hradce čtyři takoví stateční řytíři; jeden byl bednář,
druhý truhlář, třetí měl smůlu ačtvrtý křtil rád
druhé i sebe. Piji, jedli, hedovali, navštívili několik
hostinců, dobře pospolu se měli, neboť — „kdo chce
dobrým býti, musí čistě píti, nikde nio nemíti, vesele
se napíti — — korbel ve čtyři pinty, to čisté rekov
ství!“ Toť se rozumí, že navštívili také sídlo našich
slavných Mrtafů a jeho starožitnosti spolkové, jako
politici šli též na Kretuahlédnouti situaci a protože
jim -nebyla ještě dosti jasna, stavěli se u modréi
slaté hvězdy. Na rozchodnou zavdali si rytíři dlou
hými řádnými doušky naposled. Truhlář se šťastně
dohobloval domů, švec měl od jakživa smůlu, krej
čí se také rád při dardě do rána upíchl a doma prý
dostal prvý za svou noční práci od své staré potěhem,
mistr cihlička dostal místo kávy hrncem od kávy,
nejhůře však byl na tom mistr soudeček. Ten měl
domů daleko, spletl si cestu, obešel město několikrát
kolkolem, pak se dal v pravo. Velkou turou anaren,
odpočinul si, na kládě na níš se roztáh!, jak byl dlouhý.
Časně ráno probudila jej jakás žena, napomenula jej aby
šel domů. Mistr soudeček vrátil se domů bos, v pod
vlékačkách a bez klobouku. Prosby, pláč a rázná
slova;ženyprodrahnila konečněsoudečka,že byl v Hradci,
že tam pil a pil, de pak sláb a md] někde si sedl a
lehl a tam že patrně — mysle že je doma — nechal
boty, kalkoty a klobouk. Šelje hledat, ale kde nic,
tu nic a proto teď mlčí jako pěna, domnívaje ae, že
nikdo ho neviděl a neprozradil.

Z Jednety katolických tovaryšů.
Přednáška pana učitele Oehma „O přeludech a pří
zracích“ zamlouvala se srozumitelným výkladem, čet
nými příklady a zajímavým přednesem. — V pátek
dne 25. t. m. odpoledne bude přednášeti dp. předseda
„0 sociálním významu zpovědi“ V neděli dne 27. t.
m. odpoledne bude přednášeti pan prof. J. Veverka
„0 práci“. Začátek obou přednášek jest všdy o půl
3. hod. odpol., načež následuje pobožnost v kapli sv.
Vojtěcha. Přístap uvedenýmhostůmjest volný. ZdařBůb!

Zočsti s východních Čech.

Ze Stěšer. Dopis náš trefil do černého,ne
boť ozvaly se hned výkřiky ze dvou stran. Na „obranu“
zahájena palba proti dopisovateli „Obnovy“ nejostřejší
manicí. Škoda, še páni dopisovatelé do „Osvětylidu“
a „Ratibora“ se tou municí navzájem hůře rozstříleli,
neš známý kanonýr Jabůrek. „Osvěta lidu“ mezi ji
ným píše: „Pisatel ve zprávě oné přepadl způso
bem přímo zákeřnickým čest zdejšího panaři
dícího učitele Styblíka tvrdě o něm spoustu lžía ob
viňuje jej ze skutků nečestných Hned na počátku
tvrdípisatel, že na návrh p. řidícího ples onen
pořádán byl, coš není pravda, naopak jme
novaný byl v začátku proti pořádání plesu
maškarního.“ Pan řidící učitel v „Ratiboru“ však
výslovnědoznává, „že ve prospěch Národní jed
noty severočeské dal podnět našim ženám a
dívkám ku pořádání Šibřinek .. .“ Ze slov p.
učitele tedy nad slunce jasněji vychází, že p. dopiso
vatel „Osvěty lidu“ k vůlioklámání veřejnosti dopu
stil se nejhrabší nepravdy. Tím jest „obrana“ Oavěty
lidu přibita na vrats jako hrubá, vědomá nepravda.
Pan ten však si myalí, že „drzé čelo jest lepší než-li
poplnění dvůr“ a obviňuje dopisovatele „Obnovy“ne

rávem ze lži ŠÍřÍ sám nepravdu bezdůvodně dále.
est prý totiž utrhačnou lží, že řidící učitel chce vy

niknout, ovládnout a řídit dle své choutky pod svým
komandem celou obec prostřednictvím našich žen a
dívek, Pan řídící prohlašuje to sice také za lež, avšak
hnedneopatrněprozrazuje: „Avšak pokládalbych
si sa zásluhu a nemálo hrd bych byl maje
takový vliv na naše ženy a dívky, až bych
jimi obec ovládl."“ — Úmyala vůle ovládati rol
níky pomocí žen mu tedy neschází a to bylo také
hlavním tvrzením dopisovatele „Obnovy“. Dopisovatel
„Osvěty lidu“, který asi pravdu mluví, jen když se
rmýlí, prohlašuje nioménětvrzení dopisovatele „Obnovy“
sa impartinenci a tváří se jakoby pana učitele znal
lépe, než-li tento zná sebe sám „vyčítané prý mu ani
na myslnepřišlo,ježto skromnosť jeho všeobec

ně známa n VeSR vyvolajítato slovajen ú sm a rovněž věta pana dopisovatele :
VN kobuy ni našemu panu řidfcímu lichotiti,
hájíce jen pravda“. Ubobápravdo| Ostatnítvrzení
Obnovy, prý nelogická a nesmyslná, prý netřeba vy

vracatí, poněvadá prý si sama odporují. Škoda, že p.
dopisovatel Osvěty lidu obhajuje maškarní ples a pana

řidícíhojet e pravdou zrovna tak na kordyjako a tou logikou, o niž patrně neví, co to jest
a zda+li se to jí s křenem čili s pepřem. Chudák pepří
a mastí, až všecko přepepří a přemastí. Jest divno,
že lidé, kteří v loni nasvali v „Osvětě lidu“ přepych
v oblecích hloupostí, poněvadž prý dle přísloví rogtou
hlouposť a na jednou dřevu, eami holdnjí teď
přepychu. Mládencibospodářakého spolku navštívili
v loni svůj ples v Kuklenách v lepších šatech svá
tečních a byli proto v „Osvětělidu“ tupeni a kárání
od lidí, ktaří si dnee libnjí v toiletách plesových a
maškarách. V loni byl lepší úbor prohlášenza ne

smyslný a bloupý — a letos mají býtimadkary vreholmoudrosti?Kdeje tu důslednosťa logika?— Vyvráce
ním dopisu v Čsrěté lidn“ ze Stéžer je vlastně již
vyvrácenozasláno pana řidícího ze Stěžer v Ratiboru.
O šáby chlup a ciferní jeho rozpočty, které se libo
volně sestavují se s ním hádati nebudu. Týž pám se
ohání v zaslána frásemia slovy: zákeřnickynapaden,
pomluva, jizlivosť, lež, jidášský Franta, skvělým vý
sledkem spražen byl, prská jako každý ještěr jedo
vatou slinou a podezřívá, štvát jemuž v žaludku po
řád kručí, — má máslo na hlavě, měl by tedy jíti do
stínu, mravní pokleslosť, chlubí se zlomyselným pře
krocováním v denuncianstvím, žvaniti, „po eprostu“
sedati si na rosam“, daně a zábavy přirovnávati hodí
se k sobě jako „jehla ku podmáslí, sprostá lež, sop

tění, hitavého vlka, „kašdé slovo tvé, licoměrníku sa
páchá čertovinou“. — Užívati takových slov vůči vá
fenému rolníku ostychal by se kašdý čeledín, který
není příliš sanedbaného vychování. Stěžerský pan ří
dící učitel ve svém saslánu se zálibou těchto slov
užívá. Dopisovatel „Obnovy“ mu vyslovaje svou hlu
bokou soustrast a politování a důtklivě mu radí, aby
si u Hynka v Praze místo krvavého románu koupil
nějaký galanthomes květomluvou a spis Kniggeho o
obcování a lidmi. Pan řidící potřebuje jako sůl trochu
ušlechtilejší manýry. Vypočítat rolníkům, že měli na
Šibřinkách 4 masky bezplatně vypůjčeny a že jestli
150 lidí dohromady 250 zlatých utratilo, že se za to
najedli, napili, vytančili a pobavili, to není také no
blessou Dokud pan řídící poněkudlepší spůsoby si ne

osvojí, nv si dělatiZajist na vláduvo a nesmí o soběsám psáti: „Zajisté bypotom sedláci pro
hlédli a nedali by se balamutit a šidit slaďounk m
drahem, ledacos odsouzení hodného by se nestalo, dů

věra v ivé úmysly by stoupla, a vrátila by se ta
nezištná zdvořilost společenská . Pan řidící učitel zeStěšer ukázal drastickým spůsobem, že se za praecep
tora a kantora vzdělanějších kruhů rolnických nehodí
a že se musí nejvíce kantorovat sám, aby po druhé
tak neslušné a pro rolnictvo urážlivé zasláno nespá
chal. Jeho samochvála neimponuje a také nevoní.

Ze Sevětle. Společanstvok odvodňovánípro
Sovětice a okolí povoleno bylo al. c. k. okresním

hojemanstvím v Hradci Králové následovním výnosem:„Zřízení vodního společenstva se sídlem v Sovětících
vzal jsem potěšitelně na vědomí a přesvědčivse
z dokladů předložených, že vlastníci pozemkůve vod
ní společenstvozaujaté, jednomyslně souhlasí se
zamyšleným podnikem a že tudíž zákonité podmínce

plací pro společenstvo odvodňovací zúplna jest vyověno, neváhám uznati po rozumu čl. 67. vodního
zákona ze dne 28. arpna 1870 právní platnost vodní
ho společenstva pro život veřejný a občanský a ne
namítám ničeho proti stanovám těmto. C. k. místo
držitelský rada: Šolta m. p.

Z Čáslavi. Dno 19. t. m, alavil zdejší 21.
pluk významnou slavnost! Bylo to před 50 lety, kdy
v tyto dny a sice od 18.—25. března na ulicích Mi
lánských táhl proti zbonřencům a v pradkých po
uličních srážkách ztratil 311 mrtvých, zajatých ara
něných. Dp. Kalina za přítomnosti celé posádky v
čele a celým důstojnickým sborem velmi krásnou řečí
vzpoměl těch hrdinných chvil v království lomberdsko
benátském, klada při tom na erdce všem vojínům pří
kladem tu statečnost a věrnost ku svému císaři a
králi. Po té následovaly služby Boží, po jichž skon
čení domácí slavnost v kasárnách. — Nastávajícím
jarem přestalo již stravování chudé mládeže školní,
o niž staraly se svědomitě spanilomyslné dámy čá
slavské včele s velezasloužilou pí.Burdovou. Každého
dne vařeny byly v obou školách chlapecké i dívčí
polévky a rozdávány přes 400 dětem. Krásnététo a
záslužné práce z účastnily se následující dámy, jichž
jmena zajisté zaslouží býti uteřejněna. Jsou to pí:
Čurdová, Doatlíková, Nebožátková, al. Alinčova, Brý
dlova, Čardova, Čermákova, Friesova, Chudobovy,
Kondratická, Lorencova, Novákovy, Procházkova, Ptáč
níkova, Sázavských, Šimonova,"Vojáčkova, Sternwal
dova. — Jako jinde počíná se i tu vystupovati rázně

proti sociálním demokratům. Založenepolek národníchčiníků „Havlíček“, do něhož leckterý vlažný člen
přímo jest přihlášen. Jen aby to pak nedopadlo jako

8 „Lidem“, který kdyžbr! náležitě vystrojen a vysbrojen, ukázal pak zcela jinou barvu než jak ho
zprva natřeli. Teď za to pyká. Stěhuje se z jedné
místnosti do druhé, až bude prý uštván. Jen podaří-li
se to, sociální demokraté mají, jak známo, tuhý ži
vot. — Na počest mistra Bendla bude pořádán 27.
t. m. slavnostní večer, při němž předneseny badou

zpýváckými spolky „Kovářem“a „Vlastimilon“ vesměsskladby zemřelého mistra. — Veselo v odpoledne svá
teční a nedělní mosí míti zdejší okresní nemocnice,
když až čtyři flašinetáři jeden přes druhého u ní své
rozvrzané písničkyvytáčí. Divíme se, že povolaní or
gánové nečinně k tomu přihlížejí, či je to snad
zdrávo? Pochybujeme! — Jak se dovídáme, bude ve

kat. spolku „Práce“ Zřednádeti v jedné z budoucíchschůzí dp. P. Isidor Zahradník z Jihlavy, jeden 4 vý
značných pracovníků národní strany křesťansko-kato
lické na Moravě.— Ve prospěch místních ohudých
pořádáno bude 25. března v hostinci p. Lišky diva
delní představení: Obětovaná čili oti otce svého. Mlu
vilo se cosi o malém zájmu pro toto předslavení na
místech, kde by právě to měli podporovati; mluvilo
se, ale my tomu nevěříme.

Z Chradimska. (L. + 16.) Stadentovi
Oskarovi Skachovi odpověděl již napadený jim dopi
sovatel. K odpovědi té přičiňuji několik poznámek.
Mediku Skachovi není možno odpovídati souvisle, po
něvadž brání tomu nesouvislé jeho věty, jsouce třa
skavinami pozlátkových modernějších významů, jimž
pan Skach sám nerosumí. S tím vývojem přichází Ska
chův Oskárek příliš pozdě. Evoluce jest již tak dis
kreditované alovo, že sám Jiří Brandes se mu směje
řka: „Za těchto dnů jest všechno vývoj. Přiznávám,
že se mi z toho slova už dělá na nic. Jako se říkalo
dříve osvícenost, potom vzdělání, tak jest nyní vývoj
velikým čarodějným slovem“. Jest to pouhé heslo.
Radíte nám čísti Čapra, jenž dí, že Kristus čerpal
z učení staroindického. Předem připomínám Vám p.
Skachu, že Čupra dávno známe a víme, že opsal vše
z Renana, židovskými penězi zaplaceného. Snad to
nevíte, ale židomilem jste patrně také. Učení Kristovo
a učení staroindické se pane medika podstatně líší,
Učení Páně jest monotheistické, zná jediného Boha, učení
však brahmismu jest pantheistické, mnohobožské. Mo
rálka brahmínů vede přímo k sapírání rozdílu mesi
dobrým a zlým a tudíž jest autonomická, do pro
hlubně nepravostí vedoucí, morálka pak křesťanská
na vůli Boží ustenovena jest, vedouc k výšinám na
prostých mravův a dobra. Váš nevyvinutý rozam na
chápání takových věcí ovšem nestačí. Ukazaje:e také,
že uemáte o mravním vliva takové nauky ani ponětí,



© jejích zhoubných důsledcích v šivotě še jste ani
dost málo nepřemýšlel. Počátek a konec, výkvět celé
cizácké nauky jest: člověkpovstal sám sebou s bahna,
právě tak jako hovado, tedy také nic víc není; kdo
jest silnější, jen ten má podle přírodního zákona právo
bytovati. Co v jisté moderní theorii volného obchodu
jest pravidlem, totiž obecná soutěš, to se zde stává
zákonem přírodním. A echválíte-li takovéto elementy
výchovné, pak opravdu vaše paedogogika hodí se ná
rodu nějakému již již vymírajícímu a porozumění vaše
theorii Darwinově rovná se nule, za kterouž příčinou
po druhé hesky zůstaňte za kamny, chtě vytýkati
klerikalům, že Darwinovi nerozumějí. Pane O. Skachu:
Vy chcete namluvit — snad jen naivním a zlomyslným
čtenářům Školského Obzoru, že kdyby prý fařáři bylo
dáno ročně 1500 a kaplanu 1200 zl. bez příjmů jiných,
nebyli by spokojeni, ježto nyní jim to vynáší víc.
S jgnorancí, jež skrývá se v těchto slovech, nemožno
polemisovat, ješto flagrantními avědky jsou socialisté,
kteří bídné poměry většiny duchovenstva uznávají.
Hleďte pane studente, socialisté Vás zahanbují. Přímo
pyramidálním jest Skachovo tvrzení, které zrovna bu
čí, Zenejepustlejší země jest Francie, protože jest tam
hnutí klerikální. Kdyby p. Skach nebyl tak zeleným
mládenečkem, tedy by věděl, že klerikální školy ve
Francii nevychovávají zpustlou mládež, ale že se to
děje dle doznání protiklerikálních listů ve vládních
školách, v nichš se o Bohu, o náboženství mluviti
nesmí. Jest také pravdou, že ve všech těch skandál
ních případech zkaženosti francouzské společnosti ne
byl ani jediný klerikál. V Panamě byli všichni hla
satelé i učeníci známé francouzské svobodomyslnosti
a taktéž i v nejnovější aféře Dreyfasově. Do křibla
vých nemravností ve školách bezbožeckých mosila ča
sto i vláda zasáhnouti, o čemě zejmena svědčí vě
hlasný nemrava Robin, jenž necbával se stýkati ho
chy a děvčata o desíti letech; „čím dřív se poznají,
tím lépe“, bylo jeho zásadou. Ovocetoho ducha, jenž
vane laickým školstvím francouzským i společností a
jejž tak si pochvalujete, jak hrozné, „Lidový List“
uvádí slova Dehonova v Lyoně: „Budoucnost rodin
ného krbu jest ohrožena šerednou hnilobou rozvodu.
Ač sotva 10 let působí zákon o rozvodu, rozrušil jiš
50.000 rodin. Odkud jest 100.000 dětí uvržených v
hanbu a často opuštěných. Počet sňatků klesl v po
sledních desíti letí o 20.000 ročně. Dva miliony rodin
jsou bez dětí! Další dva miliony mají po jednom dí
těti. Naše veliká města mají třetinu dětí nemanžel
ských. V dapartementu Seinském jest v asylech 60.000
dětí opuštěných. Ve dvou letech (1889—1890) bylo
zatčeno v Paříži 40.000 hochů a 13.000 děvčat mlad
ších 16 let pro — prostituci. Boha vyhnali ze škol,
který do srdcí dětských vštěpoval víru, lásku, ucti
vost, trpělivost — to všechno bylo vyhnáno s ním“.
Výsledku bezbožecké francouzské školy lekl se sám
její původce, bývalý ministr Turguet, jenž je dnes
františkánským knězem a jenž nedávno v jrdnom svém
kázání prohlásil, že boje proti uvómu školskému zá
konu se co nejhorlivěji súčastní. Vůči všemu to
mu, co jste řekl panu Skachu o Francii a co jste
řekl kynicky o zbužné výchově dívek uvádíme
slova, která otištěna jsou také v „Národních Listech“

jako závěť kněze vlastence, hraběte Poetingoa: „Žena
z ústavu mého vycházející, buď zbožnou; buď její
duše jako krystal čistá, na hlavě její víň se zlatý
věnec čistoty, mravu, žbožnosti. Ctnosti ty jsou slou
pem štěstí a trvání rodiny, atd“. Tvrzením, že by
Kristus bičíky vybnal vychovatele klerikální ve Fran
cii, udělal jste poslední své pořízení. Frasí a nesmyslů
ve vaších řádcích jest velice mnoho, my však odpo
víme ještě jen ku výtce, že my katolíci anthropomor
fisujeme Boha. Úpadkem náboženství rozamí se vůbec
postup od uctívání bytosti jedné k pluralismu, od
bytosti jednoduché a duchové k tělesnosti. Anthropo
morfisace nejdále zašla u Řekův a Římanů. Jak mů
žete katolicko-křesťanský monotheism, tedy čistý du
chový názor o Stvořiteli a Otci všehomíra, míchati
s hmotařským anthropomorfismem, to jest záhadou
vaší psychologie. Arnošt Hello napsal: „Devatenácté
století mluví, pláče, křičí, chvástá se a zoufá. Pokři
kuje, přehání a buláká“. Odpusťte milý p. Oskare, že
devatenácté století uvádím ve spojení 8 jménem va
ším; nečiním tak pro významnost vašeho povídání,
nýbrž jen co do širokohubých aspirací vašich, v kte
réžto příčině poděrtávám ve výroku Hellově: chodstá,
odporučuje k laskavému: recipe, ježto jest i jinak
průřezem těch četných mělkých duchů, kteří v nej
vážnějších otázkách hloubku, rozhled a moderovanou
reservu nahrazují wolfovstvím. Na konec radu! Po
bízeje klerikály k četbě sv. Amtrože a sv. Tom.
Agniského, jež, sám nepřečet, viděl jste někde cito
vány, vydáváte sev nebezpečenství, že by se vás mohl
někdo optati na něco z té malé, podle Vrchlického,
knížky „Summa theologica“ nazvané; a tu byste vy
vyhlížel, milý Oskárku, jako zajíc, když kouká na
nový sníh.

Ze Slatimam. Ctěná správa zdejšího kníže
cího Auerspergského cukrovaru věnovala zdejší škole
pěkný dar, pečlivě sestavené znázornění o postupu
práce u výrobě cukru. Kollekce tato obsažená ve
vkusných lahvičkách je znamenitým obohacením na
šeho školního kabinetu. — Dne 16. března doprovo
dili jsme k místu posledního odpočinku našeho dobré
ho souseda pana Josefa Karlíka. V Pánu zesnalý byl

řičinlivý a zkušený rolník a pro 8vou skromnou, mí
ou a bodrou povahu a pro svou účinlivost k chudým

všeobecně vážen a milován. Toho důkazem bylo také
přehojné a tklivé účastenství při jeho pohřbu.KL

Nápěvy K oltáři Čes.
právě byly v tisku dvkonéeny a možno ob
jednávky již vyříditi. Kniha čítá 122 stran. 8*
(formát Oltáře) a prodává se (bez fraokatury):

1 brožovaný výtek . . « za 15 kr.
1 v poloplátně váz. výtisk . za 22 kr.
1 v plátně váz. výtisk . za 95 kr.
1 . „ Be zlaceným

Pro knibk KERÍbrož. výtimcich0 upce cena při . sacích o

3 kr., při vázaných o 4kr. nižší s
Jelikož Nápěvy objednávány budou jen po

jednotlivých výtiscích, jichž cena nízká nedopouští
zasílání zvláštních účtů, díti se bude zásilka Ná
pěvů při objednávce do 5 kusů jedině proti předem
zaslanému obnosu, k němuž račtež pl. t. objedna
telé přiložiti na porto

při 1 výtisku 3 kr.
„2-3 5 kr.
„ 4565 . 10 kr.

we- Hlasvarhan "8
k čes.Oltářía kniha nápěvů k něm.
Oltáři nachází se v sazbě.

Aby Hlas varhan aspoň v částech dříve
dostal se do rukou žadatelů, bude vydán postapaě
asi ve 4 neb ó sešitech. Vyjití 1. sešitu i cenu
oznámíme po vyjití jeho v Obnově.

Biskupská knihtiskárna,

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
v Sychrově.

(Založeno 1853.)

Provedeno přes 200 oltářů, Nejlepší odporačaní.

Množství vlastních nákresů a fotografií
gap> k volnému nahlédnutí franco. “Wjj

JESLECERÁNOVÉ KARNNNEK

puží HROBY

KŘÍŽOVÉ CESTY
v reliefa řezané neb lité.
Sochy„Vzkříšení“, sochy,
oltáře a veškerá kostelní
zařízení doporučuje uctivě
umělecký závod sochařský

a řezbářský

Josefa Krojčíka

Písárna a dílny na Letné
612-VII. — Sklad Eliščina

tř. čís. 24.

, nákresy
ano! Výhodné

no ak nky. 205| ILRNNR

Wbadbahahababkaka
Přiležitostné dárky!

VÁC, ŠOLC,
zlatník a stříbrník,

přísežní soudní znalec a odhadce
v Hradci Králové

(sv: Janské nám. č. 77.)

doporučuje ct. obecenstvu hojne záso
bený sklad klenotů, zlatých stříbrn ch
a pravých českých granátových šper ů,
stříbrné stolní náčiní z nového a čín
ského stříbra, ozdobné stolní nádobí,
veškeré zlaté a stříbrné hodinky I. ja
kosti; dále pendlovéhodiny a budíky
různých druhů se zárakou 1—3 roků za
ceny levnější než všude jinde. Zlatí a
(240) atříbří v ohni galvanicky.

Veškeré zbožíje úředněZ šímaší značeno:Objednávky a správky 12 přijímají a 

4,téš KE práčkyAothek se vyřisují.
Vše za levné ceny. ,

Staré skvosty se kupají a vyměňují.

FEPTYTYTT

téžnejchutnějšíanejdražšíja

blkomalinovéholovouskézezrušujíc

ŠfvceněvelmilevnéprodáJosefKulíř,

2000kusů

3 řiditelměšťanskédívčíškolyvžHradciKrálové.

Ovocnéstromky

hrušekajabloní,

TETFFFTF

SPFTFFFT

Dekorační malíř a poslacovat

JAN BARTA

ohrámů a po- ř
zlacování oltářů

a veškerých potřeb kostelních.
Malby podobizen v barvách i kresle
ných, dlezaslaných malých podobiszen,

za jichž správné provedení se ručí.
Ceny co nejmírnější. 269

Plány na malby kostelů vypracují na
ní ve všech alozích s přiloše

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlastní dílně ne uměié truh'ářské i čalou

nické zboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
se dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá

daného

BY póérovky a žíněnky, U8
pony a sáslony do oken, hladké i sdrhorané dle

franc. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

Vhodná příležitost ku koupi.

konkursní výprodej skladu zboží,
Z konkursní podstaty p. A. Dembiňskiho

vyprodávati se bude v sobotu dnem 26.
března t. r. počínajíc v HradciKrálovéna
Velkém náměstí v čís. p. 156 celý hojně zá
sobený sklad zboží modního, dámské
koefekce a sboží galantermího jednotlivé

z volné ruky
= zalevnéceny.
Zejména prodáványbudou: Dámské modní

látky všeho druhu, látky hedvábné a jiné, zboží
podšívkové, koberce, deky, záslony, krajky, šátky
hedvábně, vločné a jiné kravaty a šátky pro pány,
košile, límce a šátky kapesní, sluaečníky a dešt
níky, vějíře, zboží trikotové, flanelové a vlněné,
začaté práce, vyšívání, peněženky, tašky na dout
níky a různé jiné zboží galanterní, pak 340 kosů
damskó konfekce (damské japky, pláště a plá
štěnky jarní, letní a zimní, dětské pláštíky a jiné.

V Hradci Králové, dne 21. března 1898,
Dr. Jos. Czurba,

správce konk. podstaty.

P. T. milovníky sportu
dovoluje ei apozorniti na náš hojně sásobený

sklad kol
různých soustav a výtečné jakosti a veškerých
součástí těchto v čísle 114. na Malém ná
městí. Tamtéž nalezá se dílna na veškeré

opravy kol. V úctě

Y. Prokeš v Hradci Králové.
vvVUUUUUUUUUUUwW
Tržnice nábytku

společenstva. trahlářů v Praze
doporučuje ct. P. T. obecenstvu, vid. dachovenstvu.

své hojně zásobené závody
všeho druhu

p modníhonábytku -6
při nejlepším a levvémposloužení.

Cenníky franko a zdarma.
úplaévýbavy pro nevěsty vědyv hojnémvýběru.

Sklady: Praha,Eraha,
Příkopy „Nový Basar“ Ferdinandova třída

a Ovocný trh 957-IL. č. 26 nové.

Nejvyšší čestnou cenou stříbrnou medailií c. k. mini
sterstva obchodu poctěna. 146



Světoznámé lomnické suchary ve ví
cero různých jakostech za přiměřené

. ceny.

"uspyamgUžA"JA1JUPISVZ1301d

DYNIPU>38aopoÁyloza"npsjnmju

vépečivo,dortyapodobné..

JejUJDI80JI|2ANOAP9420860UJUj0)804

Mandlové presliky, Karlov. oplatky,
zákusky, trubičky oplatkové, cokolá

dové, máslové, pišingry, atd.

Umělecký

"zavod
134)| promalbu

na skle

L OLDL
Brno.

Odborný závod

pro malbu oken
chrámovýcha, 

Rozpočty, náčrtky
atd. jakoži veškeré

rady odborné
3 zdarma.

i , . ĎA al ul ul ala blok ALL lal ln

WB-Novinka! -fB
Praktické

rychloprací stroje
9 na nejvýš výhodné vzhledem k úspoře času, mý
S dla a k docílení čistého prádla, aniž by tím prá- p

dlo trpělo, shotovuje atrojnická dílna K

J. Bucka ve Smidarech,
kde možno též veškeré hospodářské stroje nej- £

2 novější soustavy důkladně zhotovené za ceny
levné nbdržeti. 21

Upozorňaji na dokonale a nejnovější řesaci
stroje excentrické mláticí stroje s kuličkovým £
ložisky. Prací stroje má též na skladě p. Karel
Dušek, na 67. Janském nám. v Hradci Králové
a p. Kolář, botelier v Bělohradě.VLKKZK 7 SLTT

P >
i +

mes Důležité pro každého! "SN

Výborné pojednání.

Nový soudní Ad
„přinesly„Časevé úvahy“ v březnovémčísle z póra

vynikajícího právníka.
-Číslo to je ve forměbrožurya rozesílá se franko za5 kr

OB“ Na 4 výtisky pátý zdarma. “ij
Objednávky vyřizuje

„AdministraceČasovýchúralév HradciKr

| Rárel fJorovec,
dekorační malíř v Třebechovicích

doporučuje svůj závod k provedení všech

dokorakivniehmaledBoolelů
při dobré malířské technice.

Malby provádí se od jednoduchého
až do bohatého spraoování.

Nástěnné staré malby jakož i olejomalby se
restaurojí, potychromle oltářů a soch

se levně obstarávají.
Návrhy a rospočty předloší se ochotně

pošádání.

v

L

SZ

tata

na
280

Humpolecká

Matěná sukna
a letni lodny.

Dámské lodny.
Modní oblekové látky na

převlečníky :ihaveloky
z čisté ovčí vlny a v levných cenách

doporučuje

Karel Kocián,
závod soukenický v Humpolci.

281 Vzorky k nahlédnutí franko.

i
1 KAREL PROCHÁZKA j

Praha, Král. Vinohrady, Hálkova tř.č. r.

i doporučuje svůj: závod rytecký.
Hotovení spolkových, obchodních i úředních ra

sítek (s kovu i kaučuku). Pečetě. Plotny aa
sma ku zlatotisku (pro pény knihaře). Rytinydo veškerých kovů, drahokamů a skla. Ražení

pamětních penízů a známek.

Spolkovéodznaky monogramy a přesné slohově provedená kovánína modlitební knihy,
diplomy a adresy. 290

Za přesné a ryohlé vyřízení ctěných
zakázek se ručí.

1 |

© 58,

Do Hradce Králové a okolí!

Pro jarní období odporučuje v úctě podepsanývele
ctěnému P. T. obecenstvu svůj co nejhojněji zásobený sklad
veškerých druh)

plstěných 1vlněných pro pány, chlapce a dětí,
vše vlastní výroby.

Zároveň chovají se na skladě nejjemnější a nejmo
dernějšídruhyplstěných klobouků firmy Jan Roz
hon, továrna ve Vídni, jejíž výrobky rovnají se veškerým
prvním továrnám vídeňským.

jNovotiny slaměných klobouků
jsnu v hojném výběru za ceny mírné na skladě,

DEB“Opravy vyřírují se (hned a sa cenylevné. "Mg
O vzácnou přízeň P. T. obecenstva prosí

v úctě dokonalé 282

JOSEF DVOŘÁČEK, kloboučník v Hradci Král.,
(Velká podsíň).

dramí nánh:: Kotva.

LINIMENT. CAPOICI GOMF.
. z Richtrovy lékárny v Praze

uznává se za výborné, bolesti utičující natírání; jest
na skladě ve všech lékárnách ta 40 kr., 70 kr.a 1 zl.
Všeobecně oblíbený tento

domácí prostředek
žádej vždy jen v původních lábvích s naší ochrannou
známkou„kotvou“ z Richtrovy lékárny.

Buď opatrný a příjmi jen láhve s touto d

o

V
ochrannou známkou za původní přípravku.

Richtřova lékárna „U zlatého Iva“ YPraze.
=

—„————————————>
Do Hradce Král. a okoli!

Dovolujeme si velectěnému P. T. obecenstvu zdvořile
oznámiti, že vedle chvalné známé dílny natěračské v Chru
dimi otevřeli js. e též

nově zařízenou dílnu

natěračskou
zde v doměp. Kabištyna hlavním náměstíč,199,

Tamtéž nalézá se obchod p. Šimka.

Snahou naší bude, bychom všecky práce do oboru
toho spadající provedli v každém způsobě k úplné spoko
jenosti pp zákazníků,

Nabízíme služby své ku provedení veškerých prací
stavebních, nátěru fazad a průčelí domů, nábytku, podlah,
železných konstrukcí a podobné.

Vedle mápodobdení růsných dřev provádíme též i
věrnou imitací růsných mramorů.

O hojnou přízeň prosí v úctě plné

Josef Komárek a syn.
286

Vymamenánstříbrnoumedailí
o Hradoí Králové r. 1894.

kalichy, monstrance,
lucerny, rámce na kanonické tabulky a
pod. přesně dle vsorů a slohu ze ceny mírné.
Staré předměty obnovují, postříbřují a pozlacuji

v ohni velmi trvanlivé a levně.

Růsná doporučaní, vysvědčení a osvědčení, jakož
i vzorky sasílém na ukázku franko.

Blavným spolkům a korporacím nabízím se ku
zhotození odznaků, památnich penízků a t. d.

Karel Zavadil, VAŘ
pasíř v Chrudiml. 871V

(Zasláno.)
MAVRODAPENE.

Řecké přírodnídessertní ši mediol=
nální víno lisované z čerstvých malvasinských
broznů jest k dostání v lékárně pana

A. SPORY V HRADCI KRÁLOVÉ,

Mavrodapbna jest zdravým lidem osvěžení
podporujechuť k jídlu, pro chudokrevné
překvapující účinek, slabým i starým neduhem tr
pícím působí nejen okamžitou posilu, pa kterou 86
nemocnítěší,nýbrži rozhodnouvzpruhuseslabené
čipnosti srdeční. (108)

Hlavní zástupce pro Čechy, Moravu a Slezsko:
H. F SEIDEL, PRAHA, Vodičkovaul. č. 30.
oOoOooOooaoo

WE“Na památku "Sl

první sy, zpovědi neb prvního sv, přijímání
nabízím

veledůstoj. duchovenstvu

OBRÁZKY
vhodné jako: P. Ježíš dobrý pastýř, Kristus žehnající chléb a j. v různých obměnách a vzorech, ve
likosti od 7X 13 cm., — 29%€40cm. v nejjemnějším
barvotisku provedené za ceny velice mírné.

Chovám na skladě obrázky Svatých, (vhodné
odměny pro školní děti) v provedení jednoduchém
i nejjemnějším. Speciality obrázků na atlase pře
kvapující krásy.

Objednávky veled. duchovenstva vyřizují bez

dobírky. Vzorky zašlou se obratem pošty a čítajíse levně.

Josef Pacak,
267 (Arma Č. Mabrle) v Hradci Král.

OOODOOOBGOOOGOOOOOOOOOO:
Bohatý výběr všeho druhu nábytku.

Nábytek. Výbavy pro nevěsty.
Úplné zařízení do pokojů, salonů a ložnic.

Výroba a sklad nábytku

K. SKUHERSKÝ
(05) w Hradci Králové

Svatojánské náměstí číslo 87.

Sklady tabulového a dutého skla, porcelá

nových zrcadel, obrazů a petrol. lamp. 8Čenníky a nákresy na požádání frko.

ÁNIP[d8JUDJSYPI
Nojlevnějšícenytovární.

PRE“Levně na prodej! “ji
Lustr barokový

s velkým množstvím broušených skel na 12 svící z čistéhobronzu dobře zlacený.
Karel Zavadil. pasíř v Chrudimi.

OOO000000000000000

2 JAN HORÁK
soukeník

V BRYCHNOVĚ n K.

nabí nadobajarní letní

čistě víněné látky
ORG“vlastní výroby.<

Račteš učiniti jen malou objednávku na
zkoušku!

Vzorky na požádání zašlu franko.

Děhuje všem svým milým veledůstojným a
velectčným zákazníkům za vzácnou přízeň, pro
sím, aby mi i dále důvěru svou včnovali a sli

buji vždy vzornou, poctivou obsluhu. 18

OOO00CO 3OCO



Xaver Úvořák,
katecheta vyšší dícčí školy v Praze.

m. 3$. 53 stran 6 kr.
Schváleno nejd. kníž.-arcib. konslstoří v Praze.

Dovitidenní pobožnosť
k Duchu svatému.

Vduchy a dle úmyslu sv. Otce Lva XIII. dleněměckého uprávil Dr. Karel Vondruška,
farář u sv. Harla v Praze.

Schráléno nejd. kolž. úrcib. konsistoří vPraze.
m. 32. (44 stran) Cena 8 kr.

Cyrilio-iethedějské knihkupectví
GUSTAV FRANCL

v Praze, Melantrichova ulice,

SED“Vývoz do všechzemí! "i
Na zemké jubilejní výstavě v Praze 1891.: Zlatů medaile
Na jemské hosp. prům. výstavě bulharské v Plovdivu 1892
nejvyšší vyznamenání: Čestný diplom státní. Na hospodář
sko-průmýslové a národopisné výstavé v Hradci Králové
1894. Nejvyšší vyznamenání: Zlatá medalio s korunou. Na
Národopisné výstavě Českoslovanské v Praze 1895. 1. cena

Čestný diplom N. V. Č.
Česká, na četných výstavách prvními cenami poctěna

továrna na piana,pianina harmonia a vathaby

AL. HUGO LROTA |
V Hradel Králoré

Filialní sklady: ve Vídni, III.
Salesianergaste 81. vBrmě,
Orelská ulice č. 7., vPrasež

Král. Vinohrady, Karlova. 6. 8.

odporoučí českému hudeb
nímu obecenstvu svá nejlépe

ogvědčená

piana, pianina
s anglickou repetiční s

nového snačné sdokonaleného
provedení

a harmonia Š
evropskéaamerickésoustavy W" PE
tech rozměrů v cenách, při 5" * ©<a == EE
řádné zevní úpruvé, zaručené
trvanlivosti a vyrovnané úhlazene t' ost

neobyčejně levných.

Tě ae splátky za výhodných podminek
Obrázkové cenuíky na pošádání zdarma a fraa ko

Záruka pětiletá. (99)
F Vývozdevšechzemíl6

Založeno 1843.

Jan Kalis,
hodinář a zlatník

v Bychnové n. Kn.,
272 doporučuje
svůj hojně zásobený sklad
statého a stříb. "uboží,
hodin kývadlových, ka
pesních v očnáčhtmirných

a se rárukou.

Též na oplátky.

o DEDOGVEBe

udvík Nejedlý,ř

i

dříve v Hradci Králové |

odporučuje svůj atelier k provedení všech de- :
korátivních

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. (A

Návrhy va slohu stavby kostela se na
požádání ochotně vypracují a rozpočty předloží

z ruše spodšívkou bílou,drapp, pestrou neb tuflou
réčkou

11$ cm. dira 180 cín, dlouhé . . . . © zl. 250
2 kiženíím látky jemné, dplné vlně:é, v barvě
červené, modré neb bordesuž 6 bíldu podšívkou a

zcela jemným pločním
.“ om.čr, 160cm. dl. . - - « „M o
115čin.šle. rBoem, kadrátím prošlranézl see

vbarvěmodré
vkoubílou sob

1. S91

Vácarské nám.

WB“ Nejlepsi "Uli

a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

(Morava). |

PIET
„č ode©
kiíškí RA E

NRARRNKKK
Pozor! Čtěte!

Abych v širší známost
uvedl svůj nově založený
závod s dřevěnými výrobky
a získal si přízeň P. T.obe
censtva ustanovil jsem Žrá
sné prémie a sice:

50 krásných
dřevěných hraček

všech druhů, krásně malo
vaných, pro malé i velké
děti (pro chlapce jiné, pro

S re „muhý doplatek 70.
Do oa aánitoe odepřís
ložen cenník všech dřevě
ných potřeb domácnost
P ronrodtřa Obchodní
kům velké výhody.

Zásilky vyřizuje dobír
koučeská firma Jos.
Kostelecký, Svratouch
Č.15., pošta Svratka (Čechy).

NRRNNNNA
Elegantnídýmky

různých tvarů 6 vyřezáva
nými ozdobami, jmeny, mo
nogramy, modely "vkusně

pracované a levné ceny.
Mám též na skladě veškeré
druhy dýmek hladkých (fa
drových). Ceny za kus:60,

70, 80, go a 1 zl. 30 kr.
Obchodníkům při tuctovém
odebrání poskytuji velké

výhody. 294
Zásilky vyřizuje dobírkou
česká firmaJoe. Ko
stelecký, Svratouchč.15.

pošte Svratka (Čechy).

koňce

ů

176 hnojůvkou podlíti.

Vzdálenost sazeřlicy 30 cím.
Vlastnosf půdy“ Silná,dobřehno

-E

vstal výroby pro pány A chlapce

glických látek na objednávky

v Náchodě,

vyřisají se dle nejnovějšíchpředpisů.

fak. uh. spol. státní dráhy.

Hlavní sklad v Hoře Kutné.

a Chrudim.

č



Číslo 18. |

Stanovisko Síran,

V posledních třech schůzích vytkli vůdcové
politických stran své stanovisko vůči vládnímu
„programu a nynější politické sitnaci. Zástupcinej
větších klubů polského a českého, rytíř Jaworski
a dr. Engl prohlásili, že vůči nynější vládě jsou
nepředpojatí, že trvají na programu pravice sesta
venóm ještě za vlády hr. Badena. Katolíčtí Němci
setrvají též ve svazku pravice. Baron Dipauli
žádá za vydání jazykového zákona než budou
moci býti odvolána jazyková nařísení. Smír národ
ností v Čechách pokládá správně za věc dohod
nutí mezi Němci a Čechy,ale přibližuje se 8 ty
rolskými Němci značně německým nacionálním
stranám, které žádají státní řeč německou a poli
tickou nadvládu Němců. Antisemita dr. Schei
cher uznává sice milostivě rovnoprávnost ně
meckých národů, ale žádá rovněž státní řeč ně
meckou a viní židy, že lnou více k Maďarům
než-li k Němců a že se mají židi v Uhrácb blaze
jako červi v sýrečkách.Wolf a Schóner zubá
jili boj proti německým liberálům a nacionálům,

že v Čechách a na Moravě přijali při volbách
do delegací smír s Čechy, nadali jim škůdců věci
německé, Luegra nazvali vídeňským kejklířem a
tento za soublasu antisemitů jim odpověděl, že
jest lépe býti vídeňským kejklířem, než-li kejklí
řem celého Rakouska a při tom zemězrádcem.
Neue Freie Presse utočí zase na německé velko
statkáře a vyzývá je, buď aby se vzdali titula
„ůstavověrní“ a stali se přívěskem pravice, anebo
aby se přidali k ostatním Němcům dr. Báren
reither aby vystoupil z ministerstva. Páni němečlí
bratři so tedy jiš melou a ta vychvalovaná ně
mecká jednota neměla dlouhého trvání.

Tím milejšíjest nám, že dr. Šustečič,
mlavčí Slovinců, Chorvatů a Rusinů a tlumočník
Rumunů dr. Lapul stojína témže stanovisku,
jako mluvčí Poláků a Čechů.

Politicky nejvýznamější jest řeč Pálffyho,
který jest mluvčím sice nečetného klubu českých
velkostatkářů, jenž čítá jen 18 poslanců, ale za
to má teď v Rakousku největší vliv; z klubu toho

také předseda ministerstva, hrabě František
han. Hrabě Pálífy vyslovil se rozhodně pro

národní smír, pro rozšíření zemské samosprávy,
hájil důrazně dávnou politiku svého klubu, jenž
rovněž trvá na programu všech stran pravice 8
zachovává si jako tyto neodvislost vůči minister
stvu Thunovu. N. F. Presse zuří, že hr. Thun
musí dbáti jen stran pravice a že němečtí velko
statkáři jsou pravicí ignorování.

Hrabě Pálffy prohlásil, že jeho politiótí
přátelé berou s uspokojením prohlášení vlády, že si
tato bude počínati podle zásad spravedlnosti, rov
noprávnosti a rovnocennosti rakouských národů.

FEUILLETON.
Šnajdr a Kliopera.

Lkorární reminiscenceod Fr. Kohouta.

Povolání zaválo mne na Králové Městecko.

. V tomto prázdném, namnoze chudém kraji
jako pěkná oasa rozkládá se obec Dymokury, se
zámkem, sídlem stare české braběcí rodinyČer
nínů. Sedí uprostřed zelené zahradalesů zapadlá,
neznámá, ač jméno její zaznamenáno je v literár
ních annalech doby předbřeznové bodné znatelným
písmem jako bydliště českého básníka, buditele:
Karla Sudimíra Šnaidra, Sem přistěhoval se z Rož
dalovic, kam povolán byl ze stolice aesthetiky a
klass. filologie za vrchnopanského úředníka. Těžko

se to Šnsidrovi loučilo s posluchárnami pražské
university, na níž sklízel vavříny jak od poslu
chačů, tak od nejznamenitějších učenců tehdejších,
těžko se to loučilo i s přáteli, kteří povzbuzovali
ho k poesii, ale pro n s Čechy byl tento Šnaidrův
odchod z Prahy velikým ziskem. Dokud byl
v Praze, básnil po německu, podpisuje se Karl
Angel Schneider, ale když se octnul uprostřed
českého lidu, když se setkal s neméně znamenitým
a vzdělaným knězem-vlestencem, poctou Vackem
Karenickým, který žil v Libáni, tu zazvučela
jeho lýra zpěvy Čistě českými. Veliký musil to
býti duch, když obratem ruky takořka tvořil díla

1. dubna 1808.

Velkostatkáři přejí si v souhlasu s českým ná
rodem ku blahu říše a Čech provádění těchto
zásad. Velkostatkáři chtějí podporovat sociální
a hospodářský blahobyt zvláště rolnictva a živ
nostnictva. Podají s radostí ruku k aktivní a pro
spěšné činnosti v tomto směru. Bez obledu na ja
koukoli politickou konstellaci zachovají si velko
statkáři úplnou samosprávnost ve všech směrech
za věraóho setrvání při dosavadním svazku pra
vice. Program tento není nový, ale vysvítá z bi
storicko kulturního rozvoje jednotlivých zemí Tra
kouských. Není to program boje, ale positivní
blaho plodné práce. Právě v těchto dnech nntno
zase opakovati, že účel sdružení konservativních
velkostatkářů záleží v hájení a podporování zá
základních zásad každého konservativního sdru
žení, totiž bování víry jakožto základu
každého socialního pořádku a dynastické věrnosti
a lásky k vlasti. Avšak stejným spůsobem budou
se velkostatkáři také za to zasazovati, aby pod
ochranou zákona každý jednotlivec každého ná
rodního kmene stejnému národnímu právu 8e těšil,
kteréž každému jednotlivci v tomto státu přísluší.
Jen tak mohou rakouské národy přátelskou shodu
udržovati. Zejména zástupci království Českého,
kteří znají smutné poměry vzniklé z nešetření
těchto zásad musí důrazně půdu pro národní mír
podporovati. Velkostatkáři budou podporovati, co
parodní smír v Čechách a rozšiření zemské 8amo
správy zabezpečrje. Dále se zmínil hrabě Pálffy
u vyrovnání s Ubrami, o němž doufá, že spra
vedlivě se provede. Konečněprohlásil, že
strana jeho setrvá rozhodně na starém svém pro
gramu a věří v lepší budoucnost tohoto mocnář
ství ku slávě a cti panující dynastie a našeho
císaře a krále.

Pozornost budí, že Němci za Thunovy vlády
krotí své obstrukční choutky a že socialista Da8
zynski, aby postavil svou šidoveko-německo
centralistickou 8oc. stravu do levšího světla a
slepšil pošramocenou její pověst, prohlásil se pro
poctivou národní rovnoprávnost a pro samosprávu
rakouských zemí, ovšem jen pod podmínkou,
pak-li sněmovní většina zavede vůbec všeobecné
rovné hlasovací právo a umožul tak socialistům,
aby sedodělali většinyv obcích a naříšské radě. Lišák
Daszynski myslí, že živnostníci a rolnící interna
cionálním socialistům teď spíše uvěří. (

Na říšské radě se tedy poměry poněkud

n ukazujese smířlivějšínálada. Najakouho

Zase jeden trojspolek.
Vlast česká vyvázla zase jednou z velikého

nebezpečenství. Spása jí vzešla tentokráte v Luši.

(O
česká, a co zvláště — díla ryze Česká, která rázem
stala se majetkem a libůstkou lidu. A bylo to
proto, že Šneidr přiložil sluch svůj až k samému
srdci lidu českého, že naslouchal tepotu jeho života.
A stalo se to v krajině Dymokurské.

Celé okolí Králové Městecké jest velmi fádní,
marně bledali bychom tu partií romantických,
které by bezděky člověka učily básniti. Jen dva,
tři koutky krásnější nalezneš, útulné, tiché, kde
duše ubité si oddechne, nerovná křídla a v klidu
samoty vzhůru jimi zatřepetá|

Jedním z tekových jest esi tři čtvrtě hodiny
od Králové Městce ležící rybník Jakubský, s ma
Jičkou vesničkou: Pouští. Obklopen kol dokola
svěžími dubovými hájky, skrývá se v chladu a
stínu jich mičelivý, a kdyby čtyřikráte denně ne
projel kol něho kratičký lokální vlak české obchodní
dráhy a nepozdravil ho pronikavým písknutím,
dřímal by tu jako krásná, chladná, ztublá mrtvola.
I ta vesnička, která se v něm sblíží, ten starý,
omšený mlýn, který na dolením jeho konci časem
jen zaklape, jakoby chodil po špičkách, mlčí a dří
mají. Uprostřed rybníka zdvihá se malý ostrůvek
porostlý několika doubky a celým spletivem ostru
žin a divokých malin.

Toto místečko zamiloval si Šnaidr a tu na
břehu leskaoucího se rybníka pojal myšlenku zná
rodnělé dnes písně: »V borovém na skále hájie,
Před duševním zrakem jeho ožil zbořený teď ko
stelíček osady Pouště, zjevil se mu šerý zádumčivý

m
IV. Ročník.KInserty se počítají levně.

Obnova vychásío pátek v poledne.

Je to město u Vysokého Mýta. Jak velké jest,
není mi známo, poněvadž jsem ho nikdy neměřil.
Ale nejmenším mezi městy jůdskými, jako druhdy
Betlem, není. Od března r. 18498zapsáno jest ji
stě v seznamu měst velikých. Mělose státi malým,
a měla z něho vyjíti záhuba vlasti. Začínal 8e
tam totiž ozývati klerikalismus zavedením ka
tolického spolku „Slavata“. I byl již svrchovaný
čas, aby se proti tak „zuřivému nepřítelivlasti“
konečně něco vydatného stalo. A proto přijel tam
sedmdesátiletý stařeček Dr. Edvard Grégr. Oby
čejně chodí sedmdesátníci již na pensí a zlí ja
sykové beztoho řekli ne tak mnoho dávno, že je
jistý pán dobře placeným pensistou českého náro
da. Ale u Dra Edvarda Grógra stáří nevadí, vždyť
on se nikdy a nikdy ataročechem nestane a až
do posledního vzdechu, jejž mu jeho horoucná
láska k vlasti z prsou vytlačí, zůstane mladým.
A tak z těchto příčin není u stařičkého pána toho
o pensi ani řeči. A proto též povolali si ho lužští
liberálové k velkolepé vlastenecké řeči. Sláva byla
veliká, kočáry, fáogle, kytky a koně. Ale žádná
růže bez trní, žádný obeň bez dýmu a žádné pa
nování — bez konce. V Luži není mladočeský
liberalismus již pánem sám a sám. Jako když v
chalupě dorůstají kluci a tlačí tatíka na výměnek,
tak vyrůstají taky pantátovi liberalismu a paní
mámě svobodomyslnosti dva klučinové. Jeden se
jmenuje radikalismus a druhý socialismus. Jsou
to prý dvojčátka, jenže radikalismus chodil víc do
školy. A každé z těch dvojčátek chce, aby tatík
šel již na výměnek, jenže i kdyby se to stalo,
není věc u konce. Jedná se o to, který z těch
dvou synáčků bude pánem v chalupě, neboť oba
dva vedle sebe se nesnesou. Číhá jeden na druhého.

Prozatím však nevypukla žádná domácí voj
na. Dle N. 1. uzavřeli v Luži synáčkové s tatíkem
kompromis, to jest smlouva, dle které budou již
hospodařiti, ale s tatíkem společně. Povstal tu
nový trojspolek, na ten způsob, jako trojspo
lek Rakouska, Italie a Pruska.

Staré Rakousko, které páni Wolfovéajiní
strkají do pense, dobře představuje p. Dr. Edvard
Grégr. On je liberál, a Rakousko taky; on 56
domnívá, že liberalismus seeiluje národy, Rakou
sko taky; panu Dru Grégrovi vadí svoboda eírkve
a rád by ji vrbl do pout ještě kratších a jistí
rakousští politikové taky, aspoň prý je nutno
katolicismus pevnou rukou sevříti, aby ti „kleri
kálové“ moci státní „přes hlavu nepřerostli“. Pan
Dr. Grégr vešel prý v Luži ve spolek 8e sociali
stou Šturcem, Rakousko s Pruskem. Nám Slova
nům a pokud vím i leckterým císařskému rodu
oddaným Němcům zdá se, že by 8e Rakousko
s Pruskem nikdy a nikdy spolčovati nemělo, Pru
sko nikdy a nikdy s Rakouskem upřímně smýšleti
nebude. Naopak! To stojí o pohlcení Rakouska

poustevník, který — dle pověsti dosud zachovalé —
měl maličkou poustku na ostrůvku, tu viděl jak
vychází zvoniti z rána i z večera 8 již plynula
tak žalostné a smutně znějící píseň:

»V borovém na skále háji,
stála někdy poušť,
za ní malinká zahrádka
vedle tmavá houšť ...« atd., líčící nám

zrazeného mládence nevěrnou milenkou a umíra
jícího jako poustevníka žalem před oltářem po
životě plném odříkání, modlitby, postu a práce.

Tu dále na tichých březích zrodile sei druhá
veleznámá jeho báseň: Jan za chrta dán“, jejíž
původ datuje se z obce Velkých Kozojed, osady
přifařené ku Žlunicům, ta báseň, kterou tak rádi
jsme čítávai a kteráŠnaidra i dnes staví do řady
prvních básníků.

"Byl to hodný, ale nešťastný pán«,pravil
mi stařeček, který jako chlapec Šnaidra pamatoval,
»rád s námi mluvíval a moje nebožka matka, když
chodívala do zámku, musila mu Často vypravovati
takové ty staré povídačky. On pak o tom psával.
Bylo to moc hezky psáno, zvlášť o tom pánu
s Kozojed, co za chrta prodal Jana«.

Ano měl pravdu dědeček, byl to bodný, ale
nešťastný pán! Mnohé stihlo ho neštěstí. Syna na
honě mu zastřelili, ostatoí dítky mu zmíraly, ale
jeho srdce se nezatvrdilo témito křížky, nezledo
vatělo proti jiným.

Zůstával vždy jakým byl, hodným, dobrým



svým vědy zdravým žalodkem a při tom o zničení
českého národa. Nedávno to řekl sám pruský
králj: „Kam pruský orel zarazí svůj zobák, tu jest

půda německá“. Á podobně smýšlí i socialismus,jejž zastupuje p. Sturc. Tomu nejméně se jedná
o Grégra a mladočeskou stranu, tomu nezáleží
Dic ani na národě českém. Ten socialismus je dle
svého vlastního vyznání učením, při němž se jedná
„o žaludek“. On jest taky jistým orlem, který

chce zobák svůj zarasiti do národa českého, ba
do celé společnosti lidské. Vše, co se nazývá prá
vem a mravem, má se rozklobati tímto zobákem,
jen žaludek ať se naplol. Je to tedy divná aliance
p. Dra Grégra a ničitelem národa.

Ale do spelku přijat prý v Luží i radikalis
mus zastoupený Drem Stemberkou. Ten nám je
v tom trojspolku zobrazen Italii. Že ani Italie
s Rakouskem dobře nesmýšlí, a dobrati chce z
Istrie a Tyrolska, co po roce 1859 a 1866 ještě
zůstalo, jest známo, a přátelé Rakouska i mezi
Němci nemohou pochopiti naše spolčení se státem
tak nepřátelským. A tak ani radikalismus český
nesmýšlí přátelsky se strauou mladočeskou. Ale
svou záští proti církvi, svým mluvením o právech
Jidu, při němž však nejlepší práva nejen katolíků
ale i samo státní právo se má zničiti, dobře jest
vypodobněn Italií, která mluvíc o právech lidu,
krade duchovenské statky, a v posměch uvádí
práva církve. Dobře se též evými válečnými ne
zdary a svou málomocí politickou přirovnává Italie
našim radikálům, kteří v jádru lidu českého za
kořeniti se nemohou a více křikem a šťvanicemi
nežli mravní silou na povrch se derou.

Tak vypadá tedy ten Grégrovsko Štember
kovsko-Šturcovský trojspolek.

A proti komu jest uzavřen? Ne ovšem proti
Rusku, ale proti světové moci katolické
církve. Jako politikové rakousští dle našebo
přesvědčení mylně vidí svého nepřítele v Rusku,
tak pan dr. Grégr a jeho spojenci, ale i jeho stou
penci vidí nepřítelenároda — v náboženství
katolickém!! Velikýto a osudný blud! Jako
právě Ruskem by Rakousko dostalo sílu proti drá
pům pruského orla, tak právě náboženstvím kato
lickým může se národ český ubrániti bezuárodní
mu socialismu. A jako právě Ruskem by Rakou
sko dostalo silu proti revolucí povstalé
Italii, tak právě zase jen náboženství katolické
může uchrániti národ náš neštěstí, do něhož jej
bnáti chce revoluční radikalismus. Ale těžko se
léčí člověk z bludu, do kterého jej zavlekl na
bezcestí svedený cit, obzvláště když vzrostl v
zášť. Jako Čechové nemohou pochopiti, k čemu
ten odpor proti Rusku a vidí, že tu pracuje více
cit a to cit německo-národnostní, a pak zášť ma
ďarská ano i polská proti Rusku, tak taky u li
berálů, radikálů a Bocialistů nechce pracovati
rozum, ale svádí ano i řádí tu cit nenávisti a
zášti proti náboženství katolickému. Že se ně
mýlíme, toho důkazem je ten potupný název ná
boženství katolického slovem „klerikalismus“. To
říci a ničeho více není třeba. Je to v zaslepených
myslích jsko něco, co se od dábelské zloby mno
ho neliší. A přece náboženství katolické není nic
jiného, než základ blaha a aíly národa našebo, a
Čechové katoličtí od biskupa až dolů jsou nej
upřímnějšími vlastenci. Čemu se katolíci staví na
odpor, to není „vlast“ anebo prospěch národa,
ule je to nevěra liberalismu, kterázplodila
revoluční radikalismus a bezuárodnost ale taky
bezmravný socialismus.

Čemu se katolíci staví na odpor, to není
svobodanárodanašeho, ale je to zotročení lidu
našeho židovsko-freimaurským liberalismem, jenž
je všede spoustou a úpadkem národů do
mácích.

To je ten osudný a velký blud liberálů če
ských, že neznají nejen božský původ náboženství,
ale ani jeho blahý vliv na vývin národů. To je

A tato vrozená dobrota to byla, která nám
zachránila muže, jehož tyto dny oslavovala Praba
v divadle národním a mnobá města v divadlech
ochotnických, jubilante, dramatika VáclavaKlicperu.

To bylo tak.
Otec Klicperův byl krejčím v Chlumci nad

Cidlinou. Mladý Václav, vychodiv školu, počal se
učiti u tatíka krejčovině, Ale těkavému jeho duchu
nelíbilo se sedati za stolkem krejčovským a jen
loket, kterého otec jako pobídky Častěji používal,
držíval neposednost jeho na uzdě. Jak byl však
rád, když mohl odskočiti z dusné světnice a roz
běhnouti se ven do polí, do volné přírody.

Otec jako dovedný mistr vážen byl široko
daleko a zvláště vrchnostenské domy podporovaly
ho prací. Donášeti hotový šat neb běhati po zá
kaznících, bylo Václavovi nejmilejším. I do Dy
mokur nosíval sdílo«, neb i tam těšila se zručnost
mistra Klicpery náležité pozornosti.

Bylo to v zimě (tušíme r. 1805.), když
Václav kráčel z vesela s uzlíkem »díla« po císařské
silnici od Chlumce ku Královu Městci a Dymo
kurům, aby potěšil novým šatem čekající zákaz
níky. Ač do Městce dorazil, když slunce zapadalo
a nastával soumrak, pustil se přece bez bázně
k cili. Znal cestu, šel tudy mnohokrát, jaký tedy
strach! Ale tentokráte se sklamal. Zapoměl na
sníh a na metelici. Došel do prostřed cesty k Dy
mokurům, když se notně setmělo. Václav, chtěje
si nadejíti pustil se čerstvě napadaným sněhem a

ten osudný.a velký blud, kerý vidí nepříteleve svém nejlepším příteli, kterýspojuje
se raději s nepřítelem, než aby přemohl
svůj svedený — u nás falšovanými dějinami uměle
vypěstovaný, církvi odporný — cit, neš aby užívalo
se rozumu k študiím onáboženství vůbec a o ka
tolickém zvlášť.

Nie tu neprospívají výmlavy: My nejsme
proti náboženství, sle jen proti klerikalismu. Prá
vě v Luži se ukazuje, zač stojí ta výmluva. Tam
nejsou „proti náboženství“, vždyť tam je krásný,
poutní chrám a o poutích se mnoho a mnoho
prodá, ať se tedy ten „lid“ modlí, ale aby nábo
ženství mělo míti vliv na veřejný život? Tone a
ne — t je klerikalismus.

Končíme 8 přáním, aby p. Dr. Grégr užil
zbytku svého života k přemýšlení o velikém bludu
našeho věku, jebuž jméno jest liberalismus. Pak
by snad nabledl, že nes národ náš ten „luž

ský“ trojspolek, ale že chorobní národové evropští
potřebujíspolku . -. sKříšléma mateřské pěče|
dirikvéKatolické. —
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Jest český lid zpátečnický?
V pokrokářsko-socialistickém „Škol. Obzoru“

chrlí síru a oheň na klerikály a Mladočechy, pro
tože prý chtí snížiti vzdělání lidu. Školní novella,
Liechtenstein, Zallinger, Lienbacher byly prý prud
ké útoky a nejeilněji prý zatřásl školou moderní
dr. Ebenhoch. Šk. Obzor píse: Útok tento jest
nebezpečnější, neboť spojuji se k němu velkostat
káři, malorolníci,klerikálovéi „svobodomysl
ní“ podávejí si race, aby zničili (1!l) dosti po
sdaí kvítko svobody. Útok ten jest proto také
nebezpečnější, že není tak nahodilý, tak ojedinělý
Jako útok dřívější, nýbrš nelže v něm nepozoro
vati soustavnost, nelze nepozorovatijednání
dle tsjně smluveného plánu.

Děje se tak v Čechách jako na Moravě, ano
děje se tak i v jiných zemích rakouských ....
Na těch důvodechviděti tu mizernost, zne
mravnělost jejich podkopnických snah.
Hrabě Vojtěch Schonborn žádá konfesionální ško
lu a dozor kněžský pro vzrůstání prý socialní de=
mokracie, t. j. jinými slovy řečeno, pro
vzrůst počtu lidí, kteří nechtějí se ale
pě říditi dle karabáčnických rozkazů
velmožných pánů . . .. Nestačí jim bobatnouti z
mozolů dospělých, žádostiví jsou již i dětských
mozolů. A naši páni svobodomyslníci „zdvořile“
mlčeli. Poslanec Horák, bývalý přehorlivý agi
tator proti návrbu Liechtensteinovu v celém svém
kraji, kopí láme byní za snížení všeobecného
vzdělání pod závojem prý vzdělání odborného.
A toto všecko děje se od věrných spojenců tak

zvané stran svobodomyslné, před jejími zraky,ano i z jejího lůna rodí se takové děti 8 tváří.
černě zbarvenou na důkaz pravého otcovství, Jak
ona na to hledí? Nijak. Cítí svou vinu a proto
mlčí. Uspána jsouc narkosou autonomie, ztratila
svou vábivost a krásu .. . Kainovo znamení svo
bodné školy pálí na čelo jí Ebenhoch . . .“

„Školský Obzor“ spílá straně svobodomyslné
a brozí jí, že bude odkopnuta, vezme-li svůj ka
tovský meč a bude-li pomáhati ubíjeti školu mo
derní. Článek svůj končí takto: „Pohleďte za sebe,
pobleďte i na sebe nyní, pohleďte na se autokri=
tikou a uvidíte obraz příšorný. Uvidíte,
kterak strana, drahdy v Rakousku nejsvobodomysl=
nější, která zpátečnické návrhy házela pod sněmovní
i vládol stůl, která vyděděným z volebního práva
otevříti chtěla brány parlamentu, která hotova byla
k boji za každou svobodu— ruky obratem,
pro nic sa nic, sobě ku zkáze, ku škodě
pak národu hoví sobě v intimnichlíbán
kách s největšími nepřáteli oavěty.

závějemi po pěšinkách. Už to byl nerozvážný
krok, milý hoch zbloudil a hledaje pak správnou
cestu, zapadl do jámy. Saíh ho uzavřel a ať se
namáhal jek chtěl, z jámy vyváznouti nemohl. Ba
čím více a usilovněji pracoval, tím hlouběji zapadal.

V úzkosti počal volati o pomoc, ale všude
bylo jako po vymření. Nemysle jinak, než že za
hyne, počal se Václav modliti. Skřehlé ruce se
sepjaly a zmrzlé rty šeptaly naučené modlitbičky.
Únava z cesty a z marného zápasu se zrádným
sněhem zmocnila se celého jeho těla, víčka zaví
rala se mu ospalostí a před násilně otvírajícím se
zrakem začalo tančiti na sta modravých a žluta
vých světýlek. V zmalátnělém duchu postavily se
obrazy rodičů, teplé světnice a skotačivých drubů.

Ještě se protrhl, vykřikl, ale jen hluchá
ozvěna se mu ozvala.

Lehodný šumot ovíval mu spánky ...
Tu když usínal již polozmrzlý, uslyšel cinkot

rolniček. Přicházel jako z dáli, z neznáma. Vbez
děčném pudu sebezachování vzlykl spíše než křikl
o pomoc a pak omdlel. Když se probral ze mdloby
spatřil nad sebou skláněti se dobrého pána, kte
rého znal ze zámku Dymokurského, pana Šoaidra,
jenž spolu s kočím přivedl ho k vědomí.

Jeli právě saněmi k domovu, když zaslechli
jeho poslední smrtelný výkřik. Šnaidr hned roz
kázal zastaviti, a svleknuv kožich, v němž byl
zabalen, vydal se hledati volajícího nešťastníka.
Ranec se šatemĎ ho upozornil na skoro zavátého

kroku sa 60 let“ —
pokro červonáš „Naše

bilance“.
V dalším článku „Naše finanční poměry“

učitelstva,vybízí jej k jednatě a končí: „nesar

i měšťanskýchškol) bes rozdílu své tušbý

kmí upomel“V dřívějších článcích svých naznačil „Škol.
Obsor“, jakmíní-pokrokářeko-sooieliotičtínčitelé
svého vítězetví docílit — totiž vítězstvím při vol
bách obecních, zemských a říšských. Socín:
Daszyňski to také chce. Víme velmi dobře, že
učitelstvo mělo dosud veliký vliv jak při volbách
obecních, tak při volbách volitelů a poslanců. O
tom však silně pocbybujeme, že by rolníci a živ
nostníci chtěli následovati radikální učitele do tá

Obzoru, že se pro obecné školy a učitelstvo v

velkostatkáři a klerikálové chtějí obecné vzdělání
Jida sofšit, není prostě správné. Cifry dokazují,

že v posledních GÓti letech o tisíce novýchškol a školních tříd. Platy učitelské byly značné
zvýšeny v letech sedmdesátých, v letech osmde-.
sátých bylyodstraněny poslední čtyřatové učí
platy a r. 1894 byly platy a pense učitelů opět
značně zvýšeny. Dokážeme to oiferně. Obnášely
v Čechách:

Roku | zem. potřeby | zem. přir. účely vyuč,
1687 9,601.000 86 proc. 4,883.000
1888 10,693.000 „ 5,186.000
1889 10,648.000 - 6,546.000
1890 11,467.000 38, 6,211.000
1891 13,468.000 99 proc. 6,475.000
1892 12,771.000 , 6,749.000
1693 19,616.000 " 6,817.000
1894 14,666 000 ,
1895 16,094 000 ,
1896 17,308.000 „ 9,564.000
1807 16,853.000.-— + 10,036.000
1698 21,733.000 51 proc. 10.658.000

Náklady školské, které roku 1887 obnášely
ponze 4,883.000 zl., vzrostly do letošního roku ns
10,633,000 zl., zvýšily se tedy o 5,150.000 zl
Zemský deficit obnášel r. 1887 9'8 mil. zl., letos
stoupl na 202 mil, zl.

Království České dává tedy větší polovici
svých veškerých příjmů na obecné vzdělání lidu.
Roku 1848 připlácelo se na platy učitelů něco 
přes čtvrt mil., r. 1888 platila země jiš 4,261.781
zl platu a příspěvek učitelskému fondu pensijní
mu obnášel 430.900 zl., letos platí země ua ná- «
rodní školy 9,218564 zl. a fondu učitelskému
720.000 zl., nečítaje subvence na atavba škol, vy
držování čkol soukromých a pokračovacích. Dle
návrhu školské komise z r. 1894 stanoveno zá
kladní služné učitelů na obecných školách národ
ních v I. třídě na 800 zl., v IL. na 700; v III..
na600,veIV. na550a vV.tř. na500zlatých.
Základní roční služné učitelů na měšťans
školách činí v I. třídě 900 zl., v II. 850, v III.
800 a ve IV. 700 zl. Platy podučitelů činí v jed
notlivých třídách 400, 450, 500 a 550 zl. Kvin
kvenálky podučitelů stoupají vždy o 50 zl., u uči
telů na obecných školách činí kvinkvenálky 60,
100, 100, 100, 60 a 50 zl., na měšť. školách ob
náčejí poslední dvě kvinkveňálky po 80 zl. Funk
ční přídavky správce na obecné škole činí 80 zl.,
řidících učitelů na dvojtřídce 100 zl., na trojtřídoe
126, na čtyřtřídce 150, na více tředních 200 s,
fankční přídavky řiditelů měšt. škol činí 300 až
303 zl. Řidící a řiditelé mají mimo to naturální
byty. Do r. 1895 činilo nejvyšší konečné služné
u učitelů v nejvyšší třídě 640 zl., nyní obnáší
950 zl. Dostalo se jim zvýšení o 300 zl. Kolik
rolníků a šivnostníků má dnes takové roční čisté
příjmy, kolik jich má pense nebo výměnku 950
až 1.250 ba i 1.400 zlatých?

(O
a již omdlelého hbocha. Hned přivolal kočího a
když ho vysvobodili z jámy, poznal, koho má
před sebou.

Zachráněného Václava zabalili; naložilii s »dí
lem= na seně a zavezli do Dymokur, kde dostalo
se mu v rodině Šnaidrově všeho, čeho potřeboval,
převleknutí, nasycení, napojení a noclehu. Při
teplém krbu seznámil se zachránce s Čiperným
hochem a vida v něm duši nadanou, umínil sí
Václava osvoboditi od žebličky a přivésti ku kni+
hám. Nešlo to ale tak z rychla; přísný otec, spa
třuje v synu jenom neposedu a nezbedu, který by
raději skotačil než se učil, povolil teprvé po dvou
letech, když mladý Václav dostal za vyučenou
jako řeznický chasník od mistra Vamberského,
k němuž po nezdařenécestě dán byl do učení.

Než i tak 1Sletý lovaryš řeznický osvědčil
se a co Šnaidr v ném jako hochu uviděl, ukázalo
se později již ve studentském a ještě více v muž
ném věku. Byl v té duši skryt veliký poklad Da»
dání, který vzplanul zářivým jasem a osvítí až
do does.

Klicpera zůstal Šnaidrovi vždy hluboce vděč
ným a o jeho náklonnosti a přátelství svědčí i to,
že báseň »Jan za chrta dán« zdramatisovalv pěkný
kus divadelní... ,

Byly to dvě dobré, věrné duše české. Budiž
jim věčná paměťl

GS UD



-Nesm! 10 zagpmenenti, še ještě r. 1878 uro

utržilo se za obilíny a cukrovku pouze 145 mili
enů zlatých a dnes při mizerných cenách řepy
trží se ještě méně. Následek tobo jest, že malo
rolaictvo přidělává ročně skoro 5O milionů dlabů
a někde rolníci již ze statku sbíhají. A coš tkaloi,
obuvuíci a mnozí jiní živnostníci? ©Bynou bídou.

Nepopíráme, že v mnohých obcích jsou drahé
byty a životní potřeby, uzoáváme, že učitele třídní
oproti řídleím jsou o bytné zkrácení — avšak jest
možno zvýšit za daných poměrů služné dle přání
učitelstva při stále rostoucím úpadku rolnictva a
živnostnictva? Roku 1861 obnášely zemské při
rážky jen 7"/,, letos měly se zvýšit na 66%/,. Dnes
obnábejí zemské potřeby skoro 22 milionů a schodek
20%, milivnu. zlatých musí,se uhraditi 4 miliony
půjčkou a 519/, přiráškou, které platí pouzč ma
jitelé. pozemků a domů, pak živnostníci. Kapitali

sté a gažistépřirážek nep Jest možno svýšitito domařům a živnostníkům přirážky na
70 procent? Při tom se nesmí zapomenouti, že
tito poplatníci platí též okresních přirážek přes 4 mi
Hony zl., školních přirážek 4 miliony a obecních
přirážek přes6 milionů zl, V četných obcích pře
sahují již přirážky zemské, okresní, školní a obecní
zeměpavské daně, které přečetní rolníci a žívno

stcíci nejsou vůbec stopa
Pak-li „Školský Obzor“ a časopisypodobného zrna krmí podačitele nadějí, že kategorie

podučitelů bude zrušena a že služné učitelů bude
opět o 100 až 300 zl, zvýšeno, tedy jen rozmno

žují počet nespokojenců a ženou je do řad sociálnídemokracie k vlastní jejich škodě.
„Poukazuje se na upravení platů úředníků,

professorů atd. Stát klade na ně velké pošadavky,
ve větších městechjsou jejich poměry skutečně st(8
Běné.Nesmí se však zapomenonti,že stát zvýšení
úřednických platů činí závislým na zvýšení pivní
daně ze 36 na 54, líhovéz 33 na 47, cukerní z 33 ná
43 milionů zlatých. Poplatníci ponesou toto nové
zvýšení daní o 40 milionů velmi těžce, hospody
ním nebude Ihostejno budon-limusit platit za každé
kilo cukra 6kr. více, podraží lí litr piva o J kr.,
zdraží-lí se i jiné potřeby. Přirážky na potraviny,
pivní, vinný a kořaleční krejcar atd. vynášelobcím
v Čechách něco přes 3 miliony zlatých a vytěží-li
stát v Čechách nových 10—13 milíonů zlatých,
které stihnou rolníka, živnostníka, dělníka i úřed
níka, bude tím menší možnost zvýšiti zemské při
rážky k přímýmdaním. Tyto obnášely r. 1861 jen
15 miliovů, dnesobnášejí přes 30 milionů.

Rolnictvo a živaostnictvo ve vlastním svém

zájmu masí. hledět, r zemské přirážky 8e nesvýšily,.ale aby se snížily. To se může státi jen
tehdy, když stát dá semím na uhražení jejich po
třeb daně přímé,anebo pak-li zavede zemské při
rážky na osobní daň z příjmů a na daů důchod
kovou. V tomto případě by ae zvýšily příjmy semě
a pak bude možno starat se nejen o zlepšení
bmotného postavení rolnjetva a živnostnictva, ale

i učitelstva školobocných a měštanských.Zlepšení zemských financí může nastati jen
po obnovení spořádaných poměrů v zemi. Téch
všakae nedocílí radikálnímia socialistickýmitva
nicemij, šířením nespokojenosti, požitkářství a ne
věry, ale rozamným poačováním, obnovením kázně
a pořádku. M
„ „„O povznesení mravnosti, svědomitosti, při

Činlivosti a šetrnosti, kázně, poslušnosti a pořádku
starají se katolíci a snad všichni věřící křesťané.
Stane-li se Čeleď a dělnictvo mravnějším, zbož
nějším, poslušnějším, pracovitějším, spořivějším a
méně útratným, nebude jistě tolik bídy a nespo

pon v Čechách,rolníkůma živnostníkůmistě nebude škediti, budou-lí míti přičinlivější a
svědomitější čeleď a pomocníky a proto přestává
se malorolnictvo a živnostnictvo té konfegeionální
školy bát. Ta chce zvýšit mravnost a odborné
vzdělání lidu podle jeho praktické potřeby. Šíře
ním Ižisvobodomyslnosti a nevěry pracovalo se do
rukou jen židovskoněmecké lžiliberální internacio
nály. Dnes rolnící a živnostníci jiš vědí, jak by
s nimi socialisté zatočili, kdyby ovládli v obecním
zemském a říšském zastupitelstvu.

Proč by se rolníci báli té klerikální školy a
kněžovlády? Mají snad kněží na sněmu většinu?
Mezi 242 poslanci ten kaceřovaný kanovník Hora
a probošt Lenz 164 zástupců venkova a měst
snad nepřehlasuje. Páni pokrokáři a socialisté

eo v zázraky a strašidla nevěří. Proč tedy straší
d Ebenhochovým školským návrhem, který chce

národní škola vrátit zemi a národu?
V tom je právě to čertovo kopejtko! To

nevěrecký a oavětářský „Školský Obsor“ nechce.
Prozradil to ve výše uvedeném článku, kde též
papsal: „Otu ubohou školu všecko 8e pere.
Každý ohcebýti vnípánem, každý chce
vníporoučot rozkazovat dohlížet řídit.
Ale pracovat tam nechce nikdol A pro
tožejediný faktor (činitel) který veško
le skutečně pracuje, dodělává 8e vý
sledků a vykazujeúspěchy,není to zpá
tečnickým živlůmvhod a posílají školui s těmitichýmípracovníky(t.jučiteli)
ku všem čertům. Ale není to vhod i těm
patentovým svobodomyslníkůnm,neboť
svobodomyslnosí jejich jest jim jenom
škraboškou“.

To je pravda, že radikáloí učitelé dovedou

malorolníkům, kočžím stejně vycinkat, jako po
slancům a velkostatkářům. Professoři, úředníci a
kněší by se odvážili sotva proti svým představe
ným vystupovat, jak to činí radikální očitelé. Toť
důkazem, že nemají tak podvázaná křídla a že se
jim nedaří tak sle, jak naříkají. Chtějí ve škole
obeené neobmezeně panovat zapomínajíce, še pánem
ve škole je ten, kdo na ni platí a kdo ji založil.

Český lid ai váží dobrých učitelů, uznává
Jejich práci a dle možnosti je i odměňaje; po
chybujeme však, te by sí nechal pokrokářsko ra
dikální učitele, kteří jsou na štěstí dosud v men
bině, přerůst přes hlavy. S terroristy byl národ
náš vždy brsy hotov.

Politický přehled.
Císař přijal předsednictvo říšské rady,

poslance dr. Fuchse, radu Ferjančiče a dr. Lupula
v pondělí v slyšení, vyslovil spokojenost s jich
volbou a vyslovil naději, že vládní předlohy co
nejdříve a pokojné vyřízeny budou.

Deodelegací a kvotové deputace byli
zvoleni: za Čechy posl. Aehreutbal, Janda, Kaftan,
dr. Kramář, dr. Mettal, Nielsche, dr. Pacák, Per
gelt, Schůcker, hr. Max Zedtwitx; za nahradníky
Udržal a Peschke; za Moravu Cbiari, dr. Stránský,
dr. Žáček,Klůbeck; za náhradníky Gótz a Vychodil;
za Slezsko dr. Haase a za náhradníka profesor
Hofmann. Zajímavým bylo, že při volbě za Ty
roly spojili se liberální Němci s Vlachy a porazili
konservatívní Němce. Bývalý předseda sněmovny
dr. Kathrein, který byl od konservativců kandi
dován, při volbě propadl. Do kvotové deputace
mezi 9 členy jsou dva Čechové: dr. Fořt a Janda.

Čeští radikálové, majícev čeledra.Baxu,
odtrhují se od mladočeské strany *zcelu veřejně a
otevřeně. Vydali zvláštní, tónem bubnu a bombar
donu se nesoucí provolání, jímž vyzývají lid český,
aby odtrhnuv se od Mladočechů, přidal se k nim,
Dělejí to zrovna tak, jak to dělali jejich tatíkové.
Lid sotva půjde za nimi.

Německý říšský sněms schválildlepřání
císaře Viléma náklady na rozmnožení německého
válečného loďstva.

Crispi, který s Garibaldim získal Viktoru
Emanuelovi Sicilii a Neapolsko, který byl jedním
z hlavních budovatelů sjednocené Italie, byl želován,
že jako ministr bral od bank a peněžních:ústavů
pro sebe úplatky. Jeho druhá žena (Crispi se do
pustil zločinu dvojženství) také si nechala své
dluhy a punské choutky od bank platit a Crispiův
synáček usvědčen byl nejen z braní úplatků ale
i ze zločinů zpronevěření a krádeže. Crispi byl
sice osvobozen, avšek byl nucen vzdáti se posla
neckého mandátu Není pochybnosti, že, dá-li se
Crispi volit, bude opět za poslance zvolen; ale
sněmovna má právo bez udání důvodů jeho volbu
zrušit a do sněmovny jej nepřipustit. Crispi děkuje
jen vděčnému králi a svým liberálním přátelům,
že ušel i tentokrát kriminálu, který také zasloužil.
Politické důvody ovšem způsobily, že velký zlo
činec se nechá v siednocené [talii běžet a že tam
jen malé zločince věšejí,

Delegace sejdou se 2. května.
Arcikníše Frantiček Ferd. d' Este

dán vrchnímu vojenskému velitelství k disposici
jsko zástupce císaře v nejvyšším voj. velitelství.

Hrabě Pimimslký stalse haličskýmmísto
držitelem.

Poslance p. Formánek odůvodňoval
ve středu na říské radě svůj nárh, aby osobám
které v loní při pomocné akci byly opomenuty,
byly uděleny subvence a nesplatné půjčky.

Spor španělsko-americký, kterýhrozil
se přiostřiti v bezprostředně následující válku opět
se mírní a protahuje, Jak známo, vyletěla nedaleko
Havanny, hfkvního města na ostrově Kubě ame
rická loď do povětří. Španělé tvrdili, že vybuchla
následkem neopatrnosti amerického lodního muž
stva, Američané zase dovozovali, že loď vyhozena
byla do povětří španělským, v těch místech po
loženým torpedem a žádali náhradu. Španělsko
ví, že válečná strana ve Spojených státech hledá
jen záminku k válce, aby se mohla zmocniti velmi
úrodného, ale tříletou občanskou válkou zpasto
šeného ostrova Kuby. Povstalci kubánští bez ame
rické pomoci byli by již dávno byli španělskou
přemocí poraženi. Hirdí Španělé chovají se proto
vůči americkým požadavkům odmítavě a chtějí
svá práva na Kubu hájiti až do krajnosti. Ame
ričtí hrabiví jankeyové vědí, že válka se nevede
v rukavičkách a proto opatrně počítají, zdali by
se jim vedení války teké vyplatilo. Rozvážný
president Mac Kinley zdržuje proto válečnoustranu
a žádá, aby Španělsko nevedlo boj s povstalci tak
krutě a aby do jisté doby obnovilo na Kubé po
řádek. Proto jest naděje, že k válce mezi Spoje
nýrni státy a Španělskem nedojde. Anglie a Francie
mají také veliký zájem na udržení míru.

ma pronajala válečné a obchodní přístavy
Port Arthur a Talien-van Rusku na 25 let. Čínské
vojsko vyklidilo již Rusům obé pevnosti a čínský
císař podepsal již novou smlouvu s Ruskem. Toto
se ovšem v novém postavení opevní a ani mu ne
napadne, aby po 25 letech čínské pevnosti vykli
dilo. Tyto se stanou ruskými válečnými přístavy

a spojeny budou s dráhou sibířskou a tedy s Evropou.
Z Varšavy, z Kyjeva, Oděsy a z Petrohradu mohou
býti Rusové na východočínském pobřeží za 14dní.
Tak obchodně, politicky a vojensky ovládnou celou
severní Čínu a Koreu. V Japonsku a v Anglii
panuje nad novým ruským úspěchem zděšení.

Drobná obrana.
Evanjelický církovník vyčítá velké

přijmy hodsostářám církve katolické
u jde na ně e texty z bible k. p. že Kristus ne
měl, kam by hlavy sklonil. — Zapomněl, že an
glikánští církevní hodnostáři mají bývalá katolická
biskupství i se statky a užívají jích na paráda
svých žen a dcer, kdežto katolický kardinál Man
ning umřel skutečně jako chudý občan. Také v
Německu užívají protestanté katolických praebend
pro sebe a své rodiny a chudina nedostane z toho
aní groše. Mnoho li dávají čeští biskupové chudým
lidem a veřejným podnikům, o tom dvojctihodný
pán nemluví, ač už o tom každý vrabec na střeše
cvrliká, že p. p. z těch příjmů biskopství králové
hradeckého biskup sám má nejméně. A pak páni
fariseové neukazujte stále jen na ty katolické pu
blikány. Pěstujte prozatím vy příkladně tu chu
dobu, kterou Kristus nepřikázal, ale jen radil, a
pak budete moci mluviti. Prozatím máte, kam by
ste hlavu sklonili všiekni. A nejvyšší hodnostář
církve reformované v Čechách, superintendent Sza
latnay má více, než leckterý biskup. Vyženilť se
svou „paní biskupovou“ hezké tisíce. A posud
jsme neslyšeli, že vyplnil slovo Pána řkoucího:
Rozdej vše co máš chudým. — Ať tedy se začne
s tou chudobou vo velímském biskupství. Ale tak
ble je to vaše horování o chudobu jea pokrytství
a to, co jste v posledním čísle svém uapsali, jsou
babské třesky plesky.

Reforma. V posledním čísle Obnovy jsme
se namabali, abychom vyložili, co je revolnce a
reformace. Dnes masíme přiznati se k velikému
omylu. Reforma ani z daleka není to, co jsme po
vídali. Evanjelický církevník přinesl právě v tyto
dny „zvláštní přílohu“ s nápisem: Reforma. Dy
chtivě jsem se této přílohy „Cirkevníku“ chopil,
alo jak jsem byl překvapen! Reforma v příloze
„Církevníku“je... hrnec, zdravotnívzdacho
pární hrnec na vaření bramborů. Reformaa
brambory, jak to souvisí?! To snad není možná?!
A přece to souvisí. Dokad byla církev katolická
bez té lateransko-kalvinsko-anglické reformy, jídali
dle starých zápisků délníci dvakrát denně maso a
pili víno; v postní dny pak ryby. Po reformaci
nastávala vždy větší a větší poroba rolnického
a dělného lidu, v Meklenbursku až i nevolnictví.
Na místo masa přišla ječná mouka a jábly, 8 to
lerančním patentem téměř současně přišly k nám
brambory a katolíci v Irsku, které se dostalo do
rukoureformovaných Angličanů, dle nej
novějších zpráv nemají brnec reformu, ale nemají
ani — bramborů.

——

L. + 77. Z Prahy. (P. d. »Obnovy«.)
V posledním dopisu pojednal jsem o domu škol
ních bratří na Letné, o Růžencové výrobně a
o činnosti některých křesťansko-socialních spolků.
Nyní pokračují. Největším spolkovým domem jest
dům záložny sv. Václavské. Byl z počátku malý
a sahal jen do ulice Rětězovy. Tehdy v ném byla
umísténa záložna sv. Václavská, redakce a tiskárna
»Čecha«, Křesťanská akademie a Jednota sv. Vítská,
Ale výbor záložny zakoupil tři domy směrem ke
Karlově ulici a zřídil velikolepý dům, jenž jest
potěšením pražských katolíků. Zde se soustřeď.je
veškeren katolický život v Praze, zde se konají
schůze, veřejné přednášky, koncerty Aa zábavv.
Každý i ten nejchudší katolický spolek másen
přístupu a dostává zdarma nejen sál, nýbrž icelé
osvětlení, a to i tehdy, kdyby konal valnou schůzi
při světle třeba i celé půldne. Středem všeho zde
jest záložna a katolická beseda. Žel, že není sál
ve druhém poschbod' větší; schůze katolické na
bývají v Praze tuk velkých rozměrů, že často
nestačí. Blízko domu záložny sv. Václavské na
Anenském náměstí jest dům katolických tovarysů,
jejž zakoupil Váš nejdůstojnější p. biskup Edvard
Jan Nep. Brynych. Jeho Milost chodil po pražské
šlechtě a prosil, za milodary vydával Slova pravdy«
a užitek dal na dům, vydával různé kaihy a zisk
z nich obracel na dům svých tovaryšů. Když
do Hradce odcházel, zanecnal zde nashromáždě
ných hodných pár tisíc. Kdo zná působení Jednoty
dokud byla v Týně a v Johanneu, a nyní Ve
vlastním domě, musí říci, že tato myšlénka byla
šťasiná, Spolek zde rozvinul netušenou činnosta
pracuje nerušeně dále o svém zdokonalení. Nynější
předseda vldp. kanovník dr. Jos. Burian vénuje
spolku všemožnou péči a získal v dp. Ant. Po
stříhači zda'ného spolupracovníka. Jdeme-li dále
na Nové město, musíme se zastaviti ve Pštrossové
ulici u domu tiskárnyCyrillo- Methodějské,Tiskárna
náležela dříve p. kanovníkovi dr. Mik. Karlachovi

Tato ženialní hlava zřídila nám v Praze katolickou
tiskárnu, katolické knihkupectví a křesťanskouaka
demii. Zvěčnělý p. Václ, Kotrba byl v tiskáarné
faktorem. Začal. jak se říká, od piky, Ale vlastní



pílí a detrností vzmohl se tak, že Karlachovu
tiskárnu zakoupil. Když v nejlepším věku semřel,
převzal celý závod jeho syn p. Václav Kotrba,
koupil bývalý dům Politiky i se stroji, nabyl místa
k velkolepému tiskařskému obchodu a postupuje
v něm vždy dále a dále, vždy výše « výše, V jeho
domě jest i redakce a administrace +Kat. Listů«,
tam se tisknou všecky publikace a časopisy družstva
Vlast a různé jiné časopisy a kniby. Sám závod
má přes 20 svých vlastních časop ů. Celý den,
od rána do večera, od večera do rána (»Katol,
Listye se tiskuou 8 erpedují v noci) hemží se to
tu pracujícím lidstvem a různými návštěvami, a
telefon spojující celý dům jest často používán.
Kéž tento závod roste a kvete! Jeho majetník,

p- VácL Kotrba jest velice důmyslný a přičinlivý;
e mladý, ale zábav nemiluje a zabálky nezná.

V obchodě jest od rána do večera. V katolických
kruzích přetřásá se nyní Často otázka, zdež nový
dům družstva Vlast a závody, jež v něm budou
umístěny nepoškodí obchod p. Kotrbův? Odpo
vídáme, že nikoliv. Družstvo Vlast čekalo schválně
a zůmyslné se svými podniky tak dlouho, až se
tiskárna Cyrillo-Methodějská upevní a zakotví a
teprve tehdy, když se to stalo, přikročuje k vlustní
práci a poněvadž tato práce půjde pomalu ku
předu a zařízena bude z počátku v malých roz
měrech, nebude škoditi starému závodu.

Čislem tímto konči 1 čtvrtleti IV.
ročníku. Pány odběratele,jimž předplatné
došlo, žádáme aby neobtěžovali si v Čas
se předplatiti : Dlužníky pak upozorňuje
me, že příští měsíc počneme všecky dosa
vádní nedoplatky vymáhati na jich účet.
Kdo choe nám uspořiti drahého času a
sobě zbytečných výloh, račiž 00 nejdříve
povinnostem svým dostáti. List náš bude
Se na dále zasílati jen řádným předplati
telům. ,8 úotou

„Administrace „Obnovy“

Drobné zprávy.
Veřejnou schůzi pořádákatolicképoliti

cké tiskové dražstvo pod ochranou sv. Jana Nep. dne
17. dubna o 5. hod. odpoledne ve dvoraně Adal
bertina, při níž promluví „O časových otázkách“
osvědčení řečníci. Přístup jest volný na legitimace,
jež se budou vydávati v místnostech administrace
„Obnovy“ již v neděli květnou 3. dubna od 11—12.
bod. dopol. a v pondělí velikonoční v týž čas; v den
schůze vydávati se budou od 10.—12. hod. a od 1.—
8. hod. odp. — Legitimace lze objednati též prostřed
nictvím příslušné duchovní správy. Pl. tit. pp. du
chovní správcové se žádají, aby obstarání legitimací
Jaskavě na se vzali a katolíky na důležitost této
schůze upozornili a k bojné účasti vyzvali.

Zprávy dlecésní. Ustanovení:p. Ferd.
Hanousek, farář a děkun v Ulešnici, za faráře do Tře
bechovic, p. Jan Vaniček, koop. Klášterecký, za ka
plana do Oustí n. Orl. Uprázdněná místa: Olešnice,
fara patronata kníž, Colloredo Mannsfelda od 30.března,
Jásená, fara patronatu Jeho Veličenstva, od 1. dubna,
Něm. Vyskytná (D. Giesshůbel) fara patronatu městské
rady Jihlavské, od 1. dubna b. r. Na odpočinek vatou
pili: p. Frant. Novák, farář v Jásené, p. Jan Krato
chvil, farář v Něm. Vyskytné

d služeb božích vesvatém témdní
1898. Na neděli květnou (3. dnbna).Večtvrt na
deset: V kathedrálním chrámu Páně sv. Ducha: Svě
cení palmových ratolestí; mezi tím čtení sv. evange
lia v jazyku českém a promluva Jeho Biskupské Mi
losti. — Po skončeném svěcení ratolestí průvod a
slavné zpívaná měe svatá se zpívanou pašijí. Odpo
ledne v 5 hodin v kathedrálním chrámu Páně kon
ferenční řečJ. B. Milosti: „Pravda“. V pondělí
(4. dubna). V 6 hodin odpoledne v kathedrálním chrá
mu Páně konfereční řeč Jeho Biskupské Milosti:

„Mravnost.“ V úterý (6. dubna). V 6 hodin odpoledne
v kathedrálním chrámu Páně konfereční řeč Jebo Bi
skupské Milosti: „Život“. Ve středa (6. dubna). Ve
tři čtvrtě na tři odpoledne: V kathedrálním chrámu
Páně: Matutinam s lamentacemi, čili hodinky o Umu
čení Páně. V 6 hodin tamtéž konfereční řeč Jeho Bi
skupské Milosti: „Uhléb.“ Na selený čtvrtek
(7. dubna). V 7 hodin ráno: Hodinky církevní.
V půl ormé: Slavné služby Boží, svěcení av. olejů,
slavné sv. přijímání, průvod s Nejsvětější Svátosti do
kaple sv. Klimenta. Umývání nohou 18 starcům (před
umýváním čtení sv. Evangelia s kazatelny).Ve 8 ho
diny odpoledne: Matutinam s lamentscemi. V 6 hodin
Litanie v kapli sv. Klimenta. Na velký pátek
(8. dubna). V chrámu Páně kathodrálním: V půl oamé
ráno: Hodinky církevní. V 8 hodin svaté obřady
s pašijí a promluvou Jeho Biskupské Milosti. Na ko
nec průvod do Božího hrobu. Není dovoleno, aby,
pokud se svaté obřady konají, věřící po kostele od
oltáře k oltáři za příčinou líbání oltářních kamenů
chodili. Ve 8 hodiny odpoledne: Matutinum s lamen

tacemi. — Kázání, pak litanie v Božím hrobě u sv.

Slarnosť Vakříšení Páně s průvodem. Když se U sv.
Klimenta odspívalo: „Vstalťjest této ohríle“, sepočné
vkathedrálepíseňtéhoš obsahu. Po příchodudo
kathodrálního kostele Pošehnání s Nejev. Svátosti,
Matutinum, Jeko Biskupská Milost přečte sv. Evan
gelium a má krátkou promluva, Požehnáníbiskupské.
— Píseň lidu. V půl sedmé: Slavnost Vskříšení Páně
v kostele Matky Boží.

Ředitel městskýchúřadůp.Ednard
Treníček, vynikajícíměšťankrálovéhradeckýskonal
po delším churavění náhle v úterý večer v stáří 05
let. Pozdravoval se po těšké nemoci a v úterý, kdy
meškal u něhob. městskýrada sPrahy p. Bus byl
v nejlepší náladě, O 6 00.
Když se a ním jeho švagr rozloučil, udělalo se náhle“
panu řediteli nevolno a sa okamšik vypustil šlechetnou
duši svou. Podlehl srdeční mrtvicí. Pan ředitel byl
v mládí literárně činným, byl vynikajícím znalcem
motýlů a jeho sbírky motýlů těšily se světové pověsti.
Pro své ryze vlastenecké smýšlení a vzornou svědo
mitost svou v úřadě i veřejném životě těšil se vzácné
úctě a vážnosti. Dlouhá léta byl téš předsedou fane
rálního spolku. SI. městské zastupitelstvo v středeční
mimořádné ové schůsi usneslo se vystrojití slavný
pohřeb nákladem obce. Rodině sesnulého vyslovena
soustrasť. Obec vzdala tím saslouženou poctu před
nímu svému úředníku. Tělesné věrného,
zasloušilého a dlouholetého úředníka tohoto budou
v pátek dne 1. dubna t. r. o 3. hodině odpolední
v domě smutku č. 135 vykropeny a po vykonaných
církevních obřadech na hřbitově v Pouchově ku věč

némuspénku uloženy. Čest budiš jeho památoe|ecta peslamci. Panu poslanci Jarošovi
s Čáslavek dostalo se netušené ale saaloušené pocty
po jeho návratu z letošního sněmování. Okresní výbor
Jaroměřský uznávaje záslužnou činnost páně poslan
covu, kterou týž zvláště na prospěch okresn našeho
rozvíjel, obstaral za součinnosti všech pp. purkmistrů,
starostů a vynikajících na okrese mužů skvostné
album sdobené uměleckým kováním a českými dra
hokami a opatřené podobiznami všech dříve jmeno
vaných pánů. Album toto bylo dne 29. m. března p.
poslancovi odezvdáno ve vyzdobené zasedací síni okres
ního zastupitelstva jaroměřského, kdež se byli všichni
členové okr. zástupiteletva i všichni pp. parkmistři a
starostové o 11. hod. dop. shromáždili. Pan Kratochvíl
po vsletné řeči odevzdal album p. poslancovi, načež
týč až do nitra svého pobnut za tuto neočekávanou
poctu děkoval. Celá slavnost ukončena byla společnou
hostinou u „dvou jelenů“, jejíž uspořádání bylo ve
lice skvostné. Přejeme p. poslanci Jarošovi k jeho
další záslužné činnosti mnoho zdara a doufáme, že
se s ním v brzku shledáme i na říšské radě. —ty.

Valná hromada politického spolku
pro okres králové-hradecký. V neděliod
poledne konal politický spolek zdejší výroční valnou
hromacču v hotelu p. Hutly. Ve schůzi té bylo poně
kud slabé účastenství, jež věsk se dá částečné omlu
vit též tím, že současně odbýval se ve vedlejších rafst
nostech ejezd hospodářské župy severovýchodních Čech.
Pan Formánek posl. promlavil o politické situací a
podal správa o posledním zasedání zemského sněmu,
Průběh schůze byl v podstatě následující: Poslanec
Formánek zahájil schůsi a Jituje, že účastenství
je slabší, ač doba je vážná. Jednatel spolku přečeti
pa to protokol o poslední valné hromadě, který byl
scbválen. Ze zprávy jednatele jde na jevo, žo spolek
konal v minulém roce více výborových schůzí; ku svo=
lávání echůzí veřejných roka mínulébo nedošlo. Pan
Janský z Bělče podotýká, že echůze sice asi 4 byly
avolány, ale že nikdo se nedostavil, což posl: Formánek
omlouvá. Na přípis národního dělnictva praví poslanec,
že by bylo dobře, aby se program jejich stali u nás
známým. Stavitel p. Šalo podal zprávu pokladniční,
která rovněš schválena. Do výboru pak zvolení byli pp.s
AL Havlík z Kuklen. V. Skvrna z Čistěvei,H. Hrdlička
ze Stěžer, R. Košťál z Pražského přednášatí, Horák z
Černilova, Tvrdík z Kuklen, Jan Morávek ze Svobo
dných Dvorů, Jan Morávek z Plačic a Fabián z Velké
Skalice. Za předsedu zvolen byl p. Bed. Weyr z Před
měřic a za rovisory účtů Poledník a Hoza s Kuklen
Posl. Formánek promlouvá nejprvé o činosti sně
movní a přiznává, še výsledek sněmování je chudý;
avšak přijatá adresa je přece Čindaleko
sáhlý, který nesmí se podceňovatnijak, sn jest jistým
útokem proti centraliemu vídeňskému. Nejv. zemeký
maršálek sám řekl, že je to událost velká. O poli
tické situaci, praví řečník,je těžko mluvit,neboť
neví se, co zítra bude. Říšská rada se změnila trochu;
aspoň obstrukce zmizela. V hreběti Thanovi vidí ře
čník silného vládce, kterého se Němci trochu bojí.
(Blas: Přijde absolutismns!) Možné, ač by dlouho se
neudržel, ale nynější poměry také nepotrvají. Spíše na=
stane nějeká změna ústavy. Podklad k tomu dal bned
Badeni. Když rozšířeno bylo volební právo zřízením
páté kurie, Němci viděli, že chybilí a nyní 5y pátou
kurii nepovolili, (Hlas: Proč?) Protože přišli o nád
vládo; čekalit vláduněmeckou. Doesje většina slovan
ská, totiž 198 Slovanů a jen 188 Němců 1 s kleri
kály a několik divokých. O sulidarité Slovanů nelze
jiš dnes pochybovati. O jazykových nařízeníchpraví
řečník, še nová jsou pro nás mnohem horší. Musíme
se domábat, aby každý úředník v celém království
uměl obe jasyky. Zůstane-li většina pravice, není jisto.
Volá se nyní často po oposici. Byla by prý lepší.

bledí ačiniti nemotnos. My
počítati.Cose týčepostaveníju vládě,ta nemáme
příčiny býti jejími přáteli, ale též nesmíme připastití,
abychom byli vytlačení « většiny. Bude-li větělna pe
vná, musí vláda nejen s ní počítati, ale i s tím, Že
jsou všecky národnosti stejně cenné. Doufáme, že brso
budou Slované jednomyslní proti křivdám a v obraně
svých práv! (Boublas.) Když se pak nikdo k slovu
jiš více nepřihlásil, poděkoval předseda p. říd. Weyr
řečníkovi a schůzi prohlásil sa okončenou.

Velby do odhadní komise pro osobní
daň = příjmů konaly sedne 26., 28.a 29.břesna
v Hradci Králové. Navržení byli v I. sboru p. ředitel
J. Vávra s Hradce Erálové, B. Weyr ředitel cukrovaru
s Předměřic a JUDr. Fr. Srdinko; v II. sboru pp.
měst. rada fotograf Julius Russ, prokurista Bohumil
Červený s prof. Hynek Svoboda; v III. sboru pp. B.
E. Tolman knihkupec, dr. Klika okr. tajemník v Ho
řicích a Flam Ferdinand cukrář v Nechanicích.

Z jednoty katol. tovaryšů. Nazmrtel
nou neděli súčastnili se členové velkonočního av. při
jímání v kapli sv. Josefa. Mši sv. sloužil a Tělo Pá
ně podával vedp. dr. V. Buth, povsbudiv členy po
skončené spolkové pobožbosti zajímavou řečí ku hor
livému plnění povinností křesťanských. — Řadu spol
kových zimních přednášek ukončil svletnnu řečí „O

j* vdp. prof. Veverka. Uspořádalí jsme během 4
měsíců deset poučných přednášek, které vesměs byly
četně navštíveny. Bovněň soukromé pobožnosti po
přednáškách těšily se hojné účasti. Několikráte při
nich sapěl pěvecký kroužek za vedení dp. vicerektora
Orla zpívané litanie dle Oltáře. Celé zimní období
konal pěvecký kroužek pilné skoušky a výsledkem své
práce hodlá se pochlubiti v měsíci dubnu při veřejné
produkci, jejíš účel a program oznámíme příště.
Zdař Bůh!

Úmartí. Dne 23. břesna zemřelsde p. František
Oebm, mistr v c. k. továrně V. F. Červený a synové
v stáří 67 let. Vtovárně pracoval p. Oehm 47 et.
Byl sa své vynikající práce odměněn stříbrným zá
slušným křížem s korunou, medaillemi pro spolupra
covníky na světové výstavě ve Vídni, na semaké ju
bilejní výstavě v Praze, na krajinské výstavě v Hradci
Králové. Dále mu byla udělena stříbrná medaille prů
myslového spolku v Dolních Rakousích. Zvěčnělý vy
nikal ryse vlasteneckým smýšlením, byl horlivým
členem místních některých spolků. Synovéjaho působí
jako učitelé při zdejší c. k. cvičné, obecné“a odborné
zámečnické škole. Pohřeb jeho byl slavný a četné úča
stenství svědčilo o oblíbenosti jebo v Hradci Král. —
Dne 80. března zemřel zde pan Matěj Bitnar v 79.
roce věku svého. Zvěčnělýjest dobře známou a milou
osobností vel. dachovenstvu diécesnímu ze semináře.
Tělesné pozůstatky budou 1. dubna ve $. hod. odp.
v b. semináři vykropeny a pak na hřbitově pouchov
ském k věčnému spánku ulošeny. Zádušní mše av.
eloušena bude za zvěčnělého v sobotm o 7. hod. ráno
v chrámu Páně sv. Jana Nep. na bradě, R. i. p.! —
Dne 30. m. m. pobřbena byla v Olomouci paní M.
Nešněrová, choť bývalého ředitele kůru « Hradci
Králové. Zesnulá byla v zdejších kruzích pro svou
milou povahu všeobecně váfena.

Divadelní ochotníci v Hradci Krá
levé sehráli v neděli v městském Klicperovědivadle
na oslavu 90tiletých narozenin zvěčnělého J. K. Tyla
Šamberkův obraz se života: „Josef Kajetán Tyl“
Souhra byla znamenitá, režie výborná,

K letošnímu pravidelsaému odvodu
povoláni jsou mladíci v roku 1877 narození jakožto
L třída stáří, roku 1876 narození jakožto II. třída
stáří, v r. 187Ď narození jakožto III, třída stáří.
Odvod konati se bude: v Hradci Králové due 15.,
16., 18., 19. a 20. dubna 1898 v „Adalbertinom“
v Hradci Králové. Dne 15. dobna 1898: Bělé, Blešno,
Březbrad, Bříze, Bukovina, Černilov, Chlam, Čibaz.
Čistoves, Divec a Hradec Králové. Dne 6. 13. a 20,
dubna 1898 dostaví se cizí braací, jimž od příslušného
c. k. okresního hejtmanství povoleno bylu v zdejším
okresu se stavěti a k towu neb onomu dnu předvo=
lání obdrží. Odrod počne o 8. hodině ráno. Každý
branec nechť obsýlku s sebou k odvodu vezme, aby,
se ní před odvodní komisi vykázati mohl.

Nlovamvšude bratry má ... Ze00
verní Afriky, s Alžíru obdržel v tyto dny dp. farář
v Ž. dopis od bývalého svého mínistranta, v němš ho
uctivě prosí o nějaké české knihy. Jeť tam za mořem
v Saidě v t. sv. cizinské legii a s ním asi 20 Čecho
slovanů v jednom plaku. Jedinou ušlechtilou zábavu
poskytují jim missionáři zapůjčováním knih, ale kni
hy ty jsou většinou francouzeké, anglické i italské a
německé, ale ne české, v tom tedy obrací se krajan
máš na Ž... ského dp. faráře s důvěrou o pomoc.

Akademický spolek „Dobreslav“
pořádá dne 2. dubna v místnostech „Besedy“ před
nášku spisovale p. V. Štecha: Jak šíjí naši opiso
vatelé.“ Po přednášce přátelský večer tamtéš, Začátek
o půl oumé hod. večer.

Nebezpečí ehně Dne 29. t. m. o Ď. hod.
odpolední pozorováno bylo ne domě p. V. Špalka č,



nebezpečí střechu polil. Nebezpečí bylo
anpamoralvté chvílidosti silnývítr aně

okolních budov je kryto žindelem. Příčina jeat,
se praví, ta, že následkem prudšího zatopení v

prádelně, v prvém posobodí téhož domu se nalésající,
vzňaly se« komíně sese, 'které pak dopadly na se
choustřechua zapálilyji. Škodanestalase šádná,

Oprava Národních Listů. „Svobodomy
slný“ orgán byl nucen uveřejniti ve čtvrtečním číslo
tato úřední opravu:

Pražský notář pan JUDr. Hůbechmamn doručil
nám listinné osvědčení tohoto obsahu:

„Není pravda, že jsem se dopustil sbabělého
útěku před německýminacionályv Lanově, ale pravde
jest, že jsem jejich deputaci řekl, še P. Ringla nikdy
sa faráře nedostanou; pravda jest, že jsem P. Ringlo
vi jinó místo vykázal; a pravda jest, že jsem resig
paci od P. Kaplického nepřijal, naopak jemu uložil,
aby setrval; aš kdyš tentýž kněz po třetí — a to
scela určitě — písemně resignoval, vyhověl jsem z
ohledu na něj této žádosti jeho, jelikož ai lepší místo
opatřil

Není pravda, že jsem se dopustil sbabělého útěku
jinde, ale pravda jest, že jsem proti vůli německých
nacionálů i přes hlomoz v kostele v Henneredorfa
(Dolní Branné) český kázal, že jsem přes demonstra
tivní odpor Němcův Žírči české služby zavedl a rovněž
tak přes různé žádosti nacionálů německých v Du
benci učinil.

V Hradci Králové. dne 39. března 1898.

Edvard Jan Nep. Brynych,
biskup královéhradecký.

„Nár. Listy“ k opravě této připsaly zlomyslně:
Tímto prohlášením vyvrací královéhrad. biskup obsah
jedné věty „Zaslána“ několika kněží uveřejněného v
čísle 85, našeho listu ze dne 26. března 1898. Ostatní
obsah dotčeného projevu nebyl a nemůže býti vyvrá
cen. Pozn. red. „K poznámce této poznamenáváme zase
my: Kdyby „N. L.“ byly časopisem dbajícím cti a po
etivosti, tedy by byly podotkly, že královéhradecký
biskop může opravovat pouze to, co se ponze Jeho
týká. Kdyby opravoval nepravdy, které napsaly „Nár.
L.“ o jiných, tedy by Nár. Listy opravu takovou jed
moduše nenveřejnily, protože dle zákona by k tomu
nemohly býti donuceny. Biskup královébradecký jako
poctivý a rozhodný Čech před Němci nikdy zbaběle
neutekl, ale jako Čech vždy a všady neobroženě hájil
práva českého lidu. Jako katolický biskup hájil a hájí
všdy pravdu, poctivosť a spravedlivosť Zbaběle věsk
utekli nejednou Grégři. Dr. Joline Grégr šel do prosa
k místodržiteli Kollerovi a Auerspergoví,Dr. Jaliusi
dr. Edvard Grégr v době výminečného stava opustili
mladíky, které k výstřednostem byli svedli, a neměli
sni odvahu vytisknouti manifest své strany, který
musil býti tištěn až v Lipsku. Jak statečně utíkal
dr. Edvard Grégr před policií « banketu na Žofíně,
to potvrdí dr. Rašín i St. Sokol.

Z „Filharmonické Jedmoty“. Ozna
muje se nám, že koncert naší „Filharmonie“, projek
tovaný původně na 23, a 24. dubna, odbývati se bude
určitě 30. dubna a 1. května, Z programu, který jest
již ustálen, a k němuž zkoušky jsou již v plném
proudo, uvádíme na prrním místě Davidovu „Poušt“,
velkou symfonickou ódu pro sbor, tenorová sola a de
klamace s průvodem velkého archestru. Ve sbora účin
kovati bude na 120 zpěváků, v orchestru 50 hudet
níků. Tenorová sola zpívati bude p. prof. Rubličz Ho
řic, partie melodramatické recitovati bude p. Th. Pe
řina. Z dalších čísel uvádíme rozkošnou Massenetovn
suitu „Scénes pittoresgnes“ o čtyřech větách — rov
něž pro velký orchestr a předehra k Beethovenově
opeře „Fidelio“ v témže obsazení. Doufáme, že před
stavení s tak bohatým programem shromáždí do di
vadla nejširší hudby milovné kruhy, zvláště z ven
kova, pro něš na prvním místě nedělní představení
odpolední určeno.

Královédvorský „Sekel“ odbýraldne
26. března t. r. mimořádnou valnou hromadu za před
sednictví místostarosty p. Dr. R. Nedbala, zemského
advokáta. Schůze ůčastnilo se přes 70 členů. — Vět
šinou blasů bylo ueneseno, aby p. Dr. J. Moravcovi,
starostovi „Sokola“ a českému poslancivyslovena
nedůvěra, že bývalý majetek PSokola naZábojsvě
náměstí, který před léty ukoupilod tělocvičné jednoty
sa 8400 zl. — nyní prodal israelitovi p. Jos. Schůt
govi sa 12000 sl. — Schůze byla dosti bouřlivá,

Za okresního starostu v Nácbodě
uvolen byl 2áti s 29 hlasů purkmistr náchodský, pan
Jan Tichý. To jest hrozná rána pro náchodskou
oposici, neboť český venkov projevil kaceřovanému
starostovi jeho zvolením plnou důvěru. Do okresního
výbcra byli dále zvoleni: p. J. Keyslar z Červ. Ko
stolce, p. Ant. Kejslar z Vel. Poříčí, p, Vít z D. Ra
dechovi a pp. Č. Bensš, R. Grim a J. Pick z Náchoda.
Pan C. Bartoň marně agitoval, marně citoval para
grafy a zákony. Pan okfesní hejtman jej poačil o
jiném. Inu, to se člověkovi stane, když nosí zákony
jen v šose kabátu a nikoli v hlavě!

Státní rozpočet předloženýministremdr.
Kaislem na r. 1896 vykazuje 717,946.604 zl. výdajů
a 723,271.982 sl. příjmů. Přebytek by obnášel čtyři
a jednu třetinu milionů, ale na společné říšské zálo
šitosti třeba 3', mil. sl. Na rozmnožení válečného
loďstva bude prý se mimořádně šádat 46 až 50 mi

E

Hosů.Neto nestačíaai nově daněa ne
dávno slíbené upravení úřednických platů nesbylo by
Sne mio.

Sokol v Prnáském předměstí pořádá
kuctění památkystoletýchnarozenínotce národaFr.Palackéhovnedělidne3.dubnavsálenastřel
nicivečer Palackého.

ZvěstisvýchodníchČech.
Z Opatevie m. IL. Dne 25. března uspořá

dale Očanská beseda v Opatovicích koncert ve pro
spěch českých menšin ve spolkové místnosti v hostinci
P. Šandery. Koncert navštívila elita zdejší společnosti
a četní hosté z okolí. Program byl velmi pečlivě vo
lený. Chorál národa českého, velkolepý sbor od Karla
Bendlu a mužský sbor od L. Prochásky „Darmo se
mne vzdaluješ“ zapěl zdařile mužský sbor. Koncertní
fantasii pro- piano „Loučení“ od E. Nápravníka so
hrála choť lesního správce ve Vysoké, paní A Horáč
ková, velmi dobrá s klavírní technikou dobře obezná
mená pianistka. Koncert prohousle od Ch. de Berio
ta sehrál řidící učitel z Mikulovicp. K. Lejhamec. Na

janě jej doprovázel cvičný učitel z polepšovny p. J.
Kudrnáč. Pan Lejhanec hrál mistrně, čistota a jemnost
tonů, ješ smyčcem ze strun vyluzoval, budí obdiv.
Skvostně, hlu procítěněsehrál p.Lejhanec národní
naši hymnu „Kde domov můj“. Vzácný umělecký po
šitek připravil obecenstvu pan K. Štěpánek, sta
z Máteřova. Zapěl Arii Lukáše ze Smetanovy Hubi
čky, solovou píseň od E. Chvály „Ojak jsi krásná“
a některé národní písně jako něhyp nou „Už mou
milou ku oltáři vedou“, „Vždycky mně matička říká
vala“, „Andulko“, „Jé som tě čekala“, „Kdybych vě
děl“ a j. Pan Štěpánek mé lahodný, zvonivý, šťávnatý,
dosti objemný tenor a krásným svým hlasem obe
censtvo přímo okouzloval. Slovanské tance Dvořákovy
sehrály sl. Louisa Horníkova z Poběžovic a paní A.
Horáčková bravurně a odměněny byly boařlivou
chvalou obecenstva. Obdivuhodně sehrála paní Ho
ráčková téš koncertní polku pro piano od Fr. Kavana
„Ples rusalek“. Ty nejjemnějšítony vyluzovala obratná
pianistka, opravdové to hudební perly z klaves. Kvar
tetto op. 22 od A. Rázka sehrálo smyčcové kvartetto

. řidící učitel Lejhanec a J. Jelínek = Opatovic,
udrnáč a Sedláček přímo skvostně; kočičí námluvy,

plné humoru i něhy tu výtečně nápodobeny. Umělecký

vkus, kterým vynikal koncert opatovické Občanskébesedy sasluhoval by nápodobení i ve velkých mě
stech. Jednotlivá čísla programu poskytla obecenstvu
vzácné umělecké pochoutky. .

Z Poděbrad. Minulýtýdenod 20.až do37.
března konaly se u nás sr. missie pod osvědčeným
vedením vlp. Jana Cibulky, S. J. saperiora na Ho
stýně, Fr. Žimmerhakla, ministra domu a Fr. Klapu
cha, člena tov. Ježíšova z Prahy k utušení a upev
nění ducha katolického. K největší radosti dlužno

podotknouti, že namáhavé a nesnadné prácepe missionářů odměněny byly stkvělým výsledkem. Nadšená
slova pp. kazatelů hojné došla ozvěny v srdcích všech
horlivých katolíků, z nichž mnozí cestu až čtyřhodi
novou den jak den podstoupiti si neváhali, by z úst
jesuitů čerpali posilu a potěchu vo svých bědách a
souženích. Zpovědnicebyly v pravém slova smyslu
obléhány — více než půl třetího tisíce věřících smí
řilo se s božským svým Spasitelem. A což, kdyš ve
lepastýř náš, nejdůstojnější biskup kralovéhradecký
v neděli dne 27. t. m. zavítal mezi zbožný lid svůj,
aby přítomností svou dodal lesku a váhy celé dojí
mavé slavnosti této! Kolem šesti set kajícníků, větší
nou mužů a jinochů se srdcem vděčným u pokorným
přijalo z rukou milovaného Otce našeho pokrm nej
vznešenější. Dojemnou, pro mnohé rozhodující slavnost
tuto ukončil sám nejdůstojnější Velepastýř odpoledne

ověcením missionářského kříže, apoštolským pože
náním a slavným „Te Deam“. Když Jeho Biskupská

Milost od srdce kn přečetněshromážděnému lidu pro
mluvila a slovy nadšenými k úctě av. kříže a k ne
ohroženému vyznávání a hájení ev. víry Kristovy
duše vň:ch roznítila a vůli posilnila — ples a jásot
zbožných osadníků Aostoupil svého vrchole. Zajisté
že platí o nás slova: V dny tyto stalo se spasení
domu našemu. Duchovně obrození a posilnění kupl
nění povinností svých neohroženému Velepastýři své
mu a statečným zastancům svaté nauky Ježíšovy —
mileným missionářům s té hloubí duše voláme: „Za
plať Bůhl“

Z Třebechovle. V neděli konati se bude
slavná installace nově jmenovaného našeho děkana
vdp. Hanouska, který z dřívějšího působení svého
těší se zasloužené oblibě. — Společnost dennich hostů
v hostinci pana Holance (na roli) darovala na počest
milého zvěčnělého soudruha pana Josefa Pinkavy,
řezníka v Třebechovicích místo věnce 8 zl. 16 kr. na
Ústřední Matici školskou.

Na Jičínsko. Útokům„Nár. Listů, a „Jič
Obzoru“ na nejd. biskupa Brynycha se nedivte. Je
před kvartálem a „N. L.“ myslí, že udrží abonenty
staró a ziskají nové,když líčí hradeckého biskupa jako
Němce anebo aspoň zbabělého nerozhodného Čecha.
Jeho Biskapské Milostiani nenapadlo zavádět překlad
německého cislajtánského katechismu, naopak v diecóse

královéhradecké se zavádí český „Oltář“.
biskup byl a zůstane věd ní Čechem "Za©
majitelka Národních je němkyní rodem (No
backova) i smýšlením, dosvédčeno jest, že mluví se
svými dětmi německy („Aber Julius ich kann mit
den Kinderanicht fertig werden“—tak volala jednou

n E od kd:„přšími n depatacizkan
u ipského)a Bej aja Grégrůr p. ErokoGrégr nenalezi mezi půl milionem českých Hověstje

dině za denu, ale vzal si za choťryzí němkyní rodem
i smýšlením. Jest-li vaší farníci jsou proti J. B. M,
štváni před visitací, ukažte jim v hostincích jen toto
číslo Obnovy a dle potřeby zmíníme se o mesištném
vlastenectví Nár. Listů a jich patronůvíce. Podívejte
se jen na jejich šidovakéa německéinseráty ultraněmců.

Z Tymlště n. Orl. Zdejší divadelní ochotníci
sehráli v neděli večer na Panském domě srozhodným
úspěchem veselohru „Nervosníženy. Damské i mužské
úlohy nalézaly se v dobrýchrukou — Známý cyklista
týništský pan František Kosina,který navštěvoje zá
vodní školu v Berlíně — Charlottenborgu, postoupil

doprvního oddělení závodníků. Po absolvování závškoly postoupí p. Fr. Kosinka, syn zdejšího továrníka
zajisté do řad světových jezdců.

„Ze Skalice. n. Úpou. Nedávnosavěsilmístní
katolický spolek Obrana na spolkové místnosti ho
stince p. Josefa Michálka tabuli s nápisem: „Obrana
katolicko vzdělavací spolek“ vkusně v národ
ních barvách provedenou. Ta se nelíbila kterémusi čer
venáči, náležejícímu dle všeho asi do druhu „kroca
nů“, kteří ač sami radostí jen holí, přece samí Čer
vené barvy nesnesou a proto ji všecku blátem pohá=
sel. Tím svou „osvícenosť a pokrokářství“ postavil
do pravého světla, vlastně do bláta.

Listárna redakční.
Do Velími. V té formě uveřejnit nelze
Do Stěžer. Dopis v č. 12. „Obnovy“ psal p.

starosta F. Pilnáček, jak v Ratiboru prohlásil. Pro
tože však na výslovnou žádost přijala redakce Obno
vy výhradně sama za článek zodpovědnost, tedy po
važovala dopis za svůj, jednu větu vynechala a jiné
dvě dle nejlepšího svého vědomí a svědomí připsala.
Dopisu ze Stěžer v č. 18. pan František Pilnáček ani
nepsal, ani neinformoval ani o něm nevědel.

000000
Světoznámé

Kalovské Karadál]
12 druhů za 2zl., 26druhů za 4 zl., 100druhů

za 10 zl. a smíšeny 100 za 6 zl.

Velikokvěté anglické pelargonie
v nádherných druzích již v poupalech 12

druhů za 2 zl.

Vysokokmenné růže 2let. šlechtění
1—1 a půl metru výšky, v nejoblíbenějších

druzích 12 druhů za 6 zl. 50 kr.

Plnokvěté fuksle 1 kus za 8 kr. IGrá=
sněé vanilky 1 kus za 8 kr. Růže do
hrnců (krétináčů) 1 kus za 20 kr., Slřinky

1 kus za 10 kr. nabízí

JOSEF VOZKA,
zahradník v Klatovech.

XXOOOOOOOOOXOOOOX

nabízím a zasílám na každou poštovní stanici vy
placeně 4%/, Kila

Ceylon těžký velkozrný. 1 kilo zl. 1-80
zlatožlutouJávu . . 2 n, 180
Ceylonperličkový „2 „180
Jáva zelená . non + V60
Portoriko. . ... »ono. V100
Jamaika. . . B 140
Mokka ——
Bantos.. ... >

U prvních šesti druhů jest výsečná jakost zaručená.
202 V úctě k službám ochotný

F. CHRUDIMSKÝ,
kupec v Hradci Králové.
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k áčebz Vodoléčebný
ší v Brandýse nad Orlicí.
9 V nákladné budově r. 1896 vystavené, od stanice státní dráhy 5 minut vzdálené,
SO| krásné byty pro 60 osob. Ú
AL| u krevních vodeu studenou i teplou, příležitě masaží, elektrikou, tělocvikem. Zahájení sai
Na | Bony 16. květne. Prospekty á od 1. dubna spolumajitel a řiditel ústavuv
NA

ZAS ZAék PELAFIGOAVL GY

U i
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Dekorační malíř a pozlacovač |
|

|
lÍ JAN BARTA|

v Rychnověa. En. |
Staré náměstí čís. 79.

doporučuje se P. T. duchovenstva a pa- OM
tronátním úřadům

pro malby ohrámů a po
zlaoování oltářů

a)8
“ CEvě

M) Mp(UO

S"K

o
3

A

| a veškerých potřeb kostelních. ©
9 Malby podobizen v barvách i kresle- v

ných, dle zaslaných malých podobizen,
za jichž aprávné provedení se ručí.

Ceny co nejmírnější. 269 |JŘ Plány na malby kostelů vypracoji na
| požádání ve všech slozích a přilože- |

nými rozpočty.

m
1jj (č€mmmz TA T a.———>
p“ Levněna prodej!"jj
Lustr barokový

s velkým množstvím broušených skel na 12 svící z čistéhobronzu dobře zlacený.
Karel Zavadil, pasíř v Chrudimi.

Vymamenán stříbrnou medailit ČK
o HradciKráloc*r. 1894K VS S SSv Kv v

Velodůstojnémuduchovenstvo|

Dovoluji si odporučiti evůj hojně zásobený sklad

kostelních paramenů
ve visstní dílně pracovaných. Dále zhotovují go
bické svícny, lampy, kulichy, monstrance,
lucerny, rámce na kanonické tabulky a

od. přesně dle vzorů a slohu za ceny mírné.
Staré předměty obnovuji, postříbřují a pozlacuji

v ohni velmi trvanlivě a levně.

Růsná doporučaní, vysvědčení a osvědčení, jakož
i vzorky zasílám na ukásku franko.

Slavným spolkům a korporacím nabízím oc ku |
zhotození odznaků, památních penízků a t. d. (S

Karel Zavadil, Oj
pasiř v Chrudimi.371DN

Humpoleckůj

akiěná sukna
a letní lodny.

Dámské lodny.
Modní oblekové látky na

převlečníky:haveloky
z čisté ovčí vlny a v levných cenách

doporučuje

Karel Kocián,
závod soukenický v Humpolci.

281 Vzorky k nahlédnutí franko.

DVĚ KATECHESE
o přijímání svatých avátostí pokání a

nejsv. Svátosti oltářní
ktěm šákům idi , kteří pravidel

oa E m PŘÍKON je
Napsal 536

Xaver Ovořák,
katecheta vyšší dívčí školy v Praze.

m. 32. 53 stran 6 kr.

Schváleno nejd. kníž.-arcib. konsistoří v Praze.

Dovítidenní pobožnosť
k Duchu svatému.

V duchu a dle úmyslu ar. Otce Lva XIII. dle
německého upravil Dr. Karel Vondruška,

garář u sv. Ha.la v Praze.
Schváleno nejd kníž. arcib. konsistoří v Praze.

m. 32. (44 stran.) Cena 8 kr.

Cyrillo-Methodějské knihkupectví ©
GUSTAV FRANCL

v Praze, Melantrichova ulice.

36360200006

JESLE CERÁNOVÉ|
ze dřeva řezané polychro

mované,

Boží HROBY
se slohem kostelů soublasné

KŘÍŽOVÉ (BOTY

v reliefa řezané neb lité.
Sochy „Vzkříšení“, sochy,
oltáře a veškerá kostelní
zařízení doporučuje uctivě
umělecký závod sochařský

a řezbářský

Josefa. Krojšíka

Písárna a dílny na Letné
612-VII. — Sklad Eliščina

Řecké přírodnídessertní i medici=
nální víno lisované z čerstvých malvasinských
hroznů jest k dostání v lékárně pana

A. SPORY V HRADCI KRÁLOVÉ,

Mavrodaphna jest zdravým lidem osvěžení
podporujechuť k jídlu, pro chudokrevné
překvapující účinek, slabým i starým neduhem tr
pícím působí nejen okamžitou posilu, pa kterou se
nemocní těší, nýbrž i rozhodnou vzprahn seslabené
činnosti srdeční. (108)

Hlavní zástupce pro Čechy, Moravu a Slezsko:

H. F. SEIDEL, PRAHA, Vodičkovaul. č. 30.

tř. čís. 24. :

Ilustrovanéceníky, nábroy TTVOTPTCTTITITTTNT TETA VN TEPTKAtb
(Alanpodmínky.305 Z ES A T A

(Zasláno.) Sklad a výroba nábytku
MAVRODAPHNE.

v Hradci Králové, Malé náměstí,
nabízí

ve své vlastní dílně na umělé truhlářské i čalou
nické zboží vyrobená

BW"pérovky a žíněnky, VS
pony a záslony do oken, hladké i zdrhorané dle

franc. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

tečnější přís

TT AND
u i ň u



s- HaPemátkum

„prmní sr, zpovědí neb prvního sv, přijímání
nabízím

veledůstoj. duocohovenstvuOBRÁZKY
vhodné jako: P. Ježíš dobrý pastýř, Kristus-žehna
jící chléb a j. v různých obměnách a vzorech, ve
Jikosti od 7X13cm., - 2940 cm. v nejjemnějším
barvotisku provedené za ceny velice mírné.

Chovám na skladě obrdaky Bvatých, (vhodné
' odměny pro školní děti) v provedení jednoduchém

i nejjemnějším. Speciality obrázků na atlase pře
kvapující krásy.

Objednávky veled. dachovenstva vyřizujíbez
dobírky. Vzorky zašlou se obratem pošty a čítají
se levně. Josef Pacak,

267 (irma Č. Mabrle) v Hradci Král.
*OoOOOoOOOOoOoOOHOOOOOOOO

Do Hradoe Králové a okolí!
Pro jarní období odporučuje v úctě podepsaný vele

ctěnému P. T. obecenstru svůj co nejhojněji zásobený sklad
veškerýchdruh

moderních klobouků
plstěných i vlněných pro pány, chlapce a dětí,

vše vlastní výroby.
Zároveň chovají se na skladě nejjemnější a nejmo

dernějšídruhyplstěných klobouků firmy Jan Roz
hon, továrna ve Vídni, jejíž výrobky rovnají se veškerým
prvním továrnám vídeňským.

Novotiny slaměných klobouků
jenu v hojném výběru za ceny mírné na skladě,

OE* Opravy vyřínjí sw ihnedasa cenylevné. "i
O vzácnou přízeň P. T. obecenstva prosí

v úctě dokonalé 282

JOSEF DVOŘÁČEK, kloboučník v Hradci, Král.,
(Velká podsíň).

Bohatý výběr všeho drubu nábytku.

Nábytek. Výbavy pro nevěsty.
% Úplné zařízení do pokojů, salonů a ložnic.

Výroba a sklad nábytku

KY.SKUHERSKÝ
(0) wHradci Králové

Svatojánské náměstí číslo 587.

Sklady tabulového a dutého skla, porcelá
nových zrcadel, obrazů a petrol. lamp.

©Čenníky a nákresy na požádání frko.

ÁN39|dssn01890PUC

Do Hradce Král. a okoli!
Dovolujeme si velectěnému P. T, obecenstvu zdvořile

oznámiti, že vedle chvalně známé dílny natěračské v Chru
dimi otevřeli js. c též

„nově zařízenou dílnu

natěračskou
zde v domě p. Kubišty na hlavním náměstí Č, 189,

"Tamtéž nalézá se obchod p. Šimka,

toho spadající provedli v koždém způsobě k úplné spoko

janosti R zákazníků. .abízíme služby své ku provedení veškerých prací
stavebních, nátěru fasad a průčelí domů, nábytku, podlah,
železných konstrukcí a podobné.

Vedle mépodobení růmých dřev provádíme též i
věrnou úmitecí růmých mramorů.

O hojnou přízeň prosí v úctě plné

Josef Komárek a syn.

OOOOOO00000000

JAN HORÁK
soukeník

F RYOHNOVĚ n K
nabízína dobu jarní a letní

čistě vlněné látky
Op“ vlastnívýroby."i

Račleš učiniti jen malou objednávku na
. zkoušku!

Vzorky na požádání zašlu franko.

(

Děkuje všem svým milým veledůstojným a
velectěným zákezníkům zá vzácnou přízeň,pro
sím, aby mi i dále důvěru svouvěnovali a sli

buji vždy vzornou, poctivou obsluhu. 15

Pozor! Čtěte!
Abych + širší známost ;

uvedl svůj nově založený
závod 6 dřevěnými výrobky
a získal si přízeň P.T.obe
censtva ustanovil jsem křé

P
PO U ŮŮ=a 6

U
1"4

C
, ,

msn (8ppěkáných NOLovýchOUĚTŮ
50 krásných| f
dřevěných hraček p

všech druhů, krásněmalo- , vlastní výroby pio půny ú Chlapce 0

dnů Sro Ehupcejiné pro 1 0 ve formách elegantních, provedení osvědčeného a nejlepšího, ©

bouhýadSetekjiné) sli zvláště pak veliký výbět brněnských, francouzských a an- (©
P Každézásilce budepři- ' glických látek na objednávky

ných cennávšech dlevě n vných potřeb pro domácn
i řatví. Obchodní- ) Ůmo | v Náchodě, '

Zásilkyvyřizujedobír- ..
koučeskéfirmaJes.| 4)) na Kamenici $ domě p. Frant. Samka č.108. |
Kostele:ký, Svratouch 0
č15, poštaSvratka(Čechy). Stejnokroje pro c. k. státní úředníky, nádražní úředniky atd. |

NRANNNNNY vyřizojíse dle nejnovějšíchpředpisů. Ů

Elegantní =———=Ceny levné a pevné. = |

d ým k Yy O hojnoupřízeňprosí v hlubokéúctěoddaný 1h

nynuÍohdatjmšay,mo Emanuel Bělský, ;
nogramy, modely vkusně

pracované a levné ceny.
Mám též na skladě veškeré
druhy dýmek bledkých (fla
drových). Ceny za kus: 60,

70, 80, 90 a 1 zl. 30 kr.
Obchodníkům při tuctovém
odebrání poskytuji velké

výhody. 294
Zásilky vyřizuje dobírkou
česká firma Jos. Ko
stelecký, Svratouchč.1«.

pošta Svratka (Čechy).

majitel c. k priv. továrny na oděvy a dodavatel stejnokrojů

a Chrudim.

2000 kusů
hrušek a jabloní, též nejcbutnější a nejdražší ja
blko malinovéholovouské ze zrušující ovocné školky
v ceněvelmi levné prodáJosef Kulíř,
řiditel měšťanské dívčí školy v Hradci Králové.

Založeno !I843.

Jan Kalis,
hodinář a zlatník

v Rychnově n. Kn.,
272 doporučuje
svůj hojně zásobený sklad
zlatého a stříb. zboží,
hodinakývadlových,ka
pesních v cenách mírných

a se zárakou.

Též na splátky.

NÉ
, v „vi v

Nápěvy k OlKáři ČES,
právě byly v tisku dokončen
jednávky již vyříditi. Kniha čítá 122 stran. 8"
(formát Oltáře) a prodává 8e (bez fraokatury):

1 brožovaný výtisk . . 28 15 kr.
1 v poloplátně váz. výtisk . za 22 kr.
1 v plátně váz. výtisk . za 25 kr.
1 . „ 5e zlaceným

křížkem za 27 kr.

Pro knihkupce cena při brož. výtiacích 0
3 kr., při vásaných o 4 kr. nižší.

Jelikož Nápěvy objednávány budou jen po
jednotlivých výtiscích, jichž cena nízká nedopouští
zasílání zvláštních účtů, díti se bude zásilka Ná
pěvů při objednávce do 5 kusů jedině proti předem
zaslanému obnosu, k němuž račtež pl. t. objedna
telé přiložiti na porto

při 1 výtisku 3 kr.
» 2—3 » 5 kr.
„4-56 „ l0kr

we- Hlasvarhan "8
k čes.Oltéřia kniha nápěvů k něm.
Oltáři nachází se v sazbě.

Aby Hlas varhan aspoň v částech dříve
dostal se do rukou žadatelů, bude vydán postupně
asi ve 4 neb 5 sešitech. Vyjití 1. sešitu i cenu
oznámíme po vyjití jeho v Obnově.

Biskupská knihtiskárna.bb biběibbpběbpbpřt

KAREL PROCHÁZKA,
Praha, Král. Vinohrady, Hálkova tř.č. 1.

dopotučuje svůj

závod rytecký.
Hotovení spolkových, obchodních i úředních ra
zítek (z kovu i kaučuku), Pečetě Plotny 8 pí
samaku zlatotisku (pro pány knibaře). Rytiny
do veškerých kovů, drahokamů a skla. Ražení

pamětních penízů a známek.

J. hově provedená kovánína modlitební knihy,
diplomy a adresy. 290

Za přesné a rychlé vyřízení ctěných
zakázek se ručí.

„E

Dobrodinečkové,
„Časových úvah“ zajímavý obrázek blahobytu

rolnickéhe z péraF. R. Skalického.
zašle na požádání Administrace4

lisy JÍ UK „Časových úvah“ v HradciKrálové.O

WB“Nejlepší"B

slovátkou slvovici
A borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

M Nesňal v Uherském Brodě
(Morava).

Rarel jo rovec,
dekorační malíř v Třebechovicích

doporučuje svůj závod k provedení všech

dekorativníchmale koslolů
při dobré maliřské technice.

Malby provádí se od jednoduchého
až do bohatého spracování.

Nástěnné staré malby jakož i otejamalby serestaurují, polychromle oltářů a soch
se levně obstarávají.

Náerhy a rospočty předloší se ochotně na
požádání. 280

O
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kamideky: Slatinné lázně | v,hodinyjisty

br | VELIGHOVKY,2x
Eon | 7hyžindráhovaVídně.© Ahod.dráhouzPahy.

Velice vydatná ložiska rašelinová, analysovanápanem dvorním radou prolossorem
E. em ve Vídni. Výtečně se osvědčojí proti šenským nemocem, chudokrevnosti, skrofalose,
dně, reamatismu atd. Železité lázně, elektrické lézné o dvou celích, masaář, léčení pitnouvodou 1 kou
pelí. Veškeré pohodlí.Příznivé podnebí, rozkošná poloha uprostřed smrkových lesů. Levné ceny. Vy

světlenípodávé řiditel a lázeňské lékař doktor W. Sperber až do začátku května ve Vídní IIL okne.Beatrixbad, Linke Bahngasse 5, později i v slatinných lázních Velichovky.

Velichovská láseňská společnost.
O0000000000000000000000000000000000000000000)

> Pravá i

přírodní vína Mauthnerova
pem eo AoGo 80aSokrejosrů| | | Maulhner-ovosemeno | PoavonAjčis Sláma, |" = semenazelina květin

-©

Výprodej
Za příčinou přestěhování se z Hradce Krá

lové na PražskéjPředměstí do vlastních místností,
kde budu provozovati strojnictví dále, vyprodám
větší zásobu hospodářskýchstrojů, žentoury,
řezačky, mlátičky, čístící mlýmky atd.

vše za cenu výrobní.
Nabízím též k půjčení Gkoňský parní stroj

pojízdný (lokomobilu) co hnací síla k jakémukoliv
účeli za mírný poplatek. 299

Ant. Sadovský,
výroba hospodářských strojů v Hradci Králové“

O000000000000000000000

©I00000009000000000000Kupujte od svých, podporujte sami sebe!

v uzavřenýchv Praze
Král.Vinohrady,nárožíPalack.tě.a Skrétovyul. úředně chráněných balíčkách, se soudně zane

V sudech levněji! Cenniky zdarma. šenou
o> Vinný ocet l litr 16 kr. "Bf ochrannou známkou modvěda

V i nacházejí 60Z DlDolall dníblnoDénla dn dalasdn

Sp- Novinka! -gy | je | | Dobasstbyřlcíkte únrado| V kKommisionářském skladěkonce kvtíná s
Praktické ' Vzdálenost sazenic) 30 ctm. u všech větších obchodníků

I po, Re| | Vlastmosípůdy Síná,dobřehno: smíšeným zbožím v Rakousku.

PY0 Opradi Ň T0]6 jn m n cas BMY-V kaldém místějest prodejem60 nejpotřebnějšíchdruhů
; . nkay aždém ; ;

K Po pod obras semenzelina květinpověřenanež jediná Arma sbnějšíe 376.se ždímadliem Za čerstvá a pravá semenafirmyEdm. Mauthner (Bu
na nejvýš výhodné vzhledem k úspoře času, mý- dapešť, Andrássyova ul. č. 28, lze jen ta považovati, která jsou v

NÍdla a k docílení čistého prádla, aniž by tím prá- C 5 originálním balíčku a letopočtem 1898 a ukazují vedlejší illustraci
dlo trpělo, shotovuje strojnická dílna L . | sobrazujícímedvědas nadpisemMiauthnerova semena.Kde sedosud

náš sklad nenalezá, račte se obrátitina firmu.Před paděláním se varuje
3- J. Bucka ve Smidarech,

kde možno též veškeré hospodářské stroje nej
novější soustavy důkladně zhotovené sa ceny

levné obdržeti. 211Ko o DOVEJVANOVICAOKOLI!
ložisky.Pracístrojemátéžnaskladěp.Karel© T O O7 NIN
Dušek, ne sr. Janském nám. v Hradci Králové ©

p) a p. Kolář, hotelier v Bělohradě. k

V ZYTYTEJIVIFTATYVIYLVYVLYCvý Poděkování!
Všem, kteří nížepsanému a jeho rodině projevili upřímnou soustrast při úmrtí paní

Šicvělý as ANNYMIKANOVÉ,rodem Peychové z Kočí,

nemoha ústně, touto cestou děkuji.
Zvláště jsem vděčností povinnen vldp. J. Pirovi, místnímu duchovnímu správci a

veleb. pánu B. Beránkovi, za milé návštěvy nemocné, za vedení pohbřebního průvodu a
„>P slavné »Reguiem«, veleb. p. J. Zítkovi, p. Jos. Teplému a p. E. Balcarovi, v zastou

pení duchovní správy přeloučské, za doprovod zesnulé, slavnému místnímu sboru uči
telskému, slavnému místnímu sboru hasičskému, obětavým sousedkém za osvědčenou

Zv7výv

M

A lásk k i i

V Hrad CI Král OVé, :odiny projevili EZásnaléa všem,kteříjakýmkolivzpůsobemúčastsvou na hořišné

v domě BohumilaČervenýho | čo% VZaplat Bůhle Xn"
, : . | s Ve Vejvanovicích, 14. března 1898 Jménem rodiny:

na pospíšilově třídě č. 3 0 4 pokojích, kuchyni „Nl ) „4 gš. y

(celé poschodí),úplné příslušenství,jihovýchodní 8 František Mikan,800slunce,jestkzadáníod1.červencet,r. E rolník.

Audtudadudohadbakadbadkasí| LL
Přiležitostné dárky!

VÁC. ŠOLC,
zlatník a stříbrník,

přísežní soudní znalec a odhadce
w Hradci Králové

(sv. Janské nám. č. 77.)

Velké náměstí v domě p. Hutly

doporučujeku jarní saisoně :

AřanislavJirásek v dáradci Arálové

poporažnje, e obecenstvu hojme záso- 3 Hotové výbavy Košile panskéNr ibarevné, Největšívýběrt „Knelpovky“ zhotovují se dle

stříbrné stolní náčiní z nového a čín pod zárakou dobré jakosti. vyřizujíse přesněa rychle. ponožek, šlí a pásů.

ského „tříbra, ozdobné stolní nádobí,veškeré zlaté a stříbrn i . je- žsk sobkosti;dále pendlovéhodinya budíky Kněžské kolárky (čtyrnásobné),
různýchdruhůse zárukou1—3rokůza 1 tucet 221 ve všech výškách a velikosteoh.
ceny levnější než všude jinde. Zlatí a
(240) stříbří v ohni galvanicky.

Veškeré zboží je úřednězkoušeno a značeno.jednásky a spr se přijímají a .
hoc téžoěškerů vprách hodinek 20 vyřizují.

Vše ža levné ceny.
Staré skvosty se kupují a vyměňují.

Bovávm shla? Šněnéhoa bavíwného zboží.

Veškeré zboží prodárá 80 pod zárukou nejlepší jakosti a doporučuje se každémaby dříve než svoje j otřeby nakoupí, můj klad si prohlédl a se přesvědčil, že vě
výběr a levnější ceny nenalezne. Vzorky na pošádání franko. FEVFTFTTTTÁ|

Majitel a vydavatel Politické družstvo tiskové v Hradci Králová. — Zodp. redaktor Frant. Štábl — [iskem b. knihtiskáray v HeudciKrálové.
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BESIDKA.
Byl děkan AntonínMarek neorthodozním?

Napsal
Flip Jan Konečný.

Vyrabitelé české otázky ve smyslu českobra
trské bumasnity, uznali před nedávnem za dobré,
pomazati katolické české kněze-buditele neortho
dozní mastí. Za jakým účelem stalo se tak, pro
zradili samí, když právě v tom viděli příčinu vla
steneckého působení kněží-buditelů, že byli ne
pravověrnými čili neorthodezními! Filosofie těchto
pánů vrcholí totiž o této záležitosti vtom, že ka
tolictví je na závadu českému vlastenectví, Kněžím
buditelům nelze však vlastenectví upříti, proto upře
se jim pravověříčili orthodoxie, a důkaz je proveden.

Kdybychom nežili v době, ve které každá
nepravda se ujme, mohli bychom takové důkazy
nechati stranou; teď však nelze nám mlčeti k po
dobným překrouceninám literárně-historickým, pro
tože zaslepená intelligence a nevědomé množstvo
lidové bere z toho ihned zbraně proti nenávidě
ným klerikálům, jimž sice neupírá pravověrnosti,
ale upírá vlastenectví a staví V rozpor $ knězi
buditeli. Nechceme mluviti o křiklavém bezpráví,
které se dnes jménem vlastenectví na českém du
chovenstvu páše pro jeho přesvědčení a působení
katolické; ale promluvíme o křiklavém bezpráví,
které se dnes páše na zesnulých kněžích-buditelích,
když se jim neorthodoxie předhazuje, čímž nejvíce
jejich kněžský karakter se pošpiňuje.

Z řady pošpiněných kněží buditelských ují
«nám se zesnulého děkana Libuňského, slavného
Antonína Marka, jenž právě nejvíce pomazán
byl neortbodoxní mastí. Páni vědcové uznali za
dobré, vrhnouti se i na jeho tichý hroba vyhra
bávati z privátního života — a potom prý u
nás nekvete českobratrská humanital — slova, ná
zory a skutky, které jeho nepravověrnost ukazují.
Říci těm pánům, že porušení zákona (celibátu)
není totožno s jeho zavrhováním, a že dokazuje
na nejvýše mravní slabost, nikoli však osobní ne
pravověrnost (neorthodoxii); říci tém pánům, že
jen osobní pravověrnosí mohla dáti nepokoj do
svědomí chybivšímu a do toho si upřímně stěžu
jícímu Markovi (v dopise k Jungmanovi); říci tém
pánům, že zachovávání celibátu není samo o sobě
průkazem pravověrnosti (celibaterský Hus byl ne
orthodoxním), následovně i nezachovánínení
průkazem nepravověrnosti, v našem případě nic
nezpomábá, poněvadž v náš p ospěch nesmí mlu
viti ani logika ani psychologie ani historie. Ne
zbývá tedy, než abychom proti všelijským privát
ním slovům, názorům a skutkům uvedli veřejné
a úřední jednání i skutky nebožtíkovy. Práci tu
usnadňuje nám VII. svazek Veverkovy »Sbírky
kázaní a výkladů«, který v r. 1855. vyšel v Praze
a obsahuje třináct kázaní Markových. Odjinud
zatím čerpati nehodláme, aby práce naše nenabyla
rozměrů velikých; potom též se domníváme, že
těchto třináct dobrovolně napsaných kázaní
obsahuje úplnou obranu Markovy pravověrnosti.

Historie církevní učí, že nepravověrnost všech
odštěpenců nejvíce a nejspíše se ukázala, jakmile
osvědčiti měli synovskou poslušnost, lásku a ucti
vost ku sv. Církvi, zvláště k jejímu ucitelskému
úřadu. Dokladem pravdy této je nám Čechům
mistr Jan Hus. A tu dle toboto bistorického fakta
třeba říci, že děkan Antonín Marek s velikou pie
tou a důvěrou obracel se k Církvi Páně, jak vi
děti z toho, že 1.) Církev katolickou nazýval ssva
tou a drahou chotí Kristovou« (viz úvod jeho
řeči o popelečné středě); 2.) že učitelské výroky
její vyhlašuje (str. 115.) za =věštbu«, které po
užívá Bóh, aby s námi lidmi mluvil »na zemi
slovy andělskými, slovy nebeskými, slovem pravdy
k vyjasnění všeho rozumu, slovem rozkazu k spra
vování všeho života«. Učitelská činnost Církve,
dotýkajíc se věcí věroučných a mravoučných, je
zde tak jasně a přesně projevena, že po dnes cír
kevní neomylnost ani od nejrozhodnějšího orth 
dorníka nemůže býti důrszněji vyslovena; 3.) že
církevní slavnosti, svátky, obyčeje a obřady velmi
svědomitě vysvětloval (srovnej jeho řeč o popelci,
o bodě Božím vánočním, o významu sv. kříže);

o že sv. svátosti, zvláště zpověď a přijímání nejsv.vátosti, vřele doporučoval dítkám | dospělým, jak
vidéti z jeho promluvy před sv. přijímáním atd.;
5.) že jako uznaný filosof co nejrozhodněji za
stával se víry, ukazuje, že je »sladká« a že »ne
protiví se rozumu« (řeč o Božím bodě vánočním);
6.) že zvláště obhajoval nadpřirozeného zjevení
Božího a s indignací mluvil o nevěře, které se
rozum jen tenkráte přichytí, „když je zvrcen“
(str. 105.); 7.) že s veškerým důrazem bránil ta
jemstev víry vůbec a přítomností skutečné Pána
Ježíše v nejsv. Svátosti; 8.) že věřil ve vtělení,
z mrtvých vstání a nanebevstoupení Páně, jakož
i v naše vykoupení, v těla z mrtvých vzkříšení,
v božskou prozřetelnost, v předvědění a předur
čení lidstva, jež jen svou vinou nedochází blaži
vého cíle; 9.) že věřil s ctil Rodičku Boží, nazý
vaje ji pannou a mstkou; 10.) že věřil v odpuštění
hříchů, v nesmrtelnost duše, v nebe i v peklo po
dni soudném; 11.) že věřil v milost Boží a zá
sluby z dobrých skutků atd.; 12.) zvláště však
uznával, vysoce cenil, doporučoval a schvaloval
panictví a stevůmpovinnou čistotu nejen

zevnější, nýbrž i vnější čili „dle svědomí“, a že
ji kézel zachovati »od východu až do západu ži
vote« (str. 113.). Tento passus z kázaní Markova
ne Zjevení Páně bude asi nejvíce zajímati pány
neorthodoxníky, poněvadž něco podobného jen
pravověrnost Markovi diktovala, nechtějísli ho vy
blásití za bezkarakterního tlachala. A jako by
předvídal, co se mu po smrti stane, nedal si ujíti
zesnulý děkan Libuňský příležitosti, aby na třetí
neděli po Zjevení Páně nenapsal důrazného kázaní
proti hříchu nepočestnosti, o němž tvrdí, že sna
nejvýš mravy hyzdí, štěstí lidské kazí« a všeho
zla jest příčinou mezi lidmi, Proto také zapřísahá
své posluchače slovy: „Neporušujte se kocháním
tělesným, nýbrž posvěcujte se podle těla i duše
Bohu svému...., abyste přístupu měli jednou i
do krajin věčné slávy, kamž nic nečistého vejiti
nesmí, leč ti, kteří jsou čistého srdcel“ Že za 13.)
i sám se svým osudem smířen byl, jak viděti je
z toho, že v kázaní o Nov. roce vykládá o růz
ných příhodách, které staly se Synu Božímu, mo:
hou tedy i tvrdě potkati nás a potrápjti dosti.
Proto netřeba však ibned ztráceti mysl ani reptati
proti nebi, jelikož třeba na paměti míti, »že toho
jediné byl světa vládce povodcem a ředitelem.“

Tak a podobně vyhlíží Markova „neortho
doxie“ dokazující téměř všech věroučných pravd
a obhajujíc, kdekoli příležitost k tomu má, nej
přednějších článků katolické pravověrnostil Ob
šírný doklad Markovy pravověrnosti podám a mno
hými texty prokáží ve zvláštním článku, jejž
uveřejním v některém z prvních sešitů druhého
ročníku »Aletheie«, kdež vřele zastali se památky
Markovy proti časopisům a spisovatelům. rcali
stickým.

Poznámka: Nenajde se u násnikdo, jenž
by ujal se Dobrovského? Cojest s jeho kníž.
kou o slovanské liturgii mešní ? Kdo máte přístup
do hrahěcí knihovny Šternberské, chopte se dila
a půjde to. Laik, prof. dr. Flajšbaus ukázal
v „Osvětě“ a jinde, že slavná věda realistická
„přelejvala z desiti nádob do jedenácté“ a že po
zůstalého neprostudovaného materiálu o Dobrov
ském se ani netkla. — Podobně bude asi brzo
třeba hájiti Puch maojera; proto k dílu, aby
nám odpůrcové naše nejzasloužilejší muže nevy
rvali a proti nám jich do boje nehnalil — Druž
stvo „Vlast“ v Praze dobře by udělalo, kdyby na
obranu kněží-buditelůliterární ceny vypsalo,
a celé této věci v čelo se postavilo. Jednotlivec
nestačí, protože zde třeba prostředkův, sil a času!

Kolkové poplatky v řízení o pří
mých daních osobních.

. Vedle nařízení ministra financí podléhají poda
né listiny a spisy, ješ učiniti pokudse týče zříditi

jest če ustanovení zákona ze dne25. října 1896 č.220. ř.z.
L Kolku 1b kr. za arch, nepřesahuje-li daň

obnos 50 zl. (dle saz. pol. 44.2 lit. a) pokud se týče
b) popl. zákona.)

1. odvolání proti vřadění do některé berní spo
lečnosti, pokud se týče proti vyřízení žádosti v té

příčině podaných ($ 16. ab 3 zákona ze dne 26. října
1896) vždy dle výše berního předpisu, na jehož zá
kladě stalo se vřadění do berní společnosti,

2. odvolání pokud se týče rekursy proti ode
pření žádaného osvobození od daně z výdělku nebo
proti vyměření této daně ($$ 59. al. 1. a 66. al. 3.)
proti vyměření daně ze živnosti omní a konečač
($ 78. odstavec 6.) proti vyměření daně výdělkové z

podniků povinných veřejně účtovati ($ 114 a předpisprov. . 45 č. 10.), proti platebnímu roz
příčinědaně důchodkové"8 143. S

8. odvolání proti vyřízení žádosti za snížení a
prominutí daně $ 73. al. 3. a $ 3882),

4. odroláni, pokud se týče rekursů proti roz
hodnutím o žádosti za výmaz daně výdělkové (8 70)
a proti vyřízení oznámení učiněných za příčinou od
pisu nebo snížení daně důchodkové ($ 148),

5. rekursy proti en vyzváním,jimiž sezjednává průchod ručení za daň důchodkovou $ 186),
6. rekursy ručících proti platebnímu rozkazu v

příčině daně důchodkové ($ 151),
1. rekarsy proti dodatečnéma vyměřenívšeobecné

daně výdělkové daně podniků povinných veřejně účto
vsti a daně důchodkové ($ 260).

II. Kolka 50 kr. za arch: a) dle saz. pol. 48 a
2 popl. zák.)

1. žádosti o jednotné zdanění více závodů téhož
podniku ($ 37. odst. 4.)

2. žádosti o vydání duplikátů volebních legitimací,
8. žádosti o delegovéní jiného úřadu pro vy

měření daně ($ 109. alin. 3.),
4. žádosti dlažníků, povinných erášeti daň dů

chodkovou ($ 134 al. 2.), jakož i zaměstnavatelů ohledně
osobní daně z příjmu předp. prov. 4., čl. 83 č. 2.) o
povolení delších Ibůt zúčtovacích,

5. žádosti zaměstnavatelů o dovolení platiti u
jiných pokladen "předpis pro IV. čl. 83. č. 2.

6. žádosti zaměstnavatelů, aby oznámení 0 vy

placených slažných podati směli u jiných úřadů pro
vyměření daně (předpis pro IV. čl. 40 č. 4.);

b) (dle saz pol. 111. popl. zák.):
7. plné moci, ješ zřizají členové komise pro daň

výdělkovou berní společnosti I. a II. třídy pro řídí

cího úředníka závodního ($ 16. oest. oIII. Kolku 1 zl. za prvý arch: (alesaz. pol. 43.
h. popl. sákona):

1. odvolání proti výměrům, týkajícím se jednot
ného sdanění více závodů téhož podniku ($ 87. odet.4.),

2. rekursy proti uložené náhradě nákladů na
hlednatí do knih ($ 378.)

Kolku nepodléhají:
a) dle$$ 219. a 240. zák. ze dne 25. října r. 1696.

1. odvolání poplatníků proti výsledka ukládaníosobní daně z příjmů a proti případnému určení vý
měry platů, podrobených daní ze složného,

2. rekursy proti opravě omylů vzniklých při sho
tovování, platebních rozkazů v příčině osobní daně =
příjmu a ze služného.

8. rekarsy proti dodatečnému vyměření osobní
daně s příjmů a ze elažného $$ 3223.a 260.),

4. rekursy proti platebnímu roskasu v příčině
daně ze služného (S 223 odst. 5.),

6 rekursy zaměstnavatelů protiplatebnímu vy
zvání v příčiněosobní daně z příjmů a ze služného
($ 234 odst. 1.),

6. stížnosti a rekursy sřízenců proti srášce daně
ze slušného (236);

b) dle $ 264 zákona ze dne 26. října 1896.
1. plné moci zmovněnců k podání přisnání s

prohlášení jménem poplatníků 'ain. 1.),
2. plné moci pro jednoho z více s spoluvlast

níků některého podniku, podrobeného všeobecné dani
výdělkové (alm. 2.);

c) dle saz. pol. 44 g al. 1. popl. zákona:
1. žádosti poplatníků daně výdělkové 0 vřadění

do některé berní společnosti jiného než dosavadního
okresu ukladacího .$ 15. alm. 2),

2. ohlášení nových podniků s provozoven po

platníky daně výdělkové (š 64 alm. 1. a 116),8. oznámení poplatníků daně výdělkové o vzdání
se živnosti neb o trvalém zastave ní provozování 1$68)

4. žádosti o snížení nebo prominutí caně ($ 78
al. 2 a 4. a 8 232),

6. oznámení o zanechání podniků, podrobených
veřejnému účtování $ 118),

6. výkazy záloh 6 98.),7. prohlášení, doklady, výkazy k vyměření daně
($$ 33. 110, 138, 141, 202, 210),

8. průkazy o platech, jež srážeti slaší při vy
měřování daně důchodkové $ 130. odst. 2. aln. 2.)

9. prohlášení vyzvaných osob, že nemají příjmů
podrobených dani důchodkové (3 140),

10. oznámení o počátku a skončení ovinnosti
k placení osobní daně z příjmů a daně důchodkové
($$ 145 147 pak $$ 228 a 230,

11. nabídky nahlédnutí do knih ( 272),
d) dle saz. pol. 44 lit g popl. zák.:
1. výkazy domovní a výkazy obytné $ 200),
2 oznámení zaměstnavatelův o vyplacených služ

ných ($ 201), M
8. svolení zaměetnavatelův k výslechu jichstí

zenců, jakožto osob přezvědných nebo znalců ($ 269
al. 3

4. námitky obcí v záležitostech dělení daně

(předpis prov: IL. čl. 45. č. 18.),o) dlesaz. pol. 44 lit. I popl. zák.:
1. podání, přílohy a pod. v trestním řízení ber

nín ($ 208.),
2. rekarsy proti trestním nálezům ($ 260),
f) dle saz. pol. 9. popl. zák. odvolání předsedu

komisí pro daň výdělkorou $ 69. al. 2.)
g) dle saz. pol. 44 lit. s popl. zák.:
1. odmítnutí volby ($$ 21. sl. 1. 8 187, pak $

18. al. 8. předpisu volebního),
2. opravné prostředky v řízení volebním ($ 184.)

Zvěsti s východních Čech.
Z Úpice. Jednota naše konala dne 30.března

t. r. svou VI. řádnou valnou hromadu. Pan předseda
dp. Karel Mensinger zahájil valnou hromadu, pouka
zuje na důležitost spolčování vůbec a na význam Dá
šich katolických jednot zvlášť. Po té udělil slovo dp.
Josefa Brettovi, horlivému a obětavému předsedovi
řečnického kroužko, kterýž v delší přednášce promlavil
„Oživotě a působení Františka Palackého“.
Ze zprávy jednatele vyjímáme: V minulém roce pořá
dáno 12 řádných výborových schůzí a 1 mimořádná.
Měsíční schůze vždy s přednáškou pořádány 3 a jedna
veřejná apolková schůze, při kteréž nadšeně přednášel
o křesťanském socialismu p Václav Myslivec z Prahy.
Taktéž eúčastnili jsme se svaté zpovědi 8 veřejných
schůzí v okolí. Pořádán ples, 3 divadelní představení
s |? zábavních večírků. Členové řečnického kroužku
echázeli se pravidelně každou středu, kde předčítány
rozličné spisy a Časopisy. Přednášek v minulém roce
bylo celkem 16 a sice: 4 v místnosti epolkové a 11
v okolí. Dp katecheta Josef Brett měl 5 přednášek,
Frant. Hetflejš 5, dp. Jos. Musil 1, p. Jos Pavlásek

2, p. Celestin Lokvenc 1, R Ant Hetflejš 1. Zajímavouak byla zpráva knihovníka, přečteno bylo v uplynu
6m roce z knihovny naší čítající 268 evazků 1.160

knih. Odebírány a čteny následující časopisy: Křé a
Maria po 140 číslech, Obrana Práce 25 čís., Dělnická
Noviny 8 čís., Dělník 7 čís., Křesťanský Demokrat s
Lidový List po50 číslech, Slova pravdy 5 čís., Časové
úvahy 5čísel, Český jinoch 23 čís., Ženské listy 20
čís., Řemeslnícko živn. Noviny 1 čís., Anežka 2čísla,
Ludmila 1 čís, Obzor 1 čís., Rajská zahrádka 10 č,
Zahrádka sv. Františka 1 číslo. Obnova a Katolické
Listy dodávány laskavostí důst. pánův z fary. Celkem
rozšířeno výtisků a brožur 10.664. Do výboru zvoleni

p.: za jednatele Frant Hotflejš, za pokladníka Albín
avlínek, za knihovníka Josef Sedláček, za staršího

Calestin Lokvenc. Dále Ferd. Kincl, Josef Pavlásek,
Jos. Středa, Ant. Hetflejš. Za náhradníky: Jos. Vejnar,
Ant. Hanl, Čeněk Bureš, Jar. Astr. Za revisory účtů:
Aug. Falta, Ant. Šrejber. K další spolkové činnosti
Zdař Bůh! — Svaté missie, které ve farnosti naší od
10. do 19. března t. r. důst. otcové Tovaryšstva Je
žíšova P. Cibulka, P. Ryšánek a P. Kalaš se 8v. Ho
stýna na Moravě konali, vydařily se vzdor všem zlo
myslným a namnoze nejapným pomluvám ze sírany
některých našich „osvícenců“ nad očekávání dobře.
Chrám Páně byl zvláště za večerních kázaní v pravém
slova smysla přeplněn. Namnoze brals ns těchto ká
zaních podíla i naše intelligence a mnohý tu zajisté
předeudek oproti sv. miseiím, které již přes 50 let u
nás se neodbývaly, vymizel docela. Všichni chválili
v pravdě apoštolskou horlivost důst. otců missionářů,



s jakou tito věčné pravdy našeho av. náboženství na
srdce posluchačům svým kladli, nepřátel naší sv. víry
nikdy nešetrně se nědotýkajíce. Koliktu na scestí
sbloudilých obráceno, kolik tu vlažných k horlivosti
povzbozeno, kolik tu v dobrém utvrzeno! Sv. svátosti
přijalo jen v době uv. missif daleko nad 8000 kajíc
níků. Farnost naše 60 srdcem vděčným volá za dust.
otci missionáři: Zaplať Pán Bůh na stokráte za všechnu
ta námahu Vaši, s kterou Jste nám v pravdě tak
vzšené duchovní hody připravili.

Z Police m.Metají. Katolickosociálníjed
nota „Vlastimil“ v našem městě měla v neděli, dne
20. března svůj slavný den. Navštivil nás co dávno
s toužebností očekávaný host osvědčený řečník a bo
jovník na polikřest. socialismu dp. E. Dlouhý-Po

orný s Prabya mlavil ve veřejné schůzi naší kat.
Jednoty v nejrozsáhlejší místnosti města před posla
chačstvem čítajícím na půl páta sta hlav, ješ hned
při prvním objevení se řečníka pozdravilo radost
ným jásotem. Pan řečník mlavil za nejvyšší pozor
nosti veškerého publika přes dvě hodiny. I vylíčil
živými barvami socislní bídu nynější společnosti lid
ské; nejvýš poutavě rozvinul vznešený program kře
stanských socialů. a křiklavými doklady ukázal ab
surditu a směšnost různých receptů socialně demo
kratických, jimiž prý bída lidská zhojiti se má —
takže shromáždění s napjatostí stále rostoucí poslou
chslo duchaplnou řeč a příjemný přednes řečníků a
s potlesku a soublssu ani nevycházelo: Ačkoliv so
cialních demokratů bylo na schůzi dosti, chovali se,

(once ovšem ve veliké menšině, celkem slušně. Teprvekonci chtěli sobě smočiti — ale jejich pokusy,
. řečníka smásti, dopadly velice žalostně. Prvý ob

držel slovo k dotazu, ale místo dotazu drmolivě před
čítal jakýsi článek z „Proletáře“. Druhý pak otazoval

se: „Proč sv. Otecsydržoje obnezárny a nechodí žebrat
jako prýKristus šebra 0 dále „Proč prýkatoické církev ,?)vedlabělohorsekou válku ?“...
kteréšto „historická fakta“ čerpal asi tento chudáček
buď z učené přednášky „historika“ Rozáka u „Vacků“,
anebo z neoceněných dosad pro dějiny lidstva a lů
Trachtovy romány a žurnál „Proletář“, Že důstojný
pan řečník nad těmito interpelacemi vysoko spráskl
ruce a sa hlačné veselosti celého shromáždění učené

y tazatele snadňoučko usadil, netřeba připomínati.
Věru nejlépe jest, nechati takové lidi, když se o slovo
hlásí, vymlaviti a pak klidně ale řízně nevědomost,
jejich odhaliti. Tím nejlépe se na takové spasitele
posvítí a lidu oči otevrou. Závěrečným doslovem
předsedající dp. P. Bedř. Kriesbofer echůsi uzavřel,
načež m uspokojením rozcházející se účastníci dp.
Dlouhému-Pokornému „Sláva“ a „Zaplať Bůh“ provo
lávali. Zvláštního uznání zasluhuje též obětovná ho
tlivost pánů = bratrských Jednot Hronovských a okol

ních. kteří v četném počtu s milovaným vůdcem svýmdp. Šitinou k nám zavítali a teprve v pozdních ho
dinách opět pěšky do svého domova se navracovali.
Zdař Bůh!

Z Chocně. Katolická jednota mužů a jino
ehů v Chocni pořádalav neděli dne 27. března ve
řejnou schůzi, která nad očekávání četně byla navští
vena. Prostranné místnosti Panského domu nebyly
s to, pojati ohromné zástupy lidu, který bez blučné
agitace a reklamy z blízka i zdáli ke schůzi se zešel.
Z Ústí n. Orl. dostavila se 16ti členná, z Litomyšle
Stičlenná deputace bratrských jednot katolických. Ná
vštěvou svou poctili nás také vid. panděkan z Luže
Jan Vlach a vid. panvikář v Caclavri Josef Kaplan.
O křesťanském socialismu promluvil panV. Myslivec,
redaktor z Prahy. Obsažná a velezajímavá přednáška
jeho až do konce sledována se vzornou ba napjatou
posorností a účastí. Schůze měla průběh zcela klidný
a důstojný. 8 náladou povsnešenou rozcházeli se po
slochači, jejichž srdce rázem pan Myslivec ci získal.

Z Náchoda. Těžko se zachovat našim ser
monistům z Náchodských novin. Nemá-li solo huba
opflavá jak v minulé „Stráži“, aspoň drobně střečkují
a dobírají si. Minule vytýkáno p. děkanovi, že mlčel,
nepřimluviv se za udržení minority obec. zastupitel
stva, teď zase v „Nách. nov.“ je uváděn, že mluvil,
jak se jim nelíbilo, že totiž vyslovil politování nad

obsahem veřejné knihovny lidové v Néchodě (m. odborem N. J. S.založené) a mínění projevil, že knihy
jistého drahu vůbec v ní nemají býti po odeudku an

hiokho parlamentu. K tomu na jiném místě téhož čía někdo vypotil oušklebek, „že veřejná knihovna do
stane dozorce, (vidí se v tom inkvisice!) jelikož dle
mínění p. děkanova jen?) znemravňuje lid.“ Zapo
mnělo se dodati; „mnohými spisy obsahu závad
ného“, nikoliv knihovnou celou. Z toho překracování
seznati možno, že stále u nás chce vládnouti tyranie
štváčů: — My rovněš jeme přáteli té kulturní insti
tuce, kterou šíří se dobrá četba a toho dozoru, tvr
díme, že je právě proto třeba. Dokážeme! Přejeme ai,
aby užitek z knihovny odpovídal nákladu obcí vyna
loženému a proto,poukážeme na zásady, jichž šetřiti
se za (ím účelem má. Knihovna podávej raději méně,
ale děl nejlepších a těch v tolika exemplářích kolik
jich třeba,aby dobrájakás'myšlénkaúspěšněa rychle
v lid propagována byla. Knihovník buď nejen znalý
literatury, alebrž i místních potřeb lidových. Vždyťje
to knihovna lidová, tedy těm vretvám určená, kde si
dobré knihy a dražší popřáti nemohou. Zámožným
půjčovati je tolik, jako je zbavovati povinnosti,kte
rou k Mterátům konati mají. To hlavní body. Do

kuihovny náchodskézekupovány však mnohdy knihydle pochybné zajisté zásady, aby vše bylo zastoupeno,
co vyjde všech odborů a to pro veškeré vratvy

společenské. Tím vedle knih přiznáváme dobrých, dostaly se tam knihy též obsahu buď prázdnéhonebo
i podrývavého. Účelnost knihovny lidové puštěna se
ařetele i ta zkušenost, že mnohost a časovost spisu
jakosti nevyváží. Ocitne-li se pak kniha taková v ru
kou nepravých, podvodu se vlastně na čtenáři do
pouští, místo chleba kámen mu skýtajíc. Román sen
sační, pikantní, spisy pseudovědce Montegazzy, ne
věrce Řenana,Zoly, roservance Garborga, Strin berga
a j. zajisté vzdělání „lidu“ po stránce mravní iroz

umové jistě nepřispějí, poněvadé kniby ony lid nalésají ve stavu často nepřipr.veném, aby rozeznati mohl
v té anarchii názorů a hypothés plody fantasie od
skutečnosti, lež od pravdy. o to valné část psána

je prodospělé a nehodí se naprosto proomladinu ne
nedávno i se školy vyšlou, která po Ptení nejdychti
věji svláště dívky !) lační. Jsou v nich nezášiřné a
v poutavé formě románové rozvedené analyse polově
decké neušlechtující, nepovznášející, ale pel poesie a
studu s nedospělých stírající. Nemlnvíme na plano a
některými citáty z knih naší pro lid a veřejnost ur
čené knihovny tvrzení své dokládáme. Fakta nejlépe

resvěděují. Slyšme: Vědomí lidé nevěří v nie a ní
omu. Víra tvoří nadpřirozenost. (Co se týče Boha,

cnosti a nesmrtelnosti, tím se věda nezabývá, tu
otásku ponechala prostým lidem. Veškeré náboženství

b pohlavním pudem, proto je fena nejnábožn jší —udhismus je nejblubší a nejvýznačnější ze všech ná
boženství, je příliš vznešené pro Evropu. Způsobilo li
něco člověku tolik zla jako náboženství? Pouze ubo
šáci jsou dobří. — Křesťané jsou Čandaly. — Naše
vybájeniny jsou našimi bohy; nevědomost jest
kou zbožnosti. Kristus je bohem všech malých. Žena
je poslední a největší špár boží Žena je placený ná
stroj citů. Nezákonná láska má zrovna tytéž vlast.
nosti jako zákonná. Svědomí je zázrakem, neboť je
naprostým tajemstvím. Jednomužství je ostatně sa
tanský výmysl a manželství je pohodlné zařízení pro
ty, kteří jiš nemilojí. Láska ze zvyku je nemravností,
láska k povinnostije zvířectví, o ni ae opírá man
felství. Má-limanželství míti křesťanský ráz, třebe k
němu ženy vyjimečné nebo hloupé busičky, moderní
manželství značí se největší volností za ním. Man
želství je dlouhá pošetilost, láska mnoho krátká po
šetilost. Kdo neumí lháti, nevíco je pravda. Sovstrast
je ctnost slabých Rodiče z vlastní svó rozkoše stali
se rodiči, z instiktivní náklonnosti mě vykrmili -
ale to dělají také vše zvířata, vše samice starají se o svá
ptáčata, a sa to mypo celý život máme být v jejich

ruší, máme je ctíta být jim vděčni? Vyhnanci
aždé církve jsou vždy jejím výkvětem; předstihují

čas; dnešní kacíř je pravověřícím budoucnosti Víra
v nesmrtelnost duše vlivem řecké filosofie stala se
dogmatem křesťanství. Ze strachu se smysl nábožen
ský vytvořil. Náboženství oddaluje od skutečných po

od života. Křesť.cnoati: láska k bližnímu, odřikání
a pokora mají cenu jen negativní. Souchotináři ducha
jsou toužící po nebi a p.v — Nufe četba, která
dokazuje a rezvádí obyčejně nearvalým a oplzlým
způsobem takovéto tvrzení, to má lid náš umravnití
a opravdově vzdělati? Naše město má platiti knihy,
které hlásají myšlenky cizácké a protičeské? Známo
je, jak působila u nás nedávno v jistou osobu četba

nanova spisu o „Životě Krista“, — Pana Bartoně
J. (ml.) co předsedu míst. odboru M. J. S, poněvadš
ani ve věcech literních zvlášť přebytkem vědomostí
netrpí, arci nevinímez nedostatků výše zpomenatých,
ale od al. komise knihovní spažně žádáme, aby bu
doucně s pedagogickým smyslem knihy volila ubez
pečujíce, že práva kritiky v té věci se nevzdáme a v
patrnosti zachováme činnost její, na stráži bdělé dále
věrně stojíce, ať se to komu líbí či nic.

Z Hronova. Dne 27. březnakonala av. Jo
sefeká jednota v Hronově valnou bromadu za přítom
nosti 22 členů. Schůzi zahájil pro nepřítomnost vdp.
pan jednatel. Na to podal zprávu o činnosti jednoty
v uplynulém rvce. Spolek pracoval tiše na utvrzení
zásad kfeat.-sociálních jak slovem tak tiskem. Čítá
přes všechno pronásledování 43 členů činných, 8 při
spívající, 1 zakládající. Pořádal 12 výborových a to
lík též měsíčních schůzí. Působením jeho i okolních
katol, jednoty založena katol.-politická jednota pro
Hronov i okolí. Požádal „Politický klub kat. dělnictva
v Čechách“, který pořádal v Hronově dne 27. června
1897 veřejnou schůzi v Hronově, na níž a velikým

depěchem mluvil dp Emil Dlonhý-Pokorný a p. redaktor V. Myslivec s Prahy. Na katolický sjezd v
Hradci Králové vyslala jednota 16 členů 8 praporem
a súčastnila se všech význačných slavností církevních
a schůzí, které pořádaly katolické spolky okolní. Bude
spolupůsobiti k tomu, aby se na Hronovskaco nej
dříve zřídilo výrobní družstvo tkalcovské, na jehož
stanovách se již pracuje. Tím zásady naše křesť 80
ciální budou zajisté vydatně účinkovati na obrození
i hmotného postavení našeho a připravíi zkypřípůda

stuje ae odebíráním a pilnou četbou katolických kuih,
novin a brožur. Jsou to: Katolické Listy, Týdenník
Obnova (3), Mír, Dělnické Noviny (10', Obrana Práce
(20), Křesťanský Demokrat (100), Lidový List (40),
Ženské Listy (80), Dělník '5', Selské Hlasy (2), Brn'nský
Drak (2), Řemeslnicko-Živnost. Noviny, Kříž a Maria
(100", Časovéúvaby (8', Slova pravdy a j. — Příjem
za rok 1897 obnášel 67.37 zl., vydání 46-89 zl. —
Spolková knihovna čítá přes 250 knih. Půjčeno 328
knih. — Do nového výboru zvoleni: vdp. děkan J.
Matouš, vp. V. Šitina, vp. E. Novák — pp. J. Khom,
F. Stodola. F. Rus, J. Parma, J Goldman, J. Špáta,
J. Kovář, F. Tylchrt, J. Šotola. J. Jirásek, J. Matějka.

Velitelem: p. Fr. jo p. J. Špáta. Praporečníkem:p. F. Bráha a p. V. Čejp.Další činnosti spolkové pro
voláno: „Zdař Bůh |“

Z Bovmě. (Jednota sv. Josefa). Za celý rok
nedali jsme o sobě věděti, neuveřejňovali jsme jednot
livé schůze, poněvadě věděli jsme, že naše vesnická
malá Jednota katolická nemůže se rovnati činností
veliké Jednotě katolické ve městě, kde jest více sil a
kde také více živosti a zájmu! Málo jest vesnic v celé
diecésikrál -hradecké, v nichž by byly založené ka
tolické jednoty — proto tím hůře pracuje se tam, kde
skutečně katolická jednota založena jest. Náš venkov
nechce stále znáti nebezpečí, které mu hrozí od zásad
socialistických, prohlédne až snad bude pozdě. Nedo
stávalo se nám bohužel porozumění pro naše snah
od lidí, kteří dávají takt v společenském koncertě.
Ukázala se zvláště Horní Roveň k nám nepříznivou,

když jenne podali od spolku žádost, aby slavná správaobecní Horní Rovně nám dala do správy knihovnu a
jeviště, tau co se týká knihovny nám nevyhověla, co
se týká starého rozbitého jeviště, nám vyhověla. Slav.
správa obecní Dolní Rovně nám benevolentně povolila,
co jsme si přáli. Zaplať Pán Bůh! Než přes chladnost,
s kterou se působení naši Jednoty a jednotlivců v obci

sbledávalo, pracovali je přece ne jak jsme si přáli,ale jak jsme mohli. Scházeli jsme se v budově školní.

Schůzí bylo 14. Členůčítá náš opolek60. Ve schůzích,
které dle okolností fídleji nebo hustějibyly ovolávany,

ával nám veleobětavý veldp předseda Engelbert
tarý, farář a sokrerář vikariátu Pardubického zají

mavý srozumitelný přehled všech událostí politických.
Nebylo události, která by bystrému rozhledu našeho
vidp. předsedy ušla. Kritickým nožíkem rozebíral běšné

litické události, s nichž odvozoval praktické sppli
ace. Kromě toho náš vřele milovaný předseda

nám zajímavý a poučný obráz:k „O předhistorii lid
stva“ ve 3 přednáškách. Jako znalec a milovník pří
rody rosvinul před námi obraz a' doby kamené (do
vosoval s nalezených památek, še jiš tenkráte věřili
lidé v život po smrti t. j. v nesmrtelnou duši); b.)
doby bronzové; c.) doby železné. Zaplať Pán Bůhí
Dp. místopředseda kráčel ve šlépějích obětavého, vele
činného svého uhefa. Nevystapoval sice dp místopřed
seda přiliš často svými přednáškami, hleděl věak sa
to pracovati skrytě na upevnění Jednoty a na tom,
aby členové měli zájem o naši Jednotu a o věc kato

liokou vůbec. Dp. místopř-dseda hleděl nás seznámiti
blíže se socislismem, o němš každý teď mluví, ale
málo kdo ví, co to je. K porozumění otázky sociální
směřovaly jeho přednášky: Liberalismus, Socialismus
demokratický, Co jsou socialisté, Křesťanský socialis
mus záchrana naše. Mimo to: Života působení av.
Otce Lva XIII Přičiněním horlivého dp. místopředssd
založen v naší Jednotě řečnický kroužek, který osvěš
zájem pro Jednotu. Myšlénka velice vhodná, ale pro
náš venkov dosti odvášlivá. Než Boha díky, zdařila
se, a ovoce řečnického kroužku jsou prednášky, které
měli členové našeho mladičkého řečníckého kroužku.
Přednášeli tito pánové: Matěj Kašpar, rolník z Horní
Rovně, „O lásce k vlasti“. Matěj Kaplan, rolník s
Dolní Rovně, „Važme si náboženetví;* Vácí.Michálek,
mistr zednický z Dolní Rovně, „Jak by to vypadalo
v našich rodinách, kdyby zvítězili socialisté“. Mladí
to řečníci, než každý začátek jest těžký. S pomocí
Boší vše se překoná! Naši Jednota katolickou poctil.
také jednou svou návětěvou vletp Fr. Udržal, říšský

slanec a podal nám obrázekpolitických událostí aavalů v paláci zástupců národa. Kroně přednášek

dp. místopředseda obyčejně na konec schůze předčí'a!,
jež vzbudili ve všech příjemnou a vesel.u náladu, ve

které so potom rozcházeli. Také soudruzí někteří násbavili komickýmisolovými výstapy jako pp.: Roček
František z Horní Rovně, O. Shejbal z Jeleního, V.
Sháněl z Dolní Rovně (Vivant seguentes!) Naše ka
tolická Jednota korporativně účastnila se slavností:
Vzkříšení, Božího Těla, primice vlp. Kaplana z Ko
márova. Osmičlená deputace poslána do Hlinska na
slavnost svěcení praporu katol. spolku „Svornost“.
Dvanáct členů naši jednoty posláno na katolický sjezd
do Králové Hradce. — Všichni členové osvědčili své
smýšlení katolické, neboť přistoupili společně dne 20.
března t. r. ku stolu Páně. Jmění Jednnoty obnáší
206 zl. 98 kr. Časopisy, kterými jsme se poučorali a
vzdělali byly: Slova Pravdy (2 exempl.), Obnova, Ka
tolické listy, Hlasy tiskové, Zábavy večerní, Hospo
dářské noviny, Časové úvahy (6 ex.), Lidový list a
Křesťaneky demokrat (:3 ex.; 10 Jednota, 13 členové

sami). Veledp. před a ve své laskavosti zapůjčujeNoviny katolické a Dělnické noviny členům zdarma.
Dd. místopředseda zapůjčuje Český východ. Na vy

zvání dp. místo Beno přistoupila Jednota sa sakládajícího člena Vlasti. Takénaše Jednota přispěla svým
haléřem na oltář vlasti — na Ústřední Matici škol
skou — 4 zl. 50 krejcary. Mimo to čekáme poveli
konocích slavného lidového řečníka p. Václ. Myslivce,
aby svými mocnými slovy půdu pro katolickou věc
zde připravil. — Řádná valná hromada odbývaná 20.
března vyslovila naprostou důvěru starému výboru.
Poděkoval se p. Fr. Sbejbal, obchodník, a na místo
něho stal se jednatelem všeobecně oblíbený katolický
učitel Josef Fleglz Horní Bovně. Neustaňme ve své
Činnosti, neustaňme pracovati dle hesla: „Církev a
vlasť v moji sestersky mílují se adrech, každá má
srdce mého půl, každá má srdce mé celé!“ Zdař Bůh!

Z Poličky. Svatojosefskájednota kat. jino
chův a mužův v Poličce konala dne 20. března t. r
svoji valnou echůzi. Z celoroční epolková zprávy jed
natele p. B. Šimáčka vyjímáme toto: Činnost spol
ková rozvinula se utěšeně v zimním období. Kroužek
řečnický a zábavný spojiv se, postaral se © pončení
a zábavu členům i uvedeným P. T. pp.hostům každé
neděle, počínaje lednem až do valné schůze. Předná
šeli tito pánové: dp. předeedaFr. Dittrich ve 3 před
náškách na thema 1.Je-li antisemitismus strany kře
sťansko socialní oprávněn“, 2. o inkvisici, 8. jak ho
dlají soc. demokraté pomoci ženám (%., 9., 16., 38. a
30. ledna. — Jednatel p. B. Šimáček (8. února:
úvahy o dobročinnosti, milosrdenství a štědrosti. P.
J. Kukla (13. a 27. února) „ospolcích s-dnářských“
a „o významu spolkového odznaku“. P. Frant, Janek
(230.února) „Je-li pravdou tvrzení socialistův dem,
náboženství budiž věcí soukromou“. P. Fr. Blažek
velkostatkář a továrník (6. března) „Dojmy a
do Vídně“. Všecky tři jednotou pořádané zábavy se
vydařily skvěle. 5. pros. m. r. pořádána byla zábava
svatomikulášská, 20. února t. r. pořádán byl ples,
který vynesl jednotě čistých 30 ul.; při něm osvědčil
se na novo zábavný kroužek, řízený osvědčenou ru
kou s). Terezie Andrákovy přednesem několika výstu
úv. Lonečně dne 13. březaa podnikla jednota věcnou
oterii, která přispěla spol. pokladně čistými 16 sl.

Počet členů jest tento: 77 činných, 48 přispívajících,
9 zakládajících a 4 čestní a to: vldp. ref, probošt

Leopold Mazáčv P ěhradech, dp. farář Jan Yolánek
z Běstvíni, R Jos. Šlerkaa p. Čeněk Andrlík měšťané poličští, Pokladníhotovost činí 123 z). 20 kr. Spol
ková knihovna čítá 410 avaskův a knihy se vyměnily
během roku 770kráte. Jednota odebírá tyto Časopisy:
Obnova, Dělnické Noviny, Obrana práce, Náš Domov

po 1 ex a členové v hojném počtu odebírají: Lidovýjet a Křesť demokrat, dále Slova Pravdy, Časové
úvahy, Kříž a Maria. Inventář spolkovýodhadant v
ceně 800 zl. a pojištěn. Čehojednota nejvíce
jest prostranná a zabezpečenámístnost spolková. Další
činnosti: „Zdař Bůhl“ABO



Číslo

Zápas podivuhodný,
Veliký pátek! V pravdě veliký. Platí o něm

slova básně církevní: Mors et vita duello conflixere

mirando. To jest: Smrt a život v souboji srazily
se podivném. Věřící křesťanstvo slaví tu tea boj,
který podstoupil Kristus, Syn Boží, se smrtí a
s vinou na lidstva ležící. Podivuhodný to tudíž
zápas. A kdo vyšel z boje toho jako vítěz? Ten,
jenž zdánlivě na veliký pátek podlehl, ale v neděli
na to k novému životu vítězně vstal. A platí o něm
i další slova písně té: Dax vitae mortuus regnat
vivus. To jest: Náčelník života umřev kraluje živ.

Od té doby vždy a vždy znovu vede 8e tento
podivuhodný zápas. Vždy a všdy sráží se blud,
lež, bezpráví, nepravosť s pravdou, právem a ctností.
Vědy a vždy znovu bojuje 8e proti neúmornéma
hlasateli pravdy, práva a ctnosti, totiž proti kře
stanetví, nejprudčeji proti apoštolskému katolickému
křesťanství. Ale vždy a vždy opakuje se vítězství
katolicismu. Zápas to tedy tím více podivubodný.
A právě v době naší vede se boj ten urputněji
než kdy jindy. A co pozorahodného při tom jest,
že Se vše zase a zase opakuje, čím se bojovalo
proti Původci křesťanství. Zbraně odpůrců jsou
nejen blud vědy od Boha odpudlé, ale i zůmyalná
lež, bezpráví a násilí. V oboru lži pracují obzvláště

hsté časopisy, bezpráví a násilí páchají vůdcovéidu a mnohde i státní moc.
Jako drahdy lhali: „Bouří lid, dělá se krá

lem“ — tak dnes u nás od Národních Listů až
dolů k poslednímu nějakému „Světlonoši“ lže ge
o katoliciemo: Klerikalismus chce jen panovati a
fanatičtí kněží štvou lid. Zatím to je ale oaopak.
„»Velekněží“ židovské fraimaurerie povídají jako
drahdy otcovéjejich: „Vidíte, že nic neprospíváme,
všecken lid jde za katolicismem.“ To je ve velkém.
A v malém u nás v Čechách máme tak mnohé
„vůdce“, kteří rovněž praví: „Vidíte, jak se zmahá
klerikalismus, půjde-li to takhle dále, všecko půjde
za ním. A my? My přijdem o vůdcovství, my
přijdem o nadvládu nad lidem, přijdem o 8vá po
slanectví a o svá místa.“ — A proto se štve, a
co sami v srdci mají, totiž touhu po nadvládě a
slávě, to vyčítají katolicismu. Jen zotročiti prý
chce a vládnonti on. Zatím ale by mohli věděti a
mnozí vědí, že katolicismus může směle říci: Krá
lovství mé neví z tohoto světa. Katolicismu se ne
jedná o nic, než aby kraloval Kristus čili
aby kralovala v duších jeho pravda. Dobře to vědí
o biskupech nynějších, že se jim jedná jen o kra
lování Krista, ale aby zastřeli oči lidu, ukazují na
nádhernou bohoslužbu katolickou a na společenské

© FEUILLETON.
Pro „lulku“,

Literární žert. — Napsal Vladimír Hornov.

Ve studentské čtvrti pařížské v útulné ho
spůdce »Madame Charlotte« seděli za stolem dva
mladí muži.

»Tolsto) — Tolstoj! Camille, tot božský
člověk la

Malíř „Fra' (tak totiž znamenal své obraz)
pln nadšení zajel si měkkými prsty do bohorovné
kštice a upíral jiskrné oči na svého kamaráda no
vellistu, který s úsměvempozoroval jeho nadšení...

„Poslouchej, „Frů' — madame Charlotte má
dobré pivol«

»To jest odpověď tvá na mé horování pro
genia Russie?

»Je — neníl«
vJsk to?«
»,Fra', co mi dáš, přinesu-li ti — pozítří —

vytisknutý feuilleton od Tolstého, který on nikdy
nenapsel?«

»Bláznel«
sCo dáš da
»Jdiž! Poubý plagiát!“
»Ne — feuilleton I“
»Utratu u madame Charlottel«
»Platíla —
Pozítří četl »Fra« černé na bílém následující

»Feuilleton«:
»Pro lulku«

Literární žert od Tolstého, který v ruštině
dosud nevyšel.

vení biskupů, kteréž jim v našich krajích
i s úcty k duchovnímu království křesťanětí

národové. Jsou to fariseové v novém vydání, kteří
se dělali pohoršenými, když lid vystrojil slavný
průvod cbudému Kristu jedoucímu do Jerusalema.
Dělají se z pokrytectví kárateli biskupů, jimž ná
rodové něco „slávy“ udělali, ale sami v erdci svém
zrovna prahnou a žízní po slávě a celé vlastenectví
a ta „záslužná a poctivá práce“ pro národ není
než „slavomam“. A vedle slavomamu shánějí právě
ti horlitelé proti penězům biskupů — peníze, domy
a velkostatečky. Co se n. př. našpinil jistý poslanec
p. biskapa královéhradeckého a co 8e napřekru
coval jeho výroku „peníze proti penězům“, čímž
se mínila jen potřebná obětavnost pa věci kato
lické a hlel Dnes ho shodili sokolové, protože
prodal dům — německému židovi.

Ale i kdyby to mnozí odpůrci katoliciemu
8 národem smýšleli upřímně, právě tyto svátky
křesťanské by jim mobly otevříti oči. Vůdcové
národa israelského pravili o Kristu: Musí zemříti,
nebo necháme-li to tak, přijdou Římané a zničí
národ náš i město i vlast. — Byla to pochy
bená politika, politikaproti Kristu. A co
měla za následek?

Právě to, čeho se obávali, kdyby za Kristem
byl šel všecken lid — pád národa, úplné
zničeníjehosumostatnostiajehojazyka.

A takovou politiku vedou naši vůdcové dnes
zase. Ať před lidem sebe více své srdce Kristu
odcizené zastírají a říkají, že nejsoa proti ná
boženství, nýbrž jen proti klerikalismu, tomu už
nevěří, jen leckteří maloměstští čtenáři Národních
Listů, rolníkům se totiž oči již otvírají. Vůdcové
nynější národa našeho vedou politiku protikatolickou
a vytryskuje to leckdy na povrch i přes spojenství

zmahalo katolické uvědomění v národě, bude vlast
zničena“. — Tak jest psáno v duších jejich.

Kdo by o tom ještě pochyboval, ať se tedy
po světě poohledne. Zápas podivuhodný vede se
v národech! Na jedné straně je smrt — totiž svo
bodářstvíčili liberalismus, bezbožectví
v knihách a ve školácha socialismusvadil
nách. A na druhé straně je život — totiž Kri
stovo učení neporušené, nezměnitelné,
—katolicismus.

Ana kteréstraně jsou mnozí vůdcovénároda na
šeho? — Lehká odpověď. Na straně smrti. Pravíme
s plným vědomím „na straně smrti“. Neboť po
litika proti Kristu a jeho učení byla smrtí národa
israelského a tak přese všecko rozučcování národ

Nicefor a Nikola byli — dobří — sousedé.
— Dobrou ženu měl Nikola a hodnou ženu měl
Nicefor a neměli si čeho vyčítat. A jaké také vy
čítání mezi mužíky, jichž osud podoben jako vejce
vejci: Okna chalup měli proti sobě a když vy
hlédl Nicefor z okna, viděl Nikolu a když vyh'édl
Nikola, viděl NiceforaI

»Čertové chlapískol< povídá si jednou Ni
cefor, nacpávaje si lulku a vida, jak Nikola pořád
vyhlíží oknem a jako das dívá se na jeho měchuřinu!

»Ej, ej Nikolo, — vidím ti až do dušel
Máš prázdnou měchuřinu — a lulku vyhaslou!
Posti se, posti — všsk dobře tělu odepřít něco,
aby čertině ducha neposedlol« ©Tak Nicefor po
vídal si u sebe a schválně vyšel na zápraží, usedl
pohodlně a furiantsky jako činovník a hulil, bulil
až šla oblaka! A přímo šla po větru do oken
chalupy Nikolovy. —

Nikola vyložil se s okna — a čil — čil, jako
kůň když cítí vlky z daleka. Oči se mu jiskřily,
pak kalily až do krvava, ale říci nechtěl: »Nice
fore, dej mi z měchuřiny| Nemáml«

A Nicefor si myslil: »Čuj, čuj, čertové chla
pískol« a pouštěl oblaka, která se zmítala jako ča
rodějnice, když v Mikulášské noci vylétnou z ko
mínůl —

»Huliš Nicefore, bulíšle« — nabnul se Nikola
s okna.

vBaže, Nikolo| Však mám měchuřinu plnoul«
a Čertísko šimralo Nicefora pod bradou, aby se
smál Nikolovi, že nemá — nemá! —

Nikolu pojala lítosť a myslil si: »Má plnou
měchuřinu a neřekne: Nikolo bratře, pojď a nacpi
si! Máš nouzi — tabák došell=

IV. Ročník.

zničíte. Vždya vždy vstane zase z mrtvých. Vždy
a vědy „Náčelník života bude kralovati živ“. Ale
národové svedení vůdci jeho do zaslepeného boje
8 ním jdou smrti vstříc.

Jediná naděje naše spočívá v tom, že 8e
u nás probouzí lepší poznání, že i u nás, ač po
malu, tož přece razí si cestu přesvědčení, že jest
třeba dáti se na stranu Kristovu, čili že jest třeba,
aby uplvané u nás a ubité hlavně Národními Listy
katolické náboženství ožilo. Podaříli se toto úsilí

echů nejšlechetnějších, neslávua peníze,
ale blaho lidu bledajících, nebude-li marná práce,
ku kteréž i u nás v Hradci podnětem biskupovým
položen základ, bude li poražen výdělkářský a 80
becký liberalismus, ten hlavní štváč proti kato
licismu, pak bude i o národu našem platiti: Ejhle
domněle mrtvý kraluje živ.

A to jest naše velkonoční přání, jež milo
vanému národu našemu podáváme zapřísahajíce
vůdce lidu, aby uvážili, kam by jejich pochybená,
protikatolická, liberalistická politika národ náš
přivésti mohla.

Arcikniže František Ferdinand z Este,

Dne 29. března zaslal, jak 1. dubna W. Ztg.
oznámila, císař arciknížeti Františku Ferdinandovi
z Este tento nejvyšší vlastnoruční list: „Milý pa
ne synovče, arcikníže Františku Ferdinande z Este |
Pravou radostí a uspokojením naplňuje mne vědo
mí, milý synovče, že Vaše zdraví jest opětně úplně
zotavené a že se přiblížil tak okamžik, kdy v sou
blase 8 přáním a naléháním Vaším, milý Bynovče,
jakož i Mými úmysly, mohu Vás opět činnosti
vojenské navrátiti. Dávám Vás, milý synovče, k
disposici Mého vrchního velení.

Neomezeu na požadavky určité hodnosti vo
jenské, budete, milý synovče, nyní míti příležitost
převzíti vedení různých vojenských sborů občasně
při větších cvičeních a přistoupiti tak blíže k ve
škerému vojenství se stanoviska vyššího, vůbec
pak nabyti zdravého rozhledu ve všech poměrech
moci vojenské jak na zemi tak na moři, který
nechť někdy obecnému blahu ennejlépe prospěje.
Ve příčině zřízení Vaší vojenské družiny a po
drobné úpravy Vaší činnosti, milý synovče, dám
Své zvláštní pokyny. — Ve Vídni, 29. března
1898. — František Josef v. r.“am 

A Nicefor si myslil:
»Stojím přece za slovo, aby ten Nikola řekl“

»Nicefore, dej mil Mám nouzi — oplatím ti to
až budu mít!« —

A Nikola si v duchu řekl:

»Pohan — necita ten Nicefor! Dvacetlet
díváme si do oken a neřekne: „Pojď — dám til
— Vzal tě rarach la

Nikola praštil oknem a převalil se na postel
Za chvíli zlostí a lítostí usnul. —

Od té doby Nikola a Nicefor se hněvali. Ne
řekli si proč, ale věděli to oba Chodili kolem sebe
a na sebe ani nepromluvilil Divili se ltdé na ves
nici, že na sebe nemluví a nevěděli proč?! Ni
kola a Nicetor jim toho říci nechtěli, poněvač se
styděli oba, že rozhněvali se „pro lulku'. Ale usmí=
řit se nechtěli|

Seděli Nicefor a Nikola v neděli na prahu,
seděli proti sobě a na sebe nepromluvili|

Myslil si Nicefor: »Promluv tyl — Nemáš
proč se hněvatl« m

Myslil si Nikola: »Zační tyl — Ničím jsem
ti — neublížill« —

Oba měli hořkost v srdci. —
Přišel podzim! — a
Oral Nicefor — a vedle něho na poli Ni

kola. Ztrápený byl Nicefor — zamlklý Nikola)
Smutný život, když se hněvají a mají sc rádil
A Nicefor rád měl Nikolu a Nikola miloval Ni
cefora. —

Nicefor si povídá k sobě: »Řekl Pán Ježíš:
vSmiř se s bratrem svým = .

Zamyslil si Nikola a hlas Boží mu pravil:
»Kdo nenávidí bretra svého, vražedníkem jestle



a potěšujícím, protože potvrzuje, že arciknfže ú
se pozdravil, a pak že vstupuje arcikníže v bez

řední krub působnosti pod dohledem samého
císaře. Orgán vojenských krubů „Reichswehr“
napsala: Arcikuíže, který požívá již po leta plnou
naději a neobmezenoa důvěrou ve vojenských kru
zích, osvědčí opět ve svém novém vojenském po
stavení vynikající dary ducha a charakteru. Z po
volání arciknížete k zamyšlenému vysokému úkola

od dohledem a po bokunejvyššího vojevůdceze někdy za všech okolností očekávati jen co nej
lepšího“.

Arcikníše František Ferdinand z Este jest
dle pragmatické sankce nejbližším dédicem trůnu
a bude proto zasvěcen pod dohledem císaře nejen
do záležitostí státních, ale i vojenských. Očekává

se, že již letošní velké manovry uherské budou sekonati pod vrchním jeho velením a že poznenáhla
bude při všech státních, politických, repraesenta
givních a vojenských záležitostech dle potřeby za
atupovati G8tiletého císaře, jehož GOtileté vladař
s ké zkušenosti budou mu vzácným vodítkem.

Podmaršálek arcikníše František Ferdinand
z Este jest teď 35 let stár a začal službu vojen
skou r. 1876 jako poručík v 32. pěším pluku. Do
r. 1882 postoupil za nadporučíka, načež byl pře
ložen k 4. dragounskému pluku, v kterém r. 1885
postoupil za rytmistra. Roku 1889 jmenován byl
majorem v 102. pluku a postoupil r. 1890 za
podplukovníka. Na to stal se velitelem 9. husar
ského pluku v Soproni a roku 1894 jmenován byl
generalmajorem a stal se velitelom 38. pěší bri
gády v Č. Budějovicích. V loni povýšen byl pan
arcikníše za podmaršálka.

Nám Čechům jest arcikníže František Fer
dinand z arcikpížat nejbližším již proto, že jako
majitel velkostatku Chlumce n. D. a Konopiště
jest českým velkostatkářem a že s českým lidem
nejvíce se styká, jej zná a oceňuje. Arcikníže
poča! se se svým bratrem arciknížetem Ottou
(otcem mladých arciknížat Karla a Maximiliána)
již v 10 roce učiti česky. Jazyku českému jej vy

kodér známý český spisovatel, zvěčnélý majorenský. Vychovatel arciknížete hrabě Degenfeld
pravil tehdy Censkému:

„Cílem vaším bude, abyste jej přiučil češtině
tak, by po skončených studiích gymnasialních
ovládal řeč tu dokonale, zvláště v konversaci. Ma
jor Čenský musil na arciknížeti „Fratiškovi“, který
měl týdně 30 hodin vyučovacích, požadovati tolik,
jako na každém jiném žáku svém téhož stáří“.
„Spojujte mužnou vlídnost s rozvážlivou přísností.
On budiž vás poslušen ve všem, co mu hledě k
svému předmětu nařidíte. Dané úloby princ pak
musí udělati tak, jako každý jiný chovanec. Ne
promíjejte ničeho“. — Taková instrukce byla dána
učiteli češtiny pana arciknížete.

Když Čenský byl představen svému tehdej
šímu žákovi, roztomilému to hošíkovi s plnými
kvetoucími tvářemi, oděn krátkou černou kamigol
kon a kalbotkami téže barvy po kolena sáhajícími,
pravil arcikníže podávaje mu pravici:

„O, já vaše jméno už znám, viděl
jsem vaši českou gramatiku u bratran
ce Rudolfa a probíral jsem se v ní“.

„Tedy budete se rád učiti jazyku českému?“
„Milerád, milerád; všdyt vím, žeho

budu potřebovat, až na svých cestách
budu Čechynavštěvovat“

Čenský pak vypravoval mladému žáku leh
kým a zajímavým způsobem o rozdělení Slovanů
na severní a jižní, východní a západní, ke kterým
patříme též my Čechové a Poláci, jak snadno se
dorozumíme, dále mu vypravoval o české řeči a

Nikolovil —
Zapomněl Nikola v tom zármutku na lulku

a zhasla mu. Zastavil volky a hledá křesadlo —
a nemá! Zrudl ve tváři a bál se pohlédnouti na
Niceforal Zatvrdí-li se Nicefor jako tenkrát, půjde
domů a lehne si, aby lítost zaspal. —

A Nicefor viděl nesnáze Nikolovy a čertině
zas o něho se pokoušelo, šeptajíc mu: »Nedávej
křesadla Nikolovi l« — A lehtalo čertině Nicefora
pod bradou, pod dlouhou bradou mezi vousy,
aby se zasmál Nikolovi, že má plnou měcbuřinu
a nemá křesadla. Pohladil se Nicefor po bradě,
zatáhl vousy, až mu slzy z očí vyskočily a ne
smál se.

Zastavili se volky Niceforovy a dívali se na
Nikolu a dívali se na Nicefora.

»Dej, dej mu Nicetore křesadlol«
Niceforovi bylo úzko u srdce a svědomí mu

pravilo:
»Špatný jsi křesťanNicefore, špatný! Cožkoli

učiníte jednomu z nejmenších bratří mých... „<
Nicefor vytáhl křesadlo
»Nikolo bratře, nemáš křesadlal Vezmi mél«
Zasmál se Nikola — vzal křesadlo a zapálil

lulku, Políbili se a býti šťastni. Šťastní jsou lidé,
když se mají rádi.

„, Jeli spolu s pole a smili se přes celou ve
snici. Neřekli si proč, ale věděli to dobře! Sedá

vali zase na prahu a milovali se a jejich děti také,
Nikdy již více nebylo u nich nouze a nedostatku,
poněvač nouze nevydrží mezi lidmi, kteříse milují. —

Platil „Fra' útratu u madame Charlotte? Ne
vím! Byl to jen žert! —

literataře, kterém se pozneváblu přinčí, vysvětlil
arciknížeti české a dlouhé souhlásky, vysvětlil mu

gyplorování našich souhlásek, jak mu diktoval česlova, která arcikníše František správně psal
a vyslovoval.Mladý žák chápal snadně, věc jej
vůčibledě zajímala, těchto věcí ještě neslyšel, ze
jména nevěděl, že my Čechové máme tak snadný

pravopis že píšeme slova, jak slyšíme, kdežtočmci, Francouzi a Angličané jinak mluví a velmi
složitě píší. Arcikníže znsl českou výslovnost,
neboť před 5lety přidělil mu tatínek — svěčnělý
arcikníže Karel Ludvík— ke službám šikovatele
Čecha, aby ho návyk! české výslovnosti a od něho
pochytil také několik českých slov. Po první bos
dině pravil Čenskému pološeptem a srdečně s dět
skou prostomyslností a naivností tehdy 9ti letý
arcikníže Otto, který vyučování též naslouchal;

3 Já bych také rád se začal učiti česky“. —

Hrabě Degenfeld přednesl prosbu arciknížeteOtty jeho otci, a tak oba princové začali se učiti
Česky společně.

Čenský musil ovšem bledět k tomu, aby ar
ciknížata naučili se především významům vojen
ským, konversačním a repraesentativním. Arcikní
žata postupujíce od snadnějšího ku těžšímu, učili
se velmi pilně a ujišťovali jeden přes druhého:
„Česká řeč jest lehká řeč“, Náboženství
vyučoval arcikníšata dvorní kaplan dr. Maršál,
pozdější infulovaný probošt ve Vídni, a dějepisu
německý dějepisec Onno Klopp, rozhodný odpůrce
Prušáků a přítel vypuzené královské rodiny Han
noverské. Klopp se dal Čenakým rád poučovati o
českých věcech. Arcikníže Karel Ludvík příleži
tostně též vypravoval, jak 8e učil 8 naším císařem
a arciknížetem Maxmiliánem česky. Hrabě Nostic
byl též v družině.

Arcikníže nebyl tedy vychován v ovzduší
nám nepřátelském, naopak jsa v důvěrném styku
s českými šlechtici, knížetem Adolfem Josefem
Schwarzenbergem a se syny jeho princi Janem,
Louisem a Karlem, pak s knížetem Karlem Schwar
zenbergem-Vorlickým a se syny jeho — knížetem
Karlem a Bedřichem a sjejich Švakrem, tehdejším
místodržitelem, pozdějším svým nejvyšším hofmi
strem a nynějším miuistrpresidentem hrabětem
Františkem Thunem, dále s knížaty Lobkovici,
Windischgraetzi a Paary, s hrabaty Buguoyi, Čer
níny, Chotky a Harrachy, poznal důkladně dobré
vlastnosti a snahy českého národa.

V Čechách meškává rozhodně raději než-li
v Ubrách. Arcikníže František těšil se v Budějo
vicích i v celém kraji veliké oblíbenosti pro
milou, srdečnou a skromnou svou povabu. Se svými
služebnými a se svým okolím rád mloví česky,
na poli a v lese oslovuje při potkání vlídně ven
kovany. V Budějovicích navštěvoval Besedu i Ně
mecký dům, v nádražní restauraci ve Veselí
obědval skromně a nenápadně jako občanští hosté,
z nichž většina netušila, že mluví a stolaje 3 dě
dicem císařského rakouského, královského českého
a uherského trůnn. Hamburští dva velkoobchod=
níci, kteří jednou zcela nežinýrovaně obědvali u
jednoho stolu s arciknížetem, byli po jeho odchodu
ucela nešťastní, že nevěděli, že mluvili s příštím
císařem. Na Chlumecku a Konopištsku stýká se
arcikníže František Ferdinand z Este rovněž rád
s českým lidem.

ský národ vítá arciknížete v novém jeho
postavení 8 nelíčenou radostí i nadějí a jest upřím

něpotěšen, ze arcikníže po třech letech úplně sevyhojil z plíeního Xatarrhu,který si byl při šou
lání na srnce a tokání tetřívků r. 1895 uhonil

'Arcikníže jeat totiž náruživým lovcem a za mrf“
zivých, sychravých i deštivých nocí již po drobé

na lov a noštítil se
„ani toho největšího tělesného namáhání. Jako ve
litel budějovické brigády byl u vojska velice oblíben.

Dvě opravy.
V neděli byly nám zaslány z redakce Národních

Listů dvě opravy; prnní, podepsána od majitelkytéhož časopisu paní Růž.Grégrové, druhá psaná
od nejstaršího syna zvěčněléhopana dr. Julia Grégra
— panaredaktora Prokopa Grégra Jen a nechutí

odrášíme osobní útoky Nár.Listů na nejd. biskapa
královéhradeckého a české katolické kněžstvo, a proto
se obmezujeme na nejnutnější obranu. Co se týká
opravy paní Růženy Grégrové, tedy se nedotýkáme
poznámky, že z její šesti dítek ani jediné německy
neumí a tedy nemluví. Snad se nyní česky naučily;
slyšeli jeme však před lety, že v rodině a dr. J.
Grégra mluví německy. Tvrdily to též ČeskáPolitika,
Pokrok, Hlas Národa a celá řada listů v Čechách i
na Moravě. „Čas“ z r. 1888 to tvrdil také a doložil,
že p. dr. Julius Grégr cestuje se svou dcerou po Šu
mavě, rozdával tam své německé visitky: „Dr. Jalius
Grégr Reichsrathsabgeordneter“. Že se to stalo v Hirš
perkách pod Plóckensteinem, udává výslovně. Dále
upozorňujeme paní Grégrovou na Českou Politiku z
roku 1884. Člen její redakce p. Toužimský neb jiný
dovede snad též bližší zprávu at o jisté audienci
hraběnky Eleonory Kaunicové-Voračické u místodrži
tele generála Kollera. Dále k opravě paní Grégrové
podotýkáme, že co se praví v Polabských Novinách,
nikdy ani od pana dr. Jul. Grégra ani od paní Růž.
Grégrové vyvráceno a opraveno nebylo. Citovali jsme
bona fide a nás proto oprava paní Růženy Grégro
vé skutečně překvapuje.

ho v opravě její postrádáme,je+t ujištění,že

by ayní bylo roshodbou Česko %8) v bojí
za svatá práva českého něrodahíkBy tíce
nepřipustí do sloapců „Nár. Listů“ tů
placené německé a židovské inseráty.
nejdůstojnějšího panabiskupa královéhradeckého B
chává bezdůvodně vinit s novlastenoctví a z o
musí býti přecesám lepším vlastencem. To je přídě
přirozené. Pak-línemí ani em smýšlením a jed
náním, pak jest sbytečno a nemístno poučovat jiné ©
českém vlastenectví. Ted ale k opravě.

V článkuGebrůider Grégr 4 Comp, kte
uveřejnily v č. 184 ze dne %9. listopadu 1891 kolín
ské „Polabské Noviny“, jež redigoval nedávno svěč
nělý redaktor Vác Durych, poukáráno bylo na su
rové útoky „Nár. Listů“ na moravské aslezské české

slance po schůzi jejich v Moravské Ostravě. „Nár.
isty“ soptíce vztekem, vytkly tehdy poulanci dr. Fan

deriíkovi, že jeho bratr mluvil v Liberci německy.

Mor. Orlice a Našinec, ponkázavšena německý porodbratří Gróégrůa na okolnost, še daleko lépe ovládají
němčinu než češtinu, vytkly též dr. Jul Grégrovi,:
počal svou žurnalistickou dráha v pražském „Tages
bote ans Běbmen“, orgánu to zařivého německého
žida Davida Kuba, jehož eynáček dosud prská v praš
ské „Montagsrevne“ ty nejjedovatější sliny na český
národ. „Polabské Noviny“ na konci citovaného článku
připomenuvěe tyto věci, dodaly:

onao Ze ko záknrégr, je " a re
; svýchpoměrů, kdyš r. 1884"soka Politika“ sděhla

českéveřejnostifaklum,še deputace„Akad.čtenář.a, s
obyté Grégro šela odjeho paná slova: „dber Juline,
tch kann mit dsm Jangenníché fertig wsrden !“ Ke sněměj
losti své rodiny přismal se ostatně Julius Grégr me
přímo sám, jak snáslelujícího vysvítá: Na podrímrobu
1889 saslal dr. Rieger přitelé svémupanu J. Kramářímaj.
kmehtiskárny v Olomouci list, © němě dotýkal se táž k
činémých dr. Šromovi prouštední něměiny v jeho rodů
Vysvětliv ajev tento okolnostmi prohlásil dr. Bič
mušnía dlepravdy:„Vmérodinětohonení.“List tento
pak „Nár. Listy“ wvedly doslovné, ale právě tato slova
opnechaly; patrné neměl velký humia pan dr. Jul. Grégr
tolik odvahy,aby na ovésvědomí Fícímohl jako dr. Ri
„Vmé rodiněseněmeckynemluví.I namítáa6nám bas

otáska: Jak dlouhoještě nechá se český národ vlecí
ubu — dvěma rodilými Němei?“ —
Redaktoři „Národních Listů“ mohou se vcísařské

universitní knihovně, kde „Polabské Novimy“ č. 184
ze dne 29. listopadu 1891 se nalézají, — přesvěděit,
že uvádíme citát doslovně,

Na tutéž věc naráží též „Čas“ v článku „Re
dakce dvojího přesvědčení“ v čísle 10 (strana
160) ze dne 5. května 1887. Píšeť doslovně:

„b) Diskretnosť v „N.Listech“.

o omoo č Bdobr„ J. Grégr, „le s no

své rodiny, Adal dcerušce své vejleněmeckého rodinného

jména i křestní jméno německé, aby, jak sám sevymal,neměla nesnásí s jménem “, Pamatuje sedr. J. f"

jak roshorlené odpovídal staročeskýmlistům, koyš “jsho německépané a prý německé domacnoský AMe, p
roce div sám nevkrádá se do kuchyní rodin, aby vylpe
hoval, comíly kobědu. Aspoňklepy s d jiš kava

Krsky sbírá a v šurnále svém české smtalsgoncípředtládá2 pommámkamí,„jak se nám spolehlivé sděluje“.

Je tím takje Je o majiteli„NárodníchListů“ dalo byse příliš málo masbírati těch spolehlivých sdělení“ v jeho

výrocíchi chování?Ostatněorteldr. Urégrastíhlvpve vlastním listě. Téhož dmepronesl jej kterýsi re
dakce (23 dubna o lokální části takto: „Úkasem nejhmus
nějším ve společnosti naší šel še dosti shusta s4 vytkytu
jicím, jest přenášení poltického mepřátelsívév Bivot a po
měry soukromé. Nemůšebýt mc protivnějšího, člověka Au
manního mic tak urasiti nemůže,neš vidí- promásledovati

olitického odpůrce sa zjevným účelem,poškodití neb smí
čití hmotnou jeho existencí jediné « té příčiny, še je fi
mého náhledu než pronásledovatel. Útoky toho druhu nej
ošklévější onážetí musel p. Ervin Špimdler.“

Na dopis p. Prokopa Grógra dovoluje si Obno
va odpověditi dle možnosti stručně: Že bájí jako syn
psmátku otce, dotýká se nás mile. Pan Prokop Grégr
nesmí le zapomínati, že otec jeho p. dr. Jal. Grégr byl

majitelemlistu, kterýprováděla provádíSebezohlednější kritiky svých odpůrců. Pan dr.Julins
Grégr činil to sám jako žurnalista, řečník ve schů
zích veřejných i pariamentárních. Nechošre se do
týkati nebožtíka a protopomíjíme zde útoky jeho N.
L. na otce národa Františka Palackého, jenš je dnes
uznáván za prvního Čecha 19. století, pomíjíme též
útoků na osmdesátiletého Riegra, jehož rysí vlaste
nectví a osobní poctivost se opět všeobecně uznává.
Nechceme ee dotýkati též dr. Jul. Grégra a dr. Ed.
Grógra příliš, dotkli jeme se jich a mínili dotknouti

uze jako vůdců strany nám na nejvýš nepřátelské,
která velmi často žádných ohledů nezná. Kollera
a Auersperga vytýkalo se Grégrům, a to po našem

náhledu právem, že usilovali prolomiti pessivní odpor v době, kdy strana ústavácká nasadila všechn
páky, aby nás povalila. Vstoupením do českéko sně
mu prokázali Grégři a jejich strana Auerspergovi
největší vděk, neboť tím byl zásadně zlomen passivní
odpor Čechů a státoprávní náš program utrpěl nej
větší díru. Částčeského národa vstoupila fakticky na
půdu ústavní.

Roku 1879, kdy opět působením bratří Gré
grů byl na dobro náš passivní odpor povalena kdy
všichni poslanci čeští vstoupili na říšekou radu byť
by i se státoprávním ohražením, vstoupili jsme na
dobro na půdu ústavy, neboť ač poslanci trvají na
českém státním právu, přece jen pomáhají dělat cen
tralistické zákony. Nejvíce přispěl také k utužení cen

tralismu návrh mladočeskýchposlanců na zavedenívšeobecného rovného hlasovacího práva, neboť tím
dělnická třída v celé říši fakticky se postavila proti
našemu českému státnímu právu. Jednání socialisti
ckých poslanců a socialistů vůbec to dokazuje. Za
vlečení české otázky do Vídně bylo neméně hrosnou

politickou chybou, neboť následkem tohopošévali jsmesi na krk skoro všecky Němce v Rakousku i v něme
cké říši. Celý český národ a zvláště nynější poslanci
nejlépe vidí a cítí, jak nesnadné jest postavení naše.

Za nynější situaci v důsledcích svých nesouPles
odpovědnost před českým národem i dějinami bratřírégři.

8 Těmvšak právemvytýkáme,že nebylivyía důslední. Dr. Jul. Grégr šel sice r. 1879 do Vídně,
ale kdyš viděl, jak těžko a perně se tam výhody pro

Fž:



český.mrod ají.vzdal se mandátua radějičin

M o v sátiší kritisoval a kora
val. I ní poslanec ředisel Touner výslovně mu

n že prvnípuškudo gita a utekl. Pandr.vard Grégr ukazuje se ve Vídni jak známo velmi
a délá českým poslancům více nesnází neá

dobrých služeb. Mažové, kteří nejvíce agitovali

pro obealání říšské rady, tí tam měli nejvíce meškat
žejvíce pracovat. Tím byli povinní ové straně i ce

lymu národu.
teď přejdeme k těm svedeným mladíkům.

Chefem a majitelemNár. Listů byl dr. Jul. Grégr,

ten udával Ú směr a měl moc sabránit to, co neschvaloval. Články lokálky, dopisy i soudní síň Nár.
Listů vypěstovali krajní radikalismae dělnické i atu
dentaké omladiny. Všeobecné hlasovací právo dala
mladočeská strana hned při svém ustanovení se v

prabekém Konviktě dělnictvu do vínku, dělnické hnatísocialismus byl v Nár. Listech co nejvíce fedrovén
gvláště sa dob redaktora Josefa Baráka, jehoš redak
čním úkolem bylo, navštěvovat schůze dělnické, stu
dentské a českožidovaké.

Vměsíci dubnu 1800 navštívili někteří poslanci
a několik redaktorů Nár. Listů socialistickou schůzi
na střeleckém ostrově v Praze, kde oslavování Marx
a Lessailo a rof. Tilšer slíbil předem s0
dialistům, še budejeji přání tlumočit. Ještě intim
nější styky měl p. dr. Engl se socialisty a dne 1.
kvě-na 1891 dal seod nich v průvodu německosocialí
stického poslance Pernerstorfa a demokrata dr. Kro
nawettra dokonce i oslavovat. Že Národní Listy a dr.
Julius Grégr používali socialistů k povalení Staroče
ehů a rozbíjení staročeských schůzí v letech 1889—
1891 jest známo. Ostatně pravil dr. Jul. Grégr 1891
ve schůsivoličů všech měst pražských: „Jest v inte
ressu samého státu, aby velké hnutí sociální mělo
své zástupce v parlamentě, kteří by tlamočili důstoj

ně přání a potřebytěchto vrstev. Bude-li míti strana

socialistická své zástupce v parlamentů, pozbude hnutísociální svého neber ého rásu. Nebojte se otá
sky, jak se jeví v nyn jších parlamentech dělnických;
až přijdou páni do parlamentu, budou musit značně
slevit ve svých požadavcích.

Rovněž studentstva bylo v letech 1889—1896
používáno za politické agitatory mladočeské strany a
v února 189% dle současných zpráv časopiseckých
konala ve sa intervence dr. Jana Kučery a dr. Em.
Eogla schůze důvěrníků českého studentstva, aby stu
dentstvo všady podporovalo mladočeské kandidáty.
Poslanci navzájem studentstva slíbili, že se postarají,
aby disciplinární řád byl změněn tak, aby studenti
mohli se súčastnit polit. schůzí, a aby nabyli roz
hodného vlíva na školské záležitosti atd. Že vůbec
N. L. i poslanci snažili se udržeti spojenství se stu

ně že je fedrovali přečasto proti professorům jimnepobodlným, jest rovn známo. Nár. Listům ostatně
jiš roka 1887 bylo vylýkáno, že nejsou opravdovým
strážcem národa, ale sháněčem abonentů, spekulují
cím ne nízké vášně a nesoudnost velikého moožství.
O toto svádění množství se opírajíce tyranisují české

ance, kaeřují svobodu amýšloní a licbotí davům, aby panství svého nepozbyly.
Články Nár. Listů a radikální řeči dr Edvarda

Grégra, které brala mládeš doslovně, jsou odpovědny
se vznik a jednání omladiny i pokrokářů, byťi bratři
Grégři osobního styka s nimi nikdy neměli.

Styky socialistů, omladiny a pokrokářůs mla
dočeskými poslanci jou prokázány. Vác:arČížek, bý
valý písař dr. Herolda, udal výslovně, že jeho strana
mé s mladočeskou stranou styky a že klub mlado
český nabízel redakci Pokrových Listů, orgánu to po
krové strany dělnické mrěsíční podporu %5 zl., kterou
ale redaktor Veselý nepřijal. Terdil tóž, že někteří po
alanci navštívili důvěrné schůze omladiny, což Ant.
Holabach potvrdil. Redakce Nových Proudů měla tytéž
redakční místnosti jako Pokrové Listy. Dr. Našín, K.
St. Sokol, A. Hajn, Skába, Neumann, Tuček a Milá
ček ze studentské omladin scházeli se s členy děl
nické omladíny. Antonín Hajnbyl duševním vůdcem

kářů a „Čas“ (XI. roč. č. 10 ze dne 7. března
1897 na straně 157) výslovně píše: „Ty poníze mla
dočeské, které on sehnal po saložení Neodvislosti
r. 1892, porušily pokrokářetví a jemu samému teď 28.

kor 1897stalyse osudnými.Bylo proti němu 101
odílů, pro 54. Z těch 101 jů byly na př. podílyoučka, Březnovského,Šíla, Jandy, Nikifelda,

Brdlíka, Vendaláka, Storcha, Havlíka, Melana. mlynáře Orta . . .“ Radikální Listy, Rozhledy, Čes.Stráš,
Pokrok založili původně Mladočeši. Dle udání Václava
Číška dal mladočeský klub zástupcům socislní de
mokracie 100 zl. na agitaci provševbecné hlasovací

právo. Sekretář mladočeského klabuJUC. Ant. Čížekyl pro styky e omladinou zatčen, protože dal Dole
žalovi s Dragoanovi 12 sl. Styky tedy mezi výstřed
ními stranami a stranoa mladočeskoubyly Doetalné. Proto pravémjsme vytýkali Národním Listům
sbabělen jejich retirádu spojenou s podvásaným kří

dlem. Národní Listy, když bylo sle, zapíraly omladi
mua doslovněnapsaly: „Nepřátelé našeho ná
roda obviňují křivě národní stronu svobo
domyslnou, že máúčastenství v dělnických
demonstracích a pěstuje styky se socialsty.“
Počínání toto bylo zbabělé, jako útěk dr. Ed. Grégra z
krajně oposičního banketu na Žofíně. Pravda jest, že
áni Grégři nechtěli za výminečného stava tisknout

manifest své strany, protože se báli o tiskárenské svékoncesse. Kdo hlásá krajní oposici, jako páni Grégři
ten se právě ničeho neměl bát a měl ze své krajní
oposice vyvoditi krajní důsledky. Jest přece z čísel
„N. Listů“ známo, že „N. L “ klakoviny výminečného
stavu až do 15. září 1893 — tedy až do vyhlášení

výminečného stavu více méně schvalovaly a pak —
oby uťal. O Grégrech nebylo potomdlouho slechu.
ká Stráš právem vytkla, že důsledky krajní opo

sice odnesly za Mladočechy omladina a pokrokáři, z
nichž 70 odsouzeno k delšímu žaláří, většinou od 1—
do 8, ba i 30 let. To jsme konstatovali, ale při tom
nám nenapadlo někoho urážet. Páni Grégři nesmí býti
tak citliví a nejmenší příčiny mají k tomu Nár. Listy.

y jsme jim příčinu k útoku nezavdali, avšak
byly bychom politování hodni, kdybychom jejich na

ros'o bezdůvodné útoky neodrážali. Podezřívání jejich,
jako by ndp. biskup královéhradecký nebyl Čechem.

jakoby něměil amebo jako by dp. faráře Kaplického k
resignaci byl pobízel, jest naprosto bezdůvodné, zlo
myslně vylhané. Stejně ve to má s orgánem pan dr.
Kloučka, s „Jičínským Obzorem“. My neštveme, my

bráníme, my rozhodně jeme pro společnou práci
všech Čechůdobré vůle a od tohoto snafení neodvrátí
nás ani abonentní štvanice „Národních Listů“. Má li
p. Prokop Grégr va redakci N. L. nějaký vliv, tedy
ma radíme, aby se zasadil o to, aby konečně „Nár.

Listy“ přestaly poctivá lidi špinit, pit a podezřívata aby se naučily psáti pravdu. 8 jsou k tomu
dost, vychásejí již 38 let.

Politický přehled.
O společném říšském rozpočtu ro

dili se 3. dubna ve Vídni za předsednictví zabra
ničního ministra hr. Goluchovského a účastenství
říšského ministra války št. Krieghammera 8 vice
admirála Spauna předsedové ministerstev, hrabě
Thun abar. Bánfy a ministři financí Kallay, dr, Kaizl
a ši. Lukacs. Na rozmnožení válečného lodstva
bude se žádati dle Reichswebr dokonce přes 55
milionů, z nichž bude každoročně přes 10%, milionů
splatno. Společný rozpočet bude předložen dele
gacím k schválení.

Sv. Otec Lev IE nabídl Španělskua
Spojeným státům své zprostředkování, pak-li se
zastaví krveprolití na ostrově Kubě. Papež,
jako hlava katolíků po celém světě rozšířených,
představuje největší morální moc, jehož rozsudku
podrobilo se v otázce Karolínské i většinou pro
testantské Německo. Spojené státy mají sice jen
asi šestý díl katolického obyvatelstva, avšak tito
vynikají daleko nad rozdrobené protestantské sekty.
Španělsko jako katolická velmoc jest sv. Otci velmi
blízká, avšak záleží mu též na katolických Kubán
cích, aby došly konečně požehnání míru a obno
vení hospodářského blahobytu. Možná, že ve Spo
jených státech bude prostřednictví hlavy křesťan
stva spíše vítáno, než přátelské zakročení evrop
ských velmocí, Amerikán drže se hesla: Amerika
patří Americe — nerad vidí zakročení evropských
politických velmocí. Američané vzdor svým váleč
ným choutkám musí přece jen počítet, že by je
válka se Španělskem mohla státi miliardu dollarů
a že by i příznivý výsledek války nevyvážil oběti
Mluví se léž o zakročení císaře.

Ve Frameli zrušil nejvyšší soud rozsudek
proti Zolovi. Následkem toho útočí Dreyfussovci
a vůbec křtění i nekřtění židé tím prudčeji na ar
mádu, žádají zatčení hr. Esterhazybo, který prý
prodal Německu na 150 válečných tajemství. Fran
couzský lic jest stálým zněmravňováním židovského
tisku rozhořčen a dá snad při volbách dne 8. dubna
Dreyfussovcům patřičnou odpověď.

Angličané zmocní se ihned čínského pří
stavního města Vejhaveje, jakmile Japanci po za
placení zbytku válečné náhrady město vyklidí.

Vnitřní politická situace jest dosud
nevyjasněna. V německém táboře zuří boj. Schó
nerer a Wolf zuří proti liberálům, antisemitům a
proti mírnějším nacionálům, chtějí je smésti z po
litického jeviště. První se odvážil k obraně ny“
nější vůdce Úechoněmců dr. Lippert. Továrníci
němečtí cítí již dvojsečnosť národních štvanic, za
číná se jim nedostávat dobrých českých dělníků a
odbytu na jejich zboží. Němci z rajchu, pokláda
jíce je namnoze za Čechy, boykottují je zrovna
tak jako nás. Hrabě Thun pořád se ještě nevz
dává naděje, že si získá mírnější Němce; mluví
se dokonce o tom, že má býti do ministerstva
povolán český a německý ministr krajan. Zdá-li
všek dají Němci přednosť generálu Sokolů a Tur
nerů před generálem s chocholem? Na pravici
vládne nespokojenost. Státní stroj vázne, poněvadž
je sestaven proti přírodě a právu. Jiný základ,
Jiné sestavení ať mu dají strojmistr Thun, jsk žá
dají zákony přírody a spravedlnosti, státní základní
zákony a boží. Dejte každému z národů rakou
ských, což jeho jest a mocná říše vypne se sama
na ramenou spokojených národů. »Radikálním Li
stům«, jež stojí proti mladočeskému vedení v příkré
opposici, rostou řady abonentů. O tom není po
chybnosti a bylo by zbytečno to i zepírat. Dr.
Rašín a posl. Baxa, kteří za listem tím stojí, ne
jsou však tímto úspěchem spokojeni a chtí za
každou cenu míti i svou stranu. Ale tu jsou v
jistém omylu. »Radikální Listy« se odebírají a
čtou jako něco interresantního; v Čechách vždy
našel list obliby, který psal proti všemu, zejména
psal-li to způsobem obratným. Ale zakládat hned
proto stranu — ne, toť zbytečnost! A také radi
kálové v tom směru pohoří. Provolání, jež strana
tato vydala k národu — zdstalo skoro nepovší
mnuto. Nevzbudilo nikde většího zájmu. A tof
znemení dost výmluvné Ostatně ukáže se již síla
nové strany při nové volbě poslance za Karlín,
kde opět o mandát chce se ucházeti ministr dr.
Kaizl, proti němuž postavili radikálové dr. Rašína,
Jest přirozeno, že bude tu míti dr. Rašín snad
nější egitační práci než všude jinde a sice proto,
že naši voličové z pravidla bývají nedůvěřiví k
mužům, kteří dostali se k vysokým hodnostem.
A přes to vše přece má dr. Kaizl daleko větší na
ději na vítězství než kandidát radikálů. A to mluví
zřetelněji než sebe delší provolání a výklady. +Ná
rodní Listy mají nicméně z radikálů a radikálních
listů strach Aby tento zakryli, křičí plným hrdlem
na klerikály, kteří jim nic nedělejí. Chtějí docílit,

aby lid starým, opotřebovaným komediantům | na
dále věře. Schůze našeho politického spolk u vAdal
bertinvm je mrzí. Nejedná prý se tu o vážný
proiev, sle o pouhou aprilovou komedii, při níž
biskup Brynych konati chce jerní přehlídku krá
lovéhradecké své diecése, aby viděl, jak dalece
tuhé superordinace a ipiclovství naučily obýbatii
sebevědoméjší a nepovolnější záda, »Národ. Listy«
se mýlí. V ohýbání hřbetů, v servilnosti k mocným
pánům s v bezcbarakternosti je nikdo nepřekoná.
Českým katolíkům ani nenapadne dělati Nár. Li
stům v tomto oboru konkurenci. Bojujeme zbra
němi poctivými za práva a jednotu národa, my
budeme také českou delegací podporovati ve všem,
co ve prospěch národa podnikne. Pakli «Nár. L.«
staví se dnes proti vlastní své straně a delegaci
na zední nohy, to nás nehne, poněvadž komediant
již k vóli tomu chlebičku musí dělati všelijaké
kotemelce.

Drobná obrana.
Reformace v pašíjovém týdan. Pfafc

ský BedřichIII. původce heidelberského katechismu
a fanatické poznámky o měj svaté pustil se roka
1565 do reformace obzvláště v svatém čili paši
jovém týdnu. V úterý pašijové dostavil se osobně
v Liosheimu do katolického chrámu 8 několika
řemeslníky, nechal otevfíti násilím vchod do pree
bytáře, a pak sbořiv oltáře nechal vynésti roucha
a obrazy a ty pak, jak jeho licbometníci píší, v pří
tomnosti jeho kurfiřetké milosti byly na dvoře
apáleny. — Tutéž reformaťOrskou práci vykonal
na zelený čtvrtek vefarním kostele ve Stein
fartě. — Na veliký pátek si za tou příčinou
zajel do Ladenburgu, a „reformoval“ tímto způso
bem ve farním kostele a ve špitále a pak ještě
ve dvoufarácb; knihároy nechal spálitil
Kdo ví, jak pracně se zhotovovaly knihy ve stře
dověku bez tisku, a těch bylo v koihárnách jistě
všude více, ten spráskne ruce nad touto „obnovou
světa“, kterou ve smyslu kalvínského protestantství

pastoři říkali. — A o tom oikde ani muk!
Ale Konyáše všude plno. — Jaké „reformace“
potřebuje náš dějepis, aby se poznalo kde vlastně
řádil fanatismus i v tak svaté křesťanůmdpy|

Ev. církevník povídá náramně pobožaě,
jak se jeden řeholník stal evaogelíkem, protože
viděl nepořádky v domě až prý i opilství jednoho
bratra atd. atd. Chudák to to chytil! Vždyť právě
Luther napsal: Kdykoliv tě ďábel trápí výčitkami
bříchů— pij bojněji . . Musímeob čas hodně
píti, hráti, a prostopášnosti tropiti, a vůbec ně
jaký hřích učiniti na pohrdání dáblem a ze zášti
k němu. (De Wette IV. 188.) Právě ten řeholní
„frater“ to dle Ev. Círk, tak dělal. Kdo byl tedy
lepším následovníkem Luthera? — Pane Hrejso
hleďte si svého a nebrafte očima nad chybami
katolíků. Nutíte nás k líčení Vašeho Luthera tak,
jakým v skatečnosti byl a „Obnova“ se okolo Hradce
čte. Mobli by konečně evangelíci sprásknouti ruce
nad tím „drabým mužem Božím“.

jeho

Národohospodářská hlídka.
(© chova slopi*. Z Rakouskavyvážímevajec

a kuřat za mnoho milionů zlatých. V Čechách a ve
Vídni utrží se za ně také statisíce a mimo to posky

tuje vařená slepice výtečné mano a polévku. Vypočí
tavá hospodyně říká a proto: škoda slepici za 30 neb
60 kr. prodati. Pro rolníka nedoporačuje 8e v prvoí
řadě chov čistých plemen, protože tento ve všech smě
rech jest obtížný. Mezi slepicemi vynikají vlašky nej
větší téměř nosností a kladou vejce až 80 gramů těžká,
takže hospodyně, která vlašský poznala nerada 8e 8
nimi loučí a to i tehdy, když pozaala jejich vady,
jako jsou: velká náklonnost k nemocím a nedostatek
chutného mass. Žloutek vejce vlašské slepice bývá
krásně šlutý, ale jen tem, kde máme ku krmivu dosti
zelené píce, hlavně salátu, t. j. odpadku jeho. Jinak
nevyžadují vlašky mnobo potravy, protože si tato
pilně samy hledají. Mladé slepice vlašské obyčejně
nesedí, starší bývají dobrými kvočoami, Kuřata vy
růstejí rychle a nesou někdy již po 4 měsících. Ko
houtky rozeznáme sáhy. Velký kohout jest bojovný s
stará se dobře o slepice. Kuřata vlašek mohon 8e záby
donášeti na trh, kdež najdou pro svoji vyspělost dobrý
odbyt. Jedna vadu mají vlašská kuřata, málo mass
na prsou a toto jest šlutavé. Rolník může se snadno
o to postarati, aby tyto vady odstranil. Opatří si
dobrého vlašského kohouta a z domácích slepic po
nechá si ty, které mají plná prsa a bílou kůží, pod
kterou jest také bílé maso. Po dvou letech bývá nej
lépe kohouta jiným nabraditi, třeba plemene langt
han neb minovský. Při slepicích není třeba příliš
úzkostlivě na stáří zřetel bráti. Dobrá nosnice vydrží

a pilně nese třeba i 10 Jet. Prostřední nosnice zabije
se po 3 neb 4 letech. Podle barev máme mnoho drahů
vlašek. Nejchoulostivější jsou bílé, nejoblíbenější ko
roptví, jimž se říká též leghomky. Vlašska však má
jednu chybu. Nízký plot snadno přeletí « v zahradách
nadělá někdy mnoho škod.

Pěstejme ovoce. Našeovocnářstvídosud
v zeměděletví považuje se za přívěsek skoro bezvý
znamný. Jaký pro nás má význam, nejlépe lze po
souditi z přívozu jižního ovoce. I %dyž čánt tnk zva



ného jižního ovoce alouší jiným účelům, tož předce
větší část nahrašuje u nás nedostatek ovoce. Á není
to maličkost jaké se nám jeví s následajících číslic.
R. 1896. bylo do říše Rakousko-Uherské přiveseno čer
stvých fíků 241 g A po 7'16 sl., celkem za 1.738sl.;
suchých fíků 241.606 g A g po 1453 sl., celkem za
3,507.481 21., brozínek 116.604 g ů za 1428 sl., oslkem
za 1,643.825 sl., pomorančů a citronů 476.517 g ů po
6-06 zl., celkem za 2,988.884 sl., pomerančů v slané
vodě naložených 7.208 g 419:76sl., celkemza 142.401zl.,
nezralých pomerančů, citronů a kůry citronové 1.080
g A po 22 ul., celkem za 23.936 zl. Datlí 6.082 g ů
po 29.54 zl., celkem za 147.618 zl., pistacií 24 Gza
9.000 sl., mandlí suchých 28.968 g. po 68.11 zl., celkem
za 1,688.808 zl, nezralých mandlí 38 g za 548 zl.,
avatojanského chleba 31.018 g ů po 6'88 zl., celkem
za 197.908 zl. Kaštanů 20.627 g ů po 15 zl., celkem
307.905 zl. Celkem sa r. 1896 přivezeno 927.891 g

jišního ovoce v ceně 10,556.407 sl., s nichž bychom
nejméně dvě třetiny mohly uhraditi ovocem naším.
Za tyrolská vlaská, francouzská a americká jablka

platí Čechy skoro půl milionů zlatých, bosenské švestky
zatlačují z trhu naše švestky domácí. Některé naše
velkostatky se ještě drží a trží za své ovoce 10—30
tisíc zl., venkovské obce však zůstávají pozadu.

Dovoz obilí de Rakouska. Jsmedosud
státem zemědělským a domníváme se, že hospodářství
naše snad již je na vrcholu dokonalosti. Číslice ne
úprosné nás poučají o něčem jiném. Do naší říše, do
zemí tak zemědělských, bylo roku 1896 přivezeno
1,210.650 g kukuřice po 870, celkem za 4,143.963 sl.
a sice kromě Dalmacie, jež sama spotřebovala 24.034
g cla prosté kukuřice sa 85.400 zl. Proso 110.386 g
(jest 14 g či g po 44 zl., celkem 446.506 zl. Pohan
ky 8.083 g po 5'25 g celkem za 423.860 zl. Ječmene
74.128 g po 354 zl., celkem 262.280 zl. Ovaa 503.626
g po 4.62 zl., celkem za 2,326.057 a k tomu ze Srbska
za snížené clo 146.964 g za 784.326zl. Pšenice 77.660
g po 556 zl., celkem za 431.430 zlatých; ze Srbska
49.832 g za 286.584 zl.; a do Dalmacie bez cla 5.428
g sa 29.877 zl. Žita (rži) 478.607 g po 4-28 zl., cel
kem za 2,026,768 zl., ze Srbska s clem sníšeným
32.129 g po 620 zl., celkem 167.071 zl. Sladu 67 g
po 10 zl., celkem 670 zl. Fasolí 2.690 g po 785 zl.,
celkem 19.772 zl. Hrachu 20.851 g po 6-88 sl., celkem
sa 131.964 zlat. Čočky 2.289 g po 9 ul., celkem za
20.116 zl. Lupiny a vikev 3.560 g po 4'25zl., celkem
za 15.180 zl. Mouky 7.645 g po B.84 zl., celkem za
67.599 zl. (bez uherské !) Loupané čočky 269 g po 18
zl., celkem 3.567 zl. Loupaný hrách 17 g po 16 zl.,
celkem 255 zl. Jiné hospodářské výrobky 5.049 g po
12-44 zl., celkem 62.813 zl. Rýže surová 50g po 8'75
zl., celkem 438 zl. Rýže lámaná 297 g po 875 zlat.,
velkem 2.599 zl. Rýže loupaná 266.106 g po 12.83 zl,
celkem 3,400,920 zl. Rýže k výrobě do tuzemských
mlýnů 361.698 g po 958 zl., celkem za 3,442.181 zl.
Pro škrobárny rýže 4.584 g po 875 slat., celkem za
37.981 zl. Celkem v r. 1896 bylo k nám přivezeno
obilnin, laštěnin, mouky (bez Uher) a rýže z cizozem
ska 3,471.057 g za 18,984.696 zl. Ceny jsou vesměs
průměrné ceny pro velkoobchod dovozní. Uvášíme-li,
že r. 1892 bylo dovezeno jenom 1,833.0683g jmeno
vaných plodin v hodnotě dle cen vetkoobchodu za
16,347.718 zl., vidíme, že dovoz plodin zemědělských
značně stoupá, ale ceny průměrně padají. Porovnáme-li
dále náš vývoz roku 1892 celkem 8,992.068 g v ceně
velkoobchodní 83,756.438.21. s vývozem r. 1896 celkem
již jenom 7,548.188 g plodin obnášející v ceně 70,400,893
vidíme, že při stálém stoupání přívozu a klesání cen
cizích plodin vývoz domácích plodin klesá, klesají též
ceny našich plodin zemědělských a my tudíč neustále
chudneme.

Dvojí loket. Podle Hospod.českosloranské
ho mají velkokapitalisté vídeňští pro avé továrny me
trický cent soli za 34 kr. — 1 zl. 38 kr. K výrobě
sody dostávají továrníci čistou, neznečištěnou sůl za
1 zl. metrický cent, i laciněji. Pro hospodáře stojí v
nolivárnách ohavně znečištěná sůl „dobytčí“ 5. slat.
Tižeme se: je několik továrníků velkokapitalistů pro
stát cennější neš rolnictvo? Zasluhují boháči od státu
v tší podporu než sedláci? Mají továrnici o stát větší
zásluhy neš rolnictvo, že se jim činí takové dobrodiní
m1účet ostatních poplatníků. Buď ať se jim sůl pro
dává za tutéž cenu, jako rolníkům, anebo rolníkům

. ať se vydává nůl tak draho jako fabrikantům Stejná
břmena stejná práva. Rolníci, žádejte své poslance,
uby v tomto směra uplanili oprávněné požadavky!

Drobné zprávy.
Konferenční řeči J. B. Milosti, které

se konaly v kathedrálním chrámu Páně, byly velmi
pilněnavštěvovány jak od intelligence tak nejširších
krubů měšťanských a z celého venkovského okolí.
Zvláště mile se obecenstva dotklo, še vyšší státní
úředníci, představenstvo, sl. městská rada, členové
obeccího zastupiteletra a členové sl. prof. sborů se
do p:mátného našeho kathedrálního chrámu dostavili
a tak dobrý příklad ostátnímu obyvatelstvu dali. V
neděli o 6. hod. odpoledne kdy J. B. Milost mlovil „o
pravdě“ byla snad nejčetnější návštěva v kostele.
V pondělí byla konferenční řeč „Mravnost“, v úterý
„Život“, ve středa „Chléb“. Nejdůstojnější Vrchní
Pastýř probral zmíněná themata v řeči velmi důkladné
a promyšlené. Věřící odcházeli s kostela duševně po
těšení iposilnčni. Konferenční řeči zavedou se v naši
diecési zajisté trvale, čímž vyhověno bude jen přání
našeho lidu.

Katolické družstvo tiskové
pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové pořádá
dne 17. dubna 1898 o 3. hod. odpoledne ve dvoraně
„Adalbertina“ veřejnou achůsi s tímto programem:
1. „Náboženství a národnost“. Pojedná p. dr. Ferd.
Beneš, professor theologie v Hradci Králové. 2. „O
politické situaci a vyrovnání rakonsko-uherském“.
Promluví redaktor p. Fr. Štábl. 3. „Ootásce sociální“.
Promlaví p. dr. Rud. Horský, farář v Šárce. Vstup
volný po vykázání se legitimací, kterouš obdržeti lze
v administraci „Obnovy“ -dne 11. dubna od 11.—1%2.
a dne 17. dubna od 10.—12. dopol. a od 1.—3. hod.
odpoledne.

Ke zkouškám nčítelské spůsobile
stí přihlásilo se u c. k. skušební kommissí v Hradci
Králové 71 kandidatů a kandidetek: 25 pro školy
měšťanské, 18 pro školy obecné, 12 z jazyka něme
ckého pro školy měšťanské a 10 pro školy obecné, 9
z jazyka francouzského, 1 ze hry na housle a 1 z
krasopisu. Zkoušky pro odbor IL a III. na školách
měšťanských konati se budou od 2.—9. května, pro
odbor I. od 9.—14. května, pro školy obecné od 17.—
21. května, doplňovací a speciální zkoušky vykonají
se ve dnech 20.—23. května.

Osobní. Professory VIII. dietní třídy se stali
pp. Jos. Vaněček v Č. Budějovicích, Jindřich Kracík
v Něm. Brodě, Fr. Fischer v Králové Hradci, A. Ko
det v Pardubicích, Jan Štěpánek v Horách Kutných.

Duchovní koncert dlecésní jednoty
eyrlilské pořádaný dne 2. dubnave dvoraněAdal
bertina v Hradci Králové poskytl bojnému a vzácnéma
obecenstvu takový požitek, jakého kdysi skýtaly hi
storické produkce Kovařovičovy kapelly v pražské
jubilejní výstavě. Ač dle obsahu textu vedl poslochbače
výtečně volený program od narození Kristova (Narodil
8e je Kralj nebeski), k jeho umučení (Ecce, goomodo
moritar jastus) a k Jeho oslavě (Landate Dominam
in sanctis ejas), přece nevábáme říci, že více nás
pontala historická stránka jednotlivých čísel. Století
XIV. zobrazeno průzračným cborálem českým, vzatým
z rorátních zpěvů králobradackých z dob cís. Karla IV;
vrchol mensorované hudby proslavené školy římské
vystižen volbou Palestrinova smíšeného sbora: Ecce
guomodo moritar jastas. Jen jest litovati, že přílišné
pianissimo, jimž celý sbor byl předuášen, zastřelo
poněkud rázovitost toniny fis mol, a že vzhledem
k velikým rozměrům dvorany krásný sbor tento pouze
při napnuté pozornosti v zadu bylo možno slodovati.
Doba úpadko, konec století 16. a století 17té, sideg=
lisována přednosem pobřabní kantáty Šimona Lomni
ckého na smrt krále Radolfa II. a prcvedením žalmu
150.: „Laudate Dominum in 8anctis ejus“, jehož
autorem jest horlivý následovatel Palestrinův, Giuseppe
Oktavio Fitoni. O něm jest zvámo, že skládal a hned
rozepisoval mnoboblasé, až lGblasé skladby, aniž by
psal dříve partitary, a to v nejpřísnějšímkontrapunktu.
Jeho žáci, (jako na př. Durante), kteří stali se zakla
dateli školy neapolské, slovili pak již mnobo ze blobu
Palestrinova, a dali přednost smékčilé a luscivní bo
mofonii. K vyzoačení doby obnovy, čili reformy cír=
kevní budby století našehu velice případně zvolení
jsou skladatelé nejzvučnějších jmen ua poli budby
církevní, totiž J. Rheinberger (Miserere), kněz J.
Mitterer (Ave Maria) a K. Kammorlander, jehož vel
kopáteční kantáta s basovým solem, kteréž ze vzácné
ochoty dojemně zapěl člen opery p. Lacinovy p. Klein
petr, byla nejúčinnějším číslem celého programu.
Celkem řečeno, cyrillská jednota diecésní dostála
úkolu svému velmi čestně jako léta předešlá, a pří
tomní, mezi nimi: Jeho Bisk. Milost s četnými členy
nejd. kapituly a veled, duchovenstva, P. T. p. generál
zdejší posádky s četným důstojnictvem a p. t p. mí
štodržitelský rada s mnoba jinými vzácnými členy
intelligence zdejší i z dalekého okolí, mezi nimiž jsme
postřebli i některé zvlášť přísné kritiky, zřejmě vy
dali svědectví jak o precisním nacvičení tak o vhod
ném výběru sborů. Proto nelze než všeobecné uznání
vysloviti pořadatelům koncertu i pěveckému sboru cy
riliskému, jimž přese všechny překážky a nehody se
podařilo koncert uskotečniti a zdárně provésti.

Úmrtí. V neděli zemřel v Hradci Králové p.
Pokorný, stavitel v stáří 38 let. Mrtvola jeho vy
stavena byla v pondělí na vkusně upraveném kata
falku v Sokolovně, odkud byla v úterý po církevních
obřadech vyzdvižena a převezena do Jaroměře. Prů
vodu účastnila se mimo Sokola sdejšího a okolních
deputací, měst. rada a hojně obecenstva. — V Chru
dimi semřela dceruška tajemníka okres. zast. p. Jež
ka a jeho choti rozené Půlpánové, Evička Ješkova,

Sebevražda. Dne 4. t. m. po 13. hodině v
poledne střelil se sa hradební zdí u bývalé Slezské
brány S6letý stavební dělník Josef Melan z Pouchova,
Sebevrah oblečen byl ve aváteční oblek a měl při so
bě mimo revolveru ještě as 19ostře nabitých patron.
Mrtvola jeho přenesena byla do umrlčí komory v ne
mocnici. Příčina zoufalého jeho skutku není známa.

Zpívá se známou moteu. — Starápí
snička Hlasů ze Siona ozývá se zase. „Obnova“ „Bry
nych“. Jiného dvojctihodný pán = Ranné již neumí.
My k vůli těm hodům velkonočním nebudeme se s ním
tahati, jen to na obranu ové věci povídáme, še co je
v Hlasech se Siona o neshodnosti učení církve (kato
lické) s učením Brynychovým v otázce přepodstatnění
chleba a vína, je spočetění našeho tvrzení, še p. Šádek
neštití se k ubití odpůrce lži. Že pan biskup tuto
pastorskou loupež své cti si dá líbiti, o tom pochy
bujeme velice. Myalíme, še by tentokráte ani známý
chrudimský obhajce pastora Martinka pa. konsenirora

Šádkanovyvckal.Pramatímlitujemepánatoho,dosi
sbytečněsámztrpčilradostnésvátkyvelkonoční.(Jeden
z čtenářů Obnovy, které p. pastor Šádek nasývá čte
nářstvem, které žere seno. A to je hlasatel evangelia? 11)

Na koňský a dobytčí trh v Hradci
Králové přivedeno bylo dme 5. t. m. 280 koní, 236
krav, 30 býků, 7 telat a 7 kos. Trh byl jak obyčejně
čilý. Pěíští trh odbývá 9e dne 26. května.

Poházeli blátem tabuli. Vneděliv noci
pokáleli v Jiříkově ulici dva tovaryši Šipgrovu firma,
myslíce že jest německá, Pachatelé byli bray vyi

| Otázka postavení Husova pomníku
v Praze má sloažiti jistým skrachovanýmpolitikům
a šuroálům k rozčílení lidu, aby tento odvrátil po
zornost od nekalých jejich rejdů. Husa používali jistí
lidé, kteří nemají s náboženskými snahami Hasovými
pranic spelečného, k politickým agitacím. Když okla
mený národ poznával, že byl politickými sobci a
šplbáčky obalamaceo, musilo jméno Husovo vědy
s bryndy vypomoci. Myslíme, že by se mělo vědy
vyhledávati, co Čechy spojule, ale nikoli co je roz
dvojuje. Protestant Palacký 1 Pavel Šafařík pravili
před 60 lety abychom nechali Hasa odpočívat v brobě
a nevyvolávali nový roskol národní. Městská rada
pražská usnesla se však, aby Husův pomník postaven
byl na Staroměstském náměstí. Vlastním přáním na
vrhovatelů jest, aby odstraněna byla starodávné socha
Marianská a aby oslavena byla revoluce protestantských
stavů proti dyoastii Habsburské. Pochybujeme, že by
touto demonstrací proti dynastií byly naše státoprávní
snahy rozamně podporovány. Deputace prašských ka
tolických spolků vedená hrabětem Schěubornem šá
dala starostu dr. Podlipného, aby šetřeny byly city
katolíků, kteří ctí Paonu Marii, Pražský starosta dr.
Podlipný pravil, že není pro postavení Hasova pomníku 

městí, kde Has v kapli Betlémské blavně. působil.
„Národním Listům“ to bude sotva po chuti.

Panu Františku Štáblovií odporědnému
redaktoru Obnovy v Hradci Králové. V Praze dne
9. dubna 1899. Ctěný Panel V čísle třináctém časo
pisu „Obuova“ ze due 1. dabna 1898 nacházejí se
ve zprávě „Oprava Národních Listů“ dva nepravdivé
výroky o zeenulém mém otci a sice: „Zbaběle však
utekli nejednou Grégři. Dr. Julius Grégr šel do prosa
k místodršiteli Kollerově a Auerspergovi, Dr. Juliůs
Grégr i Eduard Grégr v době výmirečného stavu
opustili mladíky, které k výstřednostem byli svedli.“
Slova ta jsnu úplně nepravdivá a celé okolí mého.
otce a všickai političtí přátelé dobře vědí, že se nikdy
nedoprošoval ani Kollera, ani Auersperga a že v době
výminečného stava a před jeho zavedením šádných
styků s „mladíky“ jak pravite, nepěstoval a proto
také nikoho opustit nemohl. S úctou Prokop Grégr. 

Veřejná schůze. Koslavěpadesátiletépa
mátky zrušení roboty pořádají občané v Dolanech u
Pardubic veřejnou schůzi v hostinci p. V. Lišky. Ve.
achůsi promluví p. V. Kučera, šurnalista z Prahy o
dřívější robotě a nynějších poměrech hospodářských
a o docílenílevnějšíkoupěa dražšíhoprodejev země
dělství. Po schůzi pořádá se v téže místnosti volná
zábava s bohatým programem českéhu humoristy p.
Jar. Gallata z Chradimi,

nové ochválené nčebnice pro střed
mí školy. Ministerstvo vyučováníschválilo právě
nové dvě učebnice, vydané NakladatelstvímJ. Oty v
Praze, a sice: Výbor z Hérodota. Války řeckoperské,
upravil gymn. professorGabriel Šaran S mapkou. Cena
vás. 1 zl. — Všeobecný dějepis pro vyšší třídy střed
ních škol. Sepsali dr. Fr. Kameníček a prof. R. Dvořák
Díl III. Nový věk S 20 obrázci.a 4 mapami Cena vás,
1 sl. 90 kr. — Obě tato díla vydaná českým závo
dem nakladatelským odporučujeme pozornostiředitel
stov a professorů našich středních ústavů.

K uctění památky j VáclavaKes
máka, nejpopulárnějšího povídkáře, doporačajeme
on nejvřeleji p. t. důstojným farním úřadům, pp. uči
telům, slavným představenstvům obcí a vlasteneckým
spolkům, aby zakupováním veškerých jeho spisů, to
hoto drahocenného dědictví po vlasteneckém knězi.a
vlastenci, zakládali obecní, spolkové knihovny. Je ne

píratelná smutná zkušenost, še leckterá založená
Knihovna zůstává lademležeti. jelikož obecenstvo čísti
ještě nezvyklé nalézá v ní záživné stravy, ale často
čtení obsahem mu daleké a formou nepřístupné. Kosmák
naučil už tisíce lidí se zálibou sahati po kníze, a v
knikovnách je všudejpo jeho knihách největší poptávka,
I nejprimitivnější čtenář rozamí mu a sečtilejší obdi
vuje se jeho dovednosti,s níž vystihuje a vérně s0-*
brazuje všeliké stránky našeho života, tu dojemně a 
poutavě vypravuje, tu ostře bičuje všeliké vady a 
převrácenosti lidské. Jeho knihy mají nesmírnou cenu, 
poněvadš výborně bavíce čtenáře učí všem ctnostem
občanským. vedou k vlasteneckému s.nyšlení a sbožno
sti. Ve všech knihkupectvích lze je koupiti, vydány
pak jsou po většině u E. Šolce v Telči,starší nakla
datelstvím Benediktínů v Rajhradě na Moravě,Hlavní
spisy Kosmákovy jsou: Kukátka, Potkalo ji štěstí.
Chrt, Dobrá rada. Chlabilova rodina, Eagenie, Otrá
vená růše, Nové obrávky s kukátka atd.

Zvěsti s východních Čech.
Z Čáslavi. (z minulých dnů). Komcertna

počest + mistra Bendla pořádaný dopadl velmi hezky. *jině spracovaná přednáška p. L.Jurena, předeslané
spěvným číslům, působila pěkným dojmem, šel že obe
censtvo nezvyklé dlouhým výkladům bylo netrpělivo.
Za to sbory vyslechnuty byly spietou hodnou velikého
umělce. Zvláště líbily se sbory „Anička“ a „Komini
ček“, „Pomláska“ se zdařilým solem p. prof. Marka



a „spěvvil mad vodatmi“. Pamsbormistr a dirigent
Bok může si jen gratulovati k tak sdařilému výsledku.
Nechceme tím oném nbírati na sasluze všech spaní
lomyslných pěvkyn a pěvců, s nichž palma večera
náležela opět jako vědy vctpí. Sazymové, k níž dra
žila se svým pěkným altem pí.Zimmerova a p. Dr.
Konrád s p Jurenem. — Před tím pořadané divadlo

v hostinci P. Lišky „Obštovaná“ vyneslo alašný výtěžek místním chudým. Počítá se na 60 zl. Páni i
dámy vedli si na prknech scela slušně, obecenstvo
neskrblilo potleskem —. Četné návětěvě těšila se i

řednáška v kat. spolka „Práce“ o Karlu. Havlíčkovi
rovském. Dp. L. Kalina s vervou promlavil o svém

krajenu, ukázav jak nespravně bývá Havlíček brán
od šivlů radikalních sa berana proti Církvi. Po před

kolika solových výstupech od členů spolka. - ©Ten
den mlavil i v národně dělnickém spolku obě. Boch

- níček o Havličkovi, kladla důraz na jeho program po

Beek a vlastenecký. — Ve středu při četné návštěvěv Čtenářské Besedě odbýván byl dýchanek spojený s
přednáškou Dr. Pecháčka „O cestě na Rusi“, kterou
p. přednášející vykonal při sjezdu lékařském loni sla
veném. O zábavy tedy není a nebylo nouze. Ale jako
sa smíchem jde pláč, tak i my pfeskakajeme od ve
selí k zármatka. Zdá se totiž, že celé Polabí zachvá
ceno jest zrovna seberražedaou manif. Nedávno tři
případy v Kolíně a tento týden tři případy v Čáslav
sku. Tak 21. t. m. zastřelil se ve svém bytě nadpo
račík 12 pluka c. k. zemské obrany p. U. zachvata
šílenství a z téže příčiny po něm %6. t. m. vážený

z Dobrovice 8e oběsil. 26. t. m. otrávila se služka
Františka Sochorová, ta prý z nešťastné lásky. Tři
obět. za týden! Zjev to opravdu hodný vážné úvahy.
Dopisovatel „Nár. Politiky“ bude míti nyní aspoň
látka ku svým sensačním zprávám a nemusí fabriko
vati podobné kachny novinářné, jaké poslední dobu
pouštél do světa, k velikému gaudiu celého kraje, kde
o ubohých jeho obětech není ani vidu ani slechu|

Z Kostelce m. Orl. 01 20.—27.března
konali v našem městě sv. missii vidpp. P. Ed. Vostatek,
P. Alois Jemelka a P. Ond. Sepp, všickni z Tovaryšstva
J. Návštěva zvláště večerních kázaní byla velmi četná.
Kommanikantů bylo 3600, mezi nimi 600 mužů. Ko
ranou památných těchto dnů byla slavnosť svěcení
kříže. V průvodu přes 10.000 hlav čítajícím nesen byl

po náměstí památný kříž 34 mládenci, v jichž čele turáčel urozený pán František hrabě Kinský, nesa
s radostí veřejněznamení naší spásy. Dojem úchvatný,
jenž i mutům vyaatil slzy radostné. Zjevem útěchy

pojn bylo statečné projevení víry našich mušů. —vldpp. missionáři voláme tisíceré díky a vroucí:
Zaplat PánBůh!

De Katné Hory zaveil svůj modnízávod
křesťanský velkoobchodník pan Preininger. Týž pán
chtěl si amístniti svůj velkozávod v novém městském
domě naproti hotelu pana Emila Haška, kdež krámy
e modním zbožím a střížné obchody mají pronajaty —
israelité, jimž k vůli Kutnohorané nový dům nazývají
„Jerusalém“. Pan Preininger tedy chtěl se umístniti
vedle pánů obchodníků židovských a najímal si krám,
ze kterého se právě jeden nájemce (israelita) vystě
hoval. Tomu však nechtěli velkoobchodníci israelští,
obávajíce se konkurence; nasadili tedy všecky páky,
aby pan Preininger do městského „Jerusalema“ se ne
dostal a — jak fama velice nahlas v Kutné Hoře
mluví — narafičili jednoho křesťanského obchodníka
(rakavičkáře', jemuž z části |prý asi 100 zl. ročně)
na nájem „přidávati“ budou, jen aby se křesťanského
svého spolukonkurenta zhostili. Záležitosti té chopily
ee však „Labské Proudy“ a k malé radosti jistých
pánů věc veřejně projednaly majíce za sebou velmi
mnoho souhlasícího obecenstva. Pan Preininger se však
ničím smásti nedal a zařizaje si obchod svůj v Ha
sově třídě, odkudě úmysly své provésti hodlá, jak to
jiš v jiném městé českém učinil, odkudž jelen jeho
israelitaký konkurrent se vystěhoval, nemoha mu čeliti.
Mnozí lidé nemohou zde dobře pochopiti,jak to přijde,
že pánové Abeles, Pick etc. mohou sto zlatých někomu
„daroovati“ na krám po několik (deset?) let? Mnozí
však to zcela jasně pochopojí a také velmi zřetelně
napovídají.

Z Váp. Pedola. Myšlénkakřesťansko-soci
ální při svém postupu vnikla šťastně i k nám. Aby
sjednán byl průchod všem dobře smýšlejícím ku za
ložení spolku křešťansko socialního, svolal zdejší farář

sešli se v neděli odpoledne dne 3. t. m. do hostince
lázeňského v Podole by zvěděli také něco o stanovisku
křesťansko-socialaím. Ač právě na tutéš dobu ustano
vena schůze, při níž jednati se mělo o utvoření orga
nisace národ. dělnictva a počasí strašilo deštěm, sešel
se hojný počet účastníků i ze vzdálených míst. Všecky
vratvy občanstva byly zastoupeny, které mají při 60
cialní otázce lví podíl: rolníci, řemeslníci, živnostníci
a dělníci. Ke schůzi pozván předseda I. politického,
křesťansko socialního klubu pro království české pan
Jos. Hovádek z Prahy, který promluvil „o stanovisku
křesťansko-socialním. Ku konci pakvřele proslovil se
o té nejvyšší touze kašdého ha, o svéprávnosti a
samostatnosti koruny české a nezadatelném státn m

rávu, k jakému se křesťanští sociálové vždy věrně
ásili ne až teprv, když bylo soc. dem. poslanci sha

nobeno. Obsáhlá téměř dvouhodinná řeč odměněna
hlučným potleskem a voláním „Zdař Bůhl“ Po nasta
lém na to sbůbdarma činěnómdotazu jednoho dělníka
a jednoho obhajce pravého křesťanství na zdař Bůh
řečnících promluvil k otázce o založení křesťansko
sociálního spolku dělnického dp. Jan Štefánek z Heřm
Městce srdečnou vřelou řečí, v níž přesvědčivým spů
sobem dokázal potřebu a užitečnost spolku, jakož i
jádně vyvrátil námitky a nájezdy jaké se proti kato
ickým spolkům vedou. I přednáška tato potkala se

se souhlasem všeobecným a vzdán jí sasloužený po
tlesk. Na učiněné potom vysvání ku přihlášce pro
katolický spolek, zapsslo se ibned 56 osob. Těšíce se
na utvoření spolku, musíme vzdáti srdečný dík oběma

„ £ Heřm. Městce dp. Štěpánkovi a jednateli křest.
tol. spolku p. Karlu Jelínkovi i všem statečným

členům spolku, kteří nedbajíce cesty ke schůzi se do
stavili a její prospěchunapomáhali. Bůh další práci.

EZ Miletína. (Výkaz -Ba pomník
K. J. Erben v Miletín a r. 1897. otovost « roku

ešlého 3679 zl 76 kr., členské příspěvky: pí. A.
bmelíková, p. Vil. Emler, p. J. Sláma, p.Jos. Bidlo

uč. po 50 kr. 2 sl., p. Jos. Jíra, p. J. Řehák vHoli
cích po 1 sl, 3 zl, při zábavě v Bezníku 70 kr., hrnbý
příjem výletů do Lázní 147 zl. 69 kr. ze „sousedské“
o posvícení u pí. Erbenové 8 zl. 20 kr., z pokladničky
v „Občanské besedě“ 13 zl. 08', kr., £ pokladničky
u p. Fr. Báchoty v Miletíně 4 zl. 88 kr., r poklad
ničky u p. Boh. Erbena 4 zl. 10 kr., z pokladničky
u p. J. Mikše v Poličanech 38zl., z Bokladničky u p.
J. Hofmana v Miletíně 2 sl. 98 kr., z pokladničky
u p. V. Koláře v Bělobradě 1 zl. 10 kr., s pokladničky
u p. J. Noska v Rohoznici 90 kr., z pokladničkyu p.
J. Vlacha v Bělohradě 38 kr., z pokladničky u p. J.
Kopeckého v Miletíně 26 kr., z pokladničky u p.J.
Brzka v Miletíně 20 kr., z pokladničky u p. J. Von:
drouše « Miletíně 21 kr. Úroky 139 zl. 02 kr. Úhrnem
přijato 3010 zl. 38%, kr. Vydání při výletu a různé
68 zl. 73 kr. Uloženo u Občanské záložny v Miletíně
2961 zl. 66'/, kr.

Od Basošek. (okr. Jaroměř). Pověstný V.
Parlík-Jaroměřský vzal na se nyní škrabošku národ“
ního dělníka a chodí se svým švagrem Fr. Hovorkou
a Teichmanem, krejčím z Jaroměře, pořádatpřednášky
v obcích okresu Jaroměřského. Posledně oblažil obec
Rasošky, kde měl v důvěrné schůzi paličekouřečproti

katol. náboženství. Topil zde způsobem nejsnrovějším
dynastii papeže a opovášil se pronésti smělou leš, že
nabízenou mu podporu peněžitou od královéhradec
kého p. biskupa zamítl. Poněvadž člověk ten mezi
dělnictvem úlohu smutně dohrál, opovašuje se nyní
balamutit naše venkovany. Starosta obce Rasošekšel
mu na lep a svolal schůzi důvěrnou na pozvánky, na
nichž podepsání byli Fr. Hovorka a Teichman jako
svolavatelé schůze a V. Pavlík jako řečník. Jaké pak
přesvědčení má VY.ov rodem z Černilova? —
V Jaroměři býval socialním demokratem, pak neod
vielým socialistou, a konečněanarchistou. Na to v Ná
chodě přihlásil se za stoupence ahajitele křesťanského
socialismu a byl členem křesť. soc. spolku „Svornost“
v Náchodě. Ze spolku toho byl vyloučen a stal se
zase anarchistou a hlavním dopisovatelem libereckých
plátků „Proletáře“ a „Karabáče“, kde urážel stranu

křeeť.socialní, P biskupa královéhrad. Edvarda JanaBrynycha, dr. Horského,katolické náboženství a ka
tolické kněžetvo. — Sotva začal vycházeti „Lidový
list“ uveřejnil v čís. 6. toho listu toto zasláno: Přá
telé! Soudrazil Známo Vám jest snad všem, že my
nížepsaní svým Časem jeme z křesť. socialní etrany
vystoupili a do anarchistické vstoupili. Varovali nás
sice někteří soudruzi Náchodští, bychom toho nečinili,
anto zase zpět přijdeme. Stalo se! Po náležitém pro
zkoumání „Libereckého“ anarchismu, který měl býti
něčím lepším jak pražský. On volá „volnost všem“,
diktuje však „chceš-li propagovati myšlénku anar
chismu, musíš se vyhnouti politice, národnosti, hlavně
však náboženetví.“ Dle toho každý pozná, co ti páni
chtí e uzná, že nám mezi nimi nebylo možno býti.
My vystoupili a kráčíme bratří k Vám tam — kdese
nám vždy dobře dařilo. Víme, že utrhání na cti nás
nemine, však nelekáme se. Na stanovisku náboženském
jeme vždy stáli a stojíme dosud. Co nejdříve podám
veřejnosti brožara: „Nedůslednost a pověra komuni
stických ararchistů“, v níž pojednáno bude, jak anar
chismus se vyvinul a jak se proti nám chovají. Po
dáváme Vám pravici, doufajíce, že bratrsky nás do
středu Vašeho přivítáte S křesťensko soc. pozdravem
„Zdař Bůh |“ — V. Povlík-Jaroměřský Fr. Hovorka.
Z Náchoda na tato nabídku odpověděli V. Pavlíkovi
těmito slovy: „Vztáhněte tu pravici, kterou nám na
bízíte, zpět a užijte jí ku poctivé práci. Vyjste člověk
bez charakteru, smělý mlavka — ať se hlásíte k té

Pavlík rozhlašoval také, že založí na Královédvorsku
křesť. socialní spolek. V době té, a sice v listopadu
r. 1896, napsal a zaslal korresp. lístek, na kterém
Fr. Hovorka, jeho švagr, nejd. p. biskupa královéhra
deckého prosil o podporu, „že je otcem 6 dětí, bez
práce a od židů pronásledován pro hájení křesťanské
pravdy. Věe bylo lež a podvod, proto podpory žádné
dostati nemohl. — Od té doby je zase socialistou a
sabájil jinou Činnost, o níž áme'obrázky jindy.
Koho chce V. Pavlík s Fr. Hovořkou,bývalým tov.
dělníkem u firmy Winternitz a Friedman, ještě nyní
klamat? — O ovátcích zamýšlí V. Pavlík. řečniti
v Libřicích.

Z Luže Před 2. měsíci utvořil se v Luži
„Občanský klub“, který chce tvořiti krajní křídlo
strany mladočeské, dělati radikální politika potírati
socialisty a prý též klerikály. Tak to aspoň stálo v
chrudimekém sosialisticko-pokrokářeko radikálním ča
sopisu. Činnost spolku měla býti zahájena programo
vou řečí Grégrovi. Zdá se, že lužečtí páni radikálové
deset let české politiky zaspali a še nevědí, že dr.

Edvard Srónt patří mesi tygry, kteří nekoušou. Všecka ta radikální Grégrova hesla proti českému stát
nímu právu i pro ně, pro obeslání říšské rady a proti
němu, proobstrakci a zásadní oposici byla jen prázd
nými slovy, neboť panu Edvardovi Grégrovi nikdy
ani ve snu nenapadlo, aby vedle radikálního mluvení
též radikálně jedual a pracoval. Grégrovým heslem
bylo od jakživa: „pudóle na nás, cófnem, bodóle otě
kat, hrr na něl“ Jinakjest Grégr člověk citový, do
brák od kosti a v tomto smysla i dobrý vlastenec.
Vycinká-li někomu unešen byv proudem vlastní řeči,
sa chvílku mu penapadne, aby se na něj zlobil a vážně
s dloubo o tom myslil. Grégr mluví, jak ma slovo
přijde na slinu dobré a vážné, veselé i smatné, špat
né i ledabylé. Kdyš byl Grégr pochválil ráznost a
skušenost Thomovu,hodil zase kost radikálním volič
čům. Pravil: Národ český, jako národ slovanský,
mnoho trpělivosti (Výborně) Ale tato trpělivort má
přece svó meze a snad jest pravdivo slovanské pří

sloví: „Nedej Bože dočkati se té chvíle, aby bř aSlovan se poznali ve své síle (Výborně! Potlesk). Kdy
by se Slovan poznal ve své síle, zajisté še by byl
brsy sjednán pořádek Výborně! Potlesk). Český ná
rod by tomu učinil konec, kdyby uemíření Němců se
provedlo na účet našehonároda. Na to učinil Grégr

pakrl radikálům, že PÚ je rád, kdyš vidí, že nášnení pokolením bějším nýbrž rásnějším a
radikálnějším (Výborně! Potlesk. ás by bylo více
těšilo, kdyby byl Grégr dokázal, že ti radikálové jsou
také k plodné práci schopnější, rozvážnější a rozum
nější neč-li ti nynější pracovníci. Grégr také neřekl, jak
tu rozhárarou nynější politiku a národohospodářskou
tíseň rozřeší a odstraní. Tím prý si Grégr nebude
lémat hlavu, to prýjest věcí hr. Thuna. A co to má
býti rozamná politika, složiti vlastní ruce v klín a
nechat se braběte Thuna a Pánbička o nás starat?
Nač udržovat český lid v omylu, že by něčehose domohl
v jakkoli radikální oposici? Dr. Grégr hrál si taká
na oposičníka a dával možnost na jevo, že by třeba
i od mladočeské strany odpadl, kdyby prý viděl, že
odpadává od svého programu. Starý pán Grégr měl
by si konečně býti vědom, že jeho slovo v straně
mladočeské již dávno nic neznamená, že sám neměl
a nemá pevného a jasného programu. V rezoluci
posléze přijaté byla mu od voličů vyslovena
důvěra a vděčnost a dána mu úplná volnost jednání,
Zajímavým jest poslední odstavec resoluce: „Vyslech
nuvše z úst dr. Štemberky program strany radikálně
pokrokové a její stanovisko ve dnešní politické situaci,
vyslovujeme k národní straně svobodomyslnépřání,
aby ke mladším eměrům a jmenovité ke straně radi
kálně pokrokové jevila snášenlivost a porozumění;
činíme tak v uvážení, že Činnost strany mladočeské
jenom tehda může býti korunována zdarem, když bu
de tu v záloze státi strana opravda radikální v ohle
du státoprávním, kulturním a sociálním, která by zá
rovaň vychovala pro rozvoj našeho politického života
tak potřebný dorost“. Voličové lažečtí jsou patrně
ještě dosti naivní, že myslí, že radikální strany 8e6
ve Vídni a v Praze někdo lekne. Schůze v Luži vy
zněla jinak nef Škardova schůze v Mladé Boleslavi.
Má to býti snad příznakem, že grézrovaké „Nár. Li
sty“ z ohledu abonentních chtějí dělati radikální po
litika vůči mladočeskému klaba “

Panu Františku Štáblovi,
odpovědnému redaktoru časopisu »Obnova«

v Hradci Králové.
V čísle 13. Vašeho časopisu „Obnova“ ze dne

1. dubna 1898 uveřejněna jest pod titolem „Na
Jičínsko“ zpráva zabrnující v sobě nepravdivá
tvrzení. Žádám Vás tedy, abyste dle $ 19. zákona
o tisku ze dne 17. prosince 1862 v nejbližším čísle

PObnovy“ uvefejnil na příslašném místě a tímtéž
plsmem následající věcnouopravu:
1.) Není pravda, že se svými dětmi mluvím německy,

ale pravda jest, že z mých šesti dítek ani jediné
německy neumí a tedy nemlaví.

2.) Není pravda, že jsem volala jednou na svého
muže, když přijímal depotaci z kantonu podřipského.
„Aber Jalius ich kann mit den Kindern nicht
fertig werden“, ale pravda jest, že tohoto ně
meckéko výroku vůbec jsem nepronesla, protože
se svým mauželem vždy jen česky jsem mlavila.

V PRAZE, dne 3. dubna 1898.

Růžena Grégrová.

- (Zasláno.)
Zasláno -v „Osvětě Lidu“ ze dne 2. dubna 1898

na mne adresováné, jest sepsané spůscbem takovým,
že mi nelze je rozebírati, abych také neklesl pod úro
veň, na kterou svým vychováním a vzděláním náležím
pročež na ně jen odpovídám, že žádám celou veřejnost
zvláště evé farníky a známé, aby sobě zasláno ono
přečetli a « obsahu jeho úsudek sobě utvořili.

Na Libčanech, dne 4. dabna 1898.
P. Josef Smidt,

farář.

Listárna redakbdní.
Ústí. Za rok 1897 ještě 3 zl.

7 Ludvík Nejedlý “
dekorační malíř |

v Novém Bydžově.
dříve v Hradci Králové

odporačuje svůj atelier k provedení všechde.
korativních

| malef“ kostelů
při trvanlivé malířské technice,

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckého epracování, restauruji staró maby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
luji obrazy nové. '

Návrhy ve slohu stavby kostela 8e ne ;

požádání ochotně vypracují a rozpočty předloží |© == > I
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nabízí firma

železnýnábytek,nábytek z ohýbaného

všeho druhu atd.

Zelezná kamna
(o pěti pláteoh 8 dvěma troubami) hodici se do
kuchyně levně na prodej. K doptání u domov

nika v »Adalbertinum.“
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Obseh D0 gramů.
i .SOA BY

bd i ké
ň NÍ , O “ sd pv Wej

k
NA

Ag)=0T
Ve vlastním zájmuvždy a všude žádejte
a prijímejte pouze tyto původní baličky.

JELTÝ
Boží EROBY

se slohem kostelů souhlasné

KŘÍŽOVÝ CESTY

v reliefa řezané neb lité.
Sochy „Vzkříšení“, sochy,
oltáře a veškerá kostelní

zařízení doporačnj uctivéumělecký závod sochařský
a řezbářský

Josefa. Kzejčíka

Písárna a dílny na Letné
6129-VIL— Sklad Eliščina

tř. čís. 24.

Mustrované cenníby, nábrety
frankol "Výhodné

platební podmínky. 265

O
JanHromadií

stavitel pian a pianinEraha,
ostrov Kampa č. 616

jakož 1 ladění se přijímají,
vyřizuji. Vše se zárukou.

P. T. milovníky sportu |
dovoluji si upozorniti na můj hojně zásobenýsklad kol

různých soustav a výtečné jakosti a veškerých
součástí těchto v čísle 114. na Malém ná
městí. Tamtéž nalezá se dílna na veškeré
297 opravy kol. V úctě
V. Prokeš v Hradoi Králové.

v VUVUUUUUUUUUEww
Denní osvěžení; chuti k jídlu, okamžité posily

sesláblým a starým lidem; překvapující účinek stíže
ným chudokrevností, chorobám plic a re
konvalescentům poskytuje sklenička ře
ckóho vína: MAVRODAPHNÉsladké, ACHAIER
SEC méně sladké, obě vína desertní a pro nemocné,
lisované z čerstvých hroznů Malvasinských. K obdržení
u pp. lékárníků A. Spory, K. Hubáčka, v Hradci
Králové, jakož u firmy H. F. Seidl, Praha Vodi
čková ul. č. 30, hlavní sklad apol. Achaia v Patrasu,
pro Čechy, Moravu a Slezko. Ceny: Celá láhev 1:76 zl.,
půl láhve 90 kr. Toto víno nezkazí se v načatých
dobře uzavřených lábvích. (108, '

dřeva: jmenovitě“

„Vb

Veškeré opravy,
rychle a správo

JÁ rPáaP n br duu C CIC 7C
Pozor!Čtěte! ->>> |

Abychv širší zná

uvedlBvůj"novězaložený Otevření W sk lad u L
závod s dřevěnými výrobky
a získal si přízeň P.T.obe- | , ,
censtva ustanovil jsem kráo:

evěnýc |

všechdruhů,krásněmalo- | vlastní výroby přá pány 4 chlapcevaných, pro malé i velké i

děti (pro chlapcejiné, pro ve formách elegantních, provedení osvědčeného a nejlepšího, C
ěubý doplatek zl. 1.70, zvláště pak veliký výběr brněnských, francouzských a an- |Ů

Každé zásilce budepři» glických látek ns objednávky Ď
ložen cenník všech dřevě

Po auřodiřavíObchodní N dě k
ství. - 1Ko hey v Náchodě, ,

Z en rve .. j“
Kostelecký,Svazu na Kamenici v domě p. Frant. Samka č. 108. R„15 „pošta Svratka(Lechy). : .Stejnokroje pro c. k. státní úředníky, nádražní úředniky atd, m
KRRRNNNA vyřizujíse dle nejnovějšíchpředpisů. |

Elegantní === Ceny levné a povně. == :
d Ý m k y : O hojnoupřízeňprosív hlubokéúctěoddaný h

h ů s vyřezáva

Amozsbemijmen:m: Emanuel Bělský, |r k .. : |

"pracovné4 levnéceny. majitel c. k. priv. továrny na oděvy a dodavatel stejnokrojů — jmá lad

druhy dýmekhladkých(Ra- rak. uh. spol. státní dráhy. Mdrových).Cenyza kus:60, Hlavní sklad v Hoře Kutaé. u

OAinodníkům přitučtovém Filiálaf JJ
obhodníkům při nachové iliálaí sklady: Hradec Králové, Náchod, Čáslav, Pardubice

, výhody. 394 | a Chrudim. |
Zásilky vyřizuje dobírkou
česká firma Jos. Ko- 1

stelecký,Svratouchč.1ó TÍPoštaSvrala(čechy)"I PROAAKACACAKIKAKKKCIEKIKA XX

X0BOBOVODOOCN

Kato ta
ua 10 sl. a smíšeny 100 za 6 al.

Velikokvěté anglické pelargonie
v nádherných druzích jiš v poupalech 13

i druhů 3 st. pooPě

Vysokokmenné růže 2let. šlechtění
1—1 a půl metru výšky,v nejoblíbenějších

aPosích13drahéza 6 sl. 80 kr.

Plnokvěté fuksle 1 kus za 8 kr. šrá=
sné 1 km za 8 hr. Růže do
hrnců květináčů) 1 kus za 30 kr., Jiřinky

1 kus za 10 kr. nabízí

JOSEF VOZKA,
zahradník v Klatovech.

kávu
nabízím a zasílám na každou poštovní stanici vy

placeně 4*/, Kila
Ceylon těžký velkozrný. „ 1 kilo sl. 180
zlatožlotou Jávu < < < < + + a = + 180

Ceylonperličkový 2. „180
Jáva zelená . ———
Portoriko. s n, 10
Jamaika. .. „190
Mokka AO. 120
Santos. . - 1—22 o
Kdoby se zásilkou kávy nebyl spokojen, jest ka
ždému volno tutéž mi na mé útraty vrátit, a js
vrátím peníze beze srážky. S takovou podmínkou

cizina neprodává.
V úctě k službám ochotný

F. CHRUDIMSKÝ,

gr LPLLSLS

ANT. DRAHOZAL,

202

pozlacovač v Humpolci
dovoluje si doporučiti

své práce vld. duchovenstva, el. patronátním
úřadům a ct. obecenstvu jak 'Š

|

|

|
vání starých otářů, kazateleu,

soch, křížů atd. vše v nejlepším provedení |
«a ceny mírné. 94

BW"Vícero pochvalných vysvědčení po ruce. UMN
silné hlízy, plné, od
nejkrásnějších kameji
ových květů k neroze
znání, žluté a orange,
bílé, růžové a červené
po 18kr. Tytéž jednod.

p
I po 12kr. Lille zlaté

japon. veliké hlízy po 30 kr. Cana (doany) orchideové,různobarevný Jist i květ,nové bohatě kvetoucí po 12 kr.
Gloxinle po 12 kr. Vesměs mnoholeté hlízy, letos již ji
stě kvetoucí. Obal zdarma.

J. Suza v Potštýně n. 0.
- —“

= Dražba A
v obecní zastavárně kralovéhradecké

na Malém náměstí č. 123.,v sále tělocvičny

odbývati se bude dne 16., po případě i 23. dubna
1898 vždy od 9. h. ranní do 12. h. dop. a od 2.

bod. do 6. hod. odp.

na zástavy
pozůstávající ze klenotů, hodinek, řetízků zlatých
a stříbrných atd., rovněž i ze šatstva, prádla a
rozličných druhů látek, obuvi a pod., které do
dne 29. února 1898 propadly,

1. Veškeré do dražby propadlé zá
stavy možnoještě ve čtvrtek před dražbou
zárokovati, nemusily-li býti vyplaceny <“

2. Až do dražby samé mohou se propadlé
zástavy vyplatiti.

3. Den před dražbou a v dea dražby lze zá
stavy jen vyplatiti, ne však zůročiti, rovněž i v
tento den £e nové zástavy nepříjímají.

Zesprávního odboru obec.zastavárny Kralohrad.
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E rychlopraci stroje ;
s ce ždímadlom

na nejvýš výhodné vzhledem k úspoře času, mý
dla a k docílení čistého prádle, aniž by tím prá

dlo trpělo, shotovuje strojnická dílna

J. Bucka ve Smidarech,
kde mošno též veškeré hospodářské stroje nej- K
novější soustavy důkladně zhotovené za ceny L

levné obdržeti. 21

Uposorňaji ne dokonale a nejnovější řezací ©
stroje exoentrické mláticí stroje s kuličkovým s K
ložisky. Prací stroje má též na skladě p. Karel
Dušek, ns s«. Janském nám. v Hradci Kralové
a p. Kolář, hotelier v Bělohradě.

PROSTO PVYVVYVÝY

ZSPO
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»POZVAL 06V
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VŘ- Vývozdo všechzemí! "l
Ma zemké jubilejní výstavě v Praze 1891. : Zlatá medalie
Na remské hosp. prům. výstavě bulharské v Plovdivu 1892
nejvyšší 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 1893. 1. Cena.
Čestný diplom N. V.Č.

Česká, na četných výstavách prvními cenami poctěna

továrna na piana,pianina harmonid d varhany

KL. HUGO LAVTA
V Hradci Králové

Filialnísklady: ve Vídní, i.
Salezianergaste 31. v Brn“

-Orelská ulice č. 7., Praze“

Král. Vinohrady, Karlov“8

odporoučí českému hudeb
nímu obecenstvu svá nejlépe

osvědčená

piana, pianina
s anglickou tepetiční s oby

jnou vídeňskou Srechonékou
nového snačné sdokonaliného

provedení
a harmonia

evropskéa americkéBOustavyG
všech rozměrů v cenách, při
řádné zevní úpravě, zaručené

"trvanlivostí a vyrovnané uhlasene i vydatné svučnosti
neobyčejně levných.

Mkž ma splátky za výhodných podminek.
Obráskové cenníky na požádání zdarma a

Záruka pětiletá.

OM*>Vývoz do všech zemi! "SG

Wskada obaokadoba akaskaskaata

Příležitostné dárky!

VÁC. ŠOLC,
zlatník a stříbrník,

přísežní soudní znalec a odhadce
w Hradoi Králové

(sv. Janské nám. č. 77.)

doporučuje ct. obecenstvu hojne záso
bený sklad klenotů, zlatých o Řibrných
a pravýchčeských granátových šperků,
stříbrné stolní náčiní z novéhoa čín
ského stříbra, ozdobné stolní nádobí,

veškerémalé a pk: bodinky I. jaosti; dálependlové hodiny a budík
různých druhů se zárukou 13 roků za
ceny levnější než všude jinde. Zlatí a

(240) atříbří v obni galvanicky.

Veškeré zbožíjenáb zkoušenoa značeno.Objednávky a spr se přijímají a shoto
vují, téšveškeré správky onak“ se vyřisují.

Věe za levné ceny.
Staré skvosty se kupují a vyměňují.

PYTYTIVÝTÝT

Výprodej
strojů hospodářských.

franko.
9)

ak

FPETFTTTYTT
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i

lové na Pražské Předměstí do vlastních místností,
kde budu provozovati strojnictví dále, vyprodám
"větší zásobu hospodářských strojů, žemtoury,
řezačky, mlátičky, čistící mlýnky atd

vše za cenu výrobní.
Nabízím též k půjčení Gkoňsk Í stroj

Boldný (lokomobilu)co hnací sílu k jakémnkolivli za mírný poplatek. 299

Ant. Sadovský,
výroba hospodářských strojů v Hradci Králové.

Rarel fJorovec,
dekorační malíř v Třebochovicích

doporučuje svůj závod k provedení všech

dekorativních maleb koololů
při dobrá malířské technice.

Malby provádí se od jednoduchého
až do bohatého spraoováni.

Nástěnné staré malby jakož i olejomalby se
restaurují, ehromle enářů a soch

se levné obstarávají.

Návrh ospočty M se ochotně na
yo" 6 Hádání. 280

KUCHAŘSKÁ e
e SKOLÁA.

Sepsala Marie B. Svobodova,
ve Zvoli u Jaroměře.

Dílo toto jest co nejlépe doporučeno
sl. správami hospodářských i hospodyň

ských škol, a mimo to došlo spisovatelkyui menoho po
chvalných uznání, jež souhlasněpraví, že jest to
dílo velmi praktické, vzhledem k obsahu velice levné, že
ne každé domácnosti vyplatí, ano jedna paní píše, že by
touto knihou nabyté vědomosti nezaměnila ani za 100 sl.
a že šťastná nevěsta, jíž se do výbavy dostane.

Celá kniha čítá 929 stran velké osmerky,
jest v komisi pp. Bursíka a Kohouta, knihku
peotvi české university v Praze.

Krámská cena 4 sl. 60 kr;u spisovatelkyně na
zvláštní požádání také v ceně mírnější a franko. 261

—

KAREL PROCHÁZKA,

Praha, Král. Vinohrady, Hálkova tř.č. 1
doporučuje svůj

závod rytecký.
Hotovení spolkových, obchodních i úředních ra
zítek (z kovu i kaučuku). Pečetě. Plotny a pí
sma ku slatotiska (pro pány knihaře). Rytiny
do veškerých kovů, drahokamů a skla. Ražení

pamětních penízů aznámek.

Spolkovéodznaky, monogramy a přesně slehově provedená ování na modlitební kniby,
diplomy a adresy. 290

Za přesné a ryohlé vyřízení ctěnýchzakázek se ručí.
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Atelier pro malbu dekorativní,

specielně kostelní.
WB-NÁVRHY"S

— přesně ve slohu vypracují se bezplatně. +4e—
Za solidné provedení záruka.

Malba nových a restaurování starých, sebe více zašlých obrazů
VILÉM VOMDŘEJC,

akademický a dekorační malíř
dříve ve Vídni, nyní v Praze, Smíchov, Celná ul. č. 63.

30000000)00060C4v
ceny.
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Mandlové přeclíky, Karlov. oplatky, W
zákusky, trubičky oplatkové, čokolá

dové, máslové, pišingry, atd.

Do Hradce Králové a okolí!
Pro jarní období odporučuje v úctě epsaný vele

tmederních klobouků
vše vlastní výroby.

Zároveň chovají se na skladě nejjemnější a nejmo

Novotiny slaměných klobouků
jenu v hojném výběru za ceny mírné na skladě,

O vzácnou přízeň P. T. obecenstva prosí
v úctě dokonslé 282

Op" Na památku"fi

první sv, zpovědi neb prvního sv, přijímání
nabízím

veledůstoj. duchovenastvu

OBRÁZKY
vhodné jako: P. Ježíš dobrý pastýř, Kristus žehna

jn chléb a j. v různých obměnách a vzorech, voJikosti od 713 cm., - 2940 cm. v nejjemnějším
barvotisku provedené za ceny velice mírné,

Chovám na skladě obrázky Svatých, (vhodné
odměny pro školní děti) v provedení jednoduchém
1 nejjemnějším. Speciality obrázků na atlase pře
kvapující krásy.

Objednávky veled. duchovenstva vyřizují bez
dobírky. Vzorky zašlou se obratem pošty a čítají
se levně. Josef Pacak,

(firma Č. Mabrle) v Hradci Král.'oOoooooooo+

Do Hradce Král. a okoli!
Dovolujeme si velecténému P. T. obecenstvu zdvořile

oznámiti, že vedle chvalné známé dílny natěračské v Chru
dimi otevřeli jste též

nově zařízenou dílnu

natěračskou
zde v doměp. Kubišty na hlavním náměstí Č, 10,

Tamtéž nalézá se obchod p. Šimka.

Snahou naší bude, bychom všecky práce do oboru
toho spadající provedli v každém způsobě k úplné spoko“
jenosti pp zákazníků.

Nabízíme služby své ku provedení veškerých prací
stavebních, nátěru fa:ad a průčelí domů, nábytku, podlah,
železných konstrukcí a podobné.

Vedle mápodobení růsných dřev provádíme též i
věrnou imitací růmých mramorů.

O hojnou přízeň prosí v úctě plné

Josef Komárek a syn.

267

286

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí

ve svó vlastní dílně na umělé truhlářské i čalou
nioké zboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
ze dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá

danébo

WE pérovky a žíněnky, 08
pony a sáslony do oken, hladké i zdrhorané | dle

franc. způsobu. 161

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

OOOOO0000000000

JAN HORÁK
soukeník .

V RYCHNOVĚ n K.
nabízí na dobu jarní a Jetní

čistě vlněné látky
SRB“vlastní výroby.R

Račteš učiniti jen malou objednávku na
zkoušku!

Vzorky na požádání zašlu franko.

Děkuje všem svým milým veledůstojným a
velectěným zákazníkům za vzácnou přízeň, pro
sím, aby mi i dále důvěru svou věnovali a sli

buj vždy vzornou, poctivou obsluhu. 16

O0O0000000000000



Speeielní obchod s prádlem firmy:

AřaníslavSirásek v Sfradci Arálové
Velké náměstí v domě p. Hutly

doporučujeku jarní saisoně :

PE“ Levně na prodej!“
Lustr barokový

svelkým množstvím broušených skel na 18 avící z čistého
bronzu dobře zlacený.

Karel Zavadil, pasíř v Chrudimi.

o přijímání svatých svátostí pokání a 3 Hotové výbavy Košile pansképí6 ifaráeré Největšívýběr 3
„Mnelpovky“ zhotov

k těs nejsv. Svátosti oltářní . prádladámskéhodomácívýroby mír : neb Fzoru. Objednávky limoů, manžet, kravat, x
Báběm© S pane eleě pod zárukoudobré jakosti. vyřizujíte přesněa rychle. ponožek,šlí a pásů.

Napsal 536

XaverOvořák, Kněžské kolárky (čtyrnásobné),
katechetavyššídírčíškolyvPraze. 1 tucet 2sl. ve všeoh výškáon a velikostech. !

m. 32. 53 stran 6 kr.

Schválenonejd.knižarcib,konalstořív Praze. | Jovávní hla? Iměného a bavím ného zbozi.

Dovítidenní pobožnosť Veškeréboží prod —e—eré z áváse podzárukounejlepšíjakostia doporučujesekašdé
k Duchu svatému. abydve než svojej otřebynakoupí,můj akladsi ohládi a 00předvádělša většív duchu a dle úmyslu sv. Otce Lva XIII. dle x výběr a levnější ceny nenalezne. Vzorky na po nko.

ého upravil Dr. Karel Vondruška,
farář u ov. Havla v Praze.

Schváleno nejd kníž. arcib. konsistoří v Praze.

m. 32. stran ) Cena8 kr. : . , —

Cyriilo-Mothodějskékalhkupontví i- Umělecký OR“ Nejlepší "B
v Praze, Melenteieboví ulice JON a BD J l JM

vod dyvánkou SUvovi zt 184) | pro
Humpolecká KDYAOA malbu |
l P bajt: naskle a borovičku

, j j a ) SE ARDk obdržítejedině u křesťanskéfirmy
d l h | ji Ná i PANÍ o, "| M.Nesňaly Uherském Brodě

k " Odbornýzávod Morava).
a letní lodny. . promalbuoken

Dámské lodny. | MPEG mmm Sn. Rospošty, „náčrtky

Modníoblekovélátky na k = Modyodborné LINIMENT. GAPIbi GOMF.
zdarma. z Richtrovy lékárny v Praze

převlečníky ihaveloky nznáváseza výborné,bolestivtišujícínatírání;jest
z čisté ovčí vlny a v levných cenách .. v Všeobecně:oblíbenýtest- nůsstákásée

doporučuje Dobrodinečkové, domácí prostředek

Karel Kocián, | ři,íe zempř ze ie z še pánůmooiěg:zMoorládnyT
závod soukenický v Humpolci. | 12770 "zlo napožtěnníAaniajnoace| A ano mínkoumpůvodnípřípravka. ! / zašle na po ministrace inht u

281 Vzorky k nahlédnutí franko. M ld ZU „Časových půraké v Hradci Richtrovalékárna„U zlatéhoIva“vPraze, NÝ

Vymamenán střížrnou medaili
v Hradci Králo.* r. 1894.

Veledůstojnému duchovenstva!

Dovoluji si odporučiti svůj hojně zásobený sklad

kostelních paramentů
i ve viastní dílné pracovaných. Dále shotovuji go
Mobické svícny, lampy, kalichy, monstrance,
M lucerny, rámce na kanonické tabulky a

E © pod. přesně dle vzorů a slohu za ceny mírné.
j Btaré předměty obnovuji, postříbřují a pozlacuji

v obni velmi trvanlivé a levně,

Růsná doporučaní, vysvědčení a osvědčení, jakož
i vsorky sasílám na ukásku franko.

Slavným spolkům a korporacím nabízím se ka
zhotození odznaků, památnich penízků a t. d.

Karel Zavadil, '
jasíř v Chrudimi 371A

Mauthnerova © F 3
proslavená rz

semena zelin a květin | (Ktreroosemn]
V uzavřených

úředně chráněných balíčkách, se sendně zame
šenou

ochrannou známkou medvěda
nacházejí se

v kommisionářském skladě
u všech větších obchodníků

smíšeným zbožím v Rakousku.

Za čerstvá a pravá semenarm Edm. Mawihner (Ba
depeše Andrássyovaul. č. 23.) lze jenta povatovati,která 2 v 7
orieinálaímbaltéku „jeto oštem 1898 a ukazují vedlejší illnstraci | 3pisem llawthnerova semena. Kdesedosud
náš sklad nenalezá, račte se obrátid na firmu.Před, paděláním se'varuje.

hnojůvkou podlíti.

Ď Malby podoblzen v barvách i kresle
ných, dle zaslazých malých podobizen,

sa jichž správné provedení se ručí.
Oeny co nejmírnájší. 269

Velice vydatná ložiska rašelinová, analysovanápanem dvorním radou lessorem
E. Ludwigem ve Widni. Výtečné se osvěděujíproti ženským nemocem,chadokrovnosti, akrofulose,
dně, reumatismu atd. Zelezité lázně, elektrické lázné o dvou celích, massáš, léčení pitnouvodou i kou
polí. Veškeré pohodlí. Příznivé podnebí, rozkošná poloha uprostřed smrkových lesů. Levné ceny. Vy
světlení podává řiditel a lázeňský lékař doktor W. Sperber až do začátka května ve Vídní III okres,
Beatrixbad, Linke Bahngasse 5, později i v slatinných lázních Velichovky. 803

Velichovská ldseňská společnost.
«

Doo+0+000000000000000000000000000000000000000
Majitel avydavatel Politické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Zodp. redaktorFramt. Štábi.— [iskem b. knihtiskárnyvHradai Králové;

] AN B ARTA | Oooooooooooro00000 OO0000000000000000000+000:
| Blanicedráhy: Slatinné lázně | Y,hodinyjísdy ěv Rychnově ». Ks. od nádraží.

Starénáměstíčís.79. Josefov- 7

Ezoe O| Ž| Ve SAISONA:|$
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E>říloha

České rybničné hospodářství
Francouzský ministr zemědělství mluvil před

lety s Ferdinandem Náprstkem o národohospodář
ských poměrech ve Francii a v Rakonsku. Čech
Náprstek horoval pro vše francouzské a tu mu
pravil zdvořilý Francouz: A přece bychom se
mohli mnohému od vás Čechů přiačiti. Ferdioand
Nápratek se divil a nemohl nijak uhodnouti, v čem
bychom byli Francouze předčili a tu mu pravil
Francouz: Je to vaše rybničné hospodářatví. Tomu
se musí od vás Čechů učit celá Evropa. Praktičtí
Francouzi vás znali lépe, než-li se známe sami.
Jest takó pravda, že Němci, Američané, Franeoazi,
Angličani, Rusové, Poláci a Uhři jezdí do Čech
studovat naše rybničné hospodářství a zařisují

Bek své rybníky i hospodáření v nich dle vzoruwarzenbergskóého, zejména dle vozrně vede
ného rybvikářetví na Třeboňsku.

Rybnikářetví české jest původu velmi 8'a
rého; připomínát se již r. 1116 v listině kladrub
ské, za Karla IV. zakládány četné rybníky po
Čechách zejména arcib. Arnoštem z Pardubic, a
v XV. a XVI. stol. nabylo rybnikářství v Čechách
takové rozsáhlosti a dokonalosti, jako u žádného
jiného národa v Evropě. Zejména na statcích rožm“
berských v jižních Čechách získali si Štěpánek
z Netolic a Krčín z Jelčan velikých zásluh o vý
borný stav rybníků, ve vých. pak Čechách sly
nulo rybnikářatví na statcích pánů z Pernšteina
zvláště na Pardubicku. V nejnovější době bylo ve
liké množství rybníků vypuštěno a proměněno
dílem v pole, dílem v lučiny, avšak na druhé
straně způsobena tím veliká Škoda, neboť přívaly
dešťové nemají nyní dostatečných nádržek, ve kle
rých by na některý čas byly zadržány, nýbrž hrnou
se přímo do koryt říčních a následkem toho bý
vají potom strašlivé zpousty povodněmi způsobené.
Josefinský katastr z roku 1788 vykazuje rybniční
výměry v Čechách 133.486 jiter a 785%, r.
1840 bylov Čechách 61.540 jiter (35410 ha) ryb
níků a za šich dnů páčí se rozloha rybníků na
12000 ha (20.400 jiter). Nejrozsáhlejší soustavu
rybníků mají jižní Č. zejména ve třetihorní pánvi
třeboňské. Největší rybníky (přes 50 ha) v Čechách
jsou:

Rožmberský rybník na Třeboňsku 72097 ha
Bezdrev na Hlubocka 520-4 ha, Horusický rybník
na Třeboňsku 4393 hs, Dvořiště na Třeboňsku
Velký Tisý rybník na Třeboňsku 38805 ha, Svět
na Třeboňsku 331-7 ba, Záblatský rybník na Tře
boňsku 330-0 ba, Staňkovský rybník na Chlumecka
v Budějovicko 3295 ba, Žehuňský rybník na Chlu
mecka v Jičínsku 289-9 ha, Holnavský rybník na
Jindřichohrad. 235:7 ha, Koclířov na Třeboňska
2036 ba, Bošilecký rybník na Třeboňsku 202-4 ha,
Opatovický rybník na Třeboňsku 181-8 ba, Kaňov
na Třeboňsky 1765 ha, Voleček na Hlubocku
162.7 ha, Proudnice 805 ha, Třesecký rybník na
Chlumecku v Jičíneku 69:6 ha, Jordán na Tá

borsku 513 ha ačVodstva v Čechách stále ubývá. Nejen že
vypuštěno mncho rybníků (Bobdanečské rybníky
v rozloze 5636 ha) a muohé prameny i potoky,
které při katastrálním vyměřováníměly ještě do
statečné množství vody, zanikly, nýbrž i sama
vodnost českých řek bývala před časy mnohem
značnější, nežli jest za našich dnů, zejména za
nízkého stavu vody; rozloha vodstva českého, která
katastrálním vyměřením zjištěna na 1-28*/, rozlohy
zemské, udává se nyní pouze na 099/,. Smutným
zjevem jest, že rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším
stavam vody neustále vzrůsta, zhoubné povodně
vsmáhají 86 na jedné straně a příliš nízký stav
vody zase škodí na straně drahé. Příčinu toho
hledati dlužno hlavně v mýtění pobraničních lesů
i hvozdů, jakož i odlesňování výšin vnitročeských,
jež tvoří rozvodí mezi jednotlivými řekami; vždyť
dle udání Kořistkova z r. 1879 bylo ve 30 letech
vymýténo 39/, vší rozlohy lesní a nahrazeno pouze
0-99/,. Tu nezbývá, leč soustavné a vytrvalé za
lesňování veškerých výšin a hřbetů horských, všech
úbočí a strání skalních, ano i veškeré půdy do
jistého stupně sklonu. Neméně blahodárný vliv
na vytvoření vláhy zemské měly rybníky, které
v čas velké vody přebytečnou vodu potoků v sebe
pojímaly a za sucha opět ji propouštěly k zavla
žování neb udržení stálé vody pro mlýny a závody;
ve vypouštění rybníků tedy dlužno pro úbytek
vodstva českého hledati původ právě tak, jako
v mýtění lesů.

České rybničné hospodářství klesalo na po
čátku tohoto století hlavně proto, že ceny ryb
byly náramně nízké u že rybníky daleko nevyná
šely tolik, jako luka a pole. Tak stál 1 metrický
cent kaprů roku 1798 zl. 761, r. 1808 zl. 1125,
r. 1818 zl. 19:50, r. 1828 zl. 15:00, r. 1838 1l.
19.60, r. 1848 zl. 18:50, 1868 r. sl. 26-50, 1868
r. zl. 35:71, 1878 r. zl. 50-00, 1888 r. zl. 60 a
lonského roka stál 1 m. cent kaprů na velkých
jihočeských rybnících již zl. 76. V severovýchod
ních Čechách jsou ceny ryb z pravidla vyšší a
platí se za menší kapříky 70 až 80 zl., za volké
80 až 95 zl. V malém obchodě prodává se kapr
kilo obyčejně za 1 zl. a výše.

Geny ryb byly před sto lety desetkrát nižšínež-li a ještě před 50 lety byly pětkrát nižší
než-li za dnešních dnů. Jest proto pochopitelno,
proč na Pardubsku, Bobdanecku, Chlumecka, Byd
žovsku, Jičínsku, Chradimsku, Hradecku a jinde
velikých počet panských a obecních rybníků byl
vysušen a ve výnosnější luka a role proměněn.
Dnes, kdy cena cukrovky a obilin klesla skoro
na polovic, nastává obrat a jak na českém jihu,
tak i severu obnovají se opět mnohé bývalé rybalky.

Veliký převrat v rybním hospodářství způ
soben byl vědeckými výzkumy rybníků, zkoumá
ním potravy kapra a následkem toho nynější ra
cionelní hospodaření. Převrat ten jest dílem je
dině českým a ohniskem jeho stalo se Třeboňsko.
Zdě jest rybní hospodaření již přes 200 let v rodině
porybních Horáků. Nynější pan vrchníporybní,
František Horák, který v koranovačním
průvodu krále a císaře Ferdinanda Dobrotivého,
jako největší muž vedl knížecíSchwarzenbergakou
rybní střídu v malebném jejím rybářském kroji,
ziskal si se svým bratrem,Janem Horákem
který byl řiditelom panství třeboňského a jenž
nyní jako stařičký osmdesátník žije v Budějovicích,
veliké zásluby o povznesení rybářství ve velkých
rybuicích na Třeboňsku. Bratři Horáci počali ryby
první bráchem a odpadky krmiti. Staré rodinné
tradice a více než půl staleté zkušenosti způso
bily, že znali život a chov kapra lépe než Jiní
porybní.

Obrovský převrat způsoben v rybničném ho
spodářství na Třeboňskuza nástupce pána řidi
tele Horáka — za nynějšíhořiditele Jo8. Šusty.
Na bývalých panstvích Rožmberských vedli se již
od 15, století řádné kniby hospodářské. Pan ři
ditel Šusta studoval pilně zápisky hospodářské
za posledních 100 let a odhadl dle nich hospo
dářskou jakost jednotlivých rybníků. Moderní od
borné pomůcky, «kušenost porybních Horáků a
vlastní pozorování přiměly p. řiditele Šustu, že
dal rybničnému hospodářství zcela jiný směr.

První vědecká výzkumy rybníků provedeny
v Čechách v letech 1871. a 1872. prof. dr. An
tonínem Fričem, který r. 1873 upozornil v
Třeboni na korýše vodní jako důležitou potravu
rybí. Výzkumem vlastní potravy kapra dal řiditel
Josef Šusta pracem vědeckýmsměr praktický.
Naučil nás s rybníky hospodařiti tak jako 8 rolí,
kterou natno kypřiti, orati i bnojiti, aby
hojný užitek vydala; neboť touto cestou rozhoj
ňoje se přirozená potrava rybí; na tomtéž
základě naučil nás také rybu krmiti a stvořil
námzcela nová pravidla výnosného ho
spodářství rybničného.

Rybník posuzuje se dnes dříve dle své 26
měpisné a geologické polohy, dle povahy své půdy,
vody, svého porostu atd., než-li vřadí se do sou
stavy hospodářské, v níž vykáže se mu určité
místo. Dle hodnoty « povaby své rybník se Častěji
neb řídčeji letní někdy za rok, jindy za 2—5 leta,
avšak neúhoří se jako drahdy bývalo zvykem,
nybrž osívá se plodinami. Že třeboňských kultur
rybničních byly vystaveny na zemské jubilejní vý

pohanka (56 kg.), vojtěška (76 kg.), červené proso
(61 kg.) a j.

Kapr se rozmnožuje v příhodných poměrech
neobyčejně, vždyť dospělý jikrnáč přes půl milionů
jiker může do vody vypustiti v květnu a červnu,
když se na mělčinách rybničných poblíž břehu
řídkým trávníkem porostlém tře. Množstvítěchto
jiker a z nich se za několik dní vylíhnuvších mlá
dat vezme za své, avšak v rybnicích mělkých, kde
voda brzy a snadno se zabřívá, mnoho se jich
vyvine, tam rychle postupuje vývoj těchto mláďat,
a proto již ten, kdo má takovéto třecí rybníky,
dobře zpeněží rybí potěr, když jej jako sáď 6 až
8 cm. dlouhou vychytá a prodá. Ku tření bodí se
však jenom rybník mělký, se břehy mírně a zne
nábla pod vodu se sklánějícími. Rybník takový
má býti jen malý; tam se dají k vyvinutí dva ji
krnáči váby 2 až 3 kilo a k nim přidá se jedeo
kapr mlíčný. Rybaík takový má býti chráněn před
kachnami, husami i před zelenými žabami a před
veškerými škůdci jinými. Žab sprostíme rybník
tím, že ho v době, když se v něm kapři netrou
a není v němpotěru, necháme oa suchu. Tim vymý
tíme též všechen škodný hmyz, jako potápníky a
tomu podobné. Má-li rybník odpad, jest nutno
mřížkami co nejjemnějšími zameziti vnikání po
těra rybníka a vnikání ryby škodné do rybníka.
Aby rodiče vlastní potěr nesežraly, vezmou 86 po
vytření z rybníka ven 4 chovají 80 jinde pro
příští rok. Poteru záhy nestačí píce v malém tom
rybníčku, a proto máme-litěsně v sousedství drahou
poněkud větší rybničnou plochu k disposici, na
pustí se tato vodou a kapříci swtam 8 vodou ne
chají odtéci nebo se přesaditi po slovení asi 14
dní po vylíhnutí do prvních rybníků plůd
kových. A když za několik neděl i tu potrava
kapří, totiž drobný hmyz,malý korýši a jiná drobná
vodní zvířátka mizeti počínají, přesadíme je opět
do jiných rybníků (druhých rybníků plůdkových)
asi 2000 kusů na 1 bektar počítaje a tu do pod
timu dorostou velikosti obyčejné násady. Od října
do dabna jsou kapříci bez potravy a přesazují 80

do komor (blaubších rybníků) kdež etísněni hla
vami dolů a ocasy nahoru v ložiskách přezimují.
Hajný musí dávati pozor, aby do ložisk nedostaly
se potápky, které kaprům hlavy užírají a je «
ložisk vyplaší, takže jsou v nebezpečí, že pojdou.
V takovémto případě musí se kapři hned vyloviti
a na vhodnější místo k přezemování uchrániti.

Na jaře vysadí se do rybníků výtažních neb
hlavních, z kterých, jest-li se přikrmuje, nezřídka
již druhým rokem, a má-li býti těžší, tedy třetím
rokem vychází kapr jako ryba vážná, 2—3 kg. těžká.
Výsledků, jehož se dříve s těží docílilo za 6 až 6
let, does dociluje se za 2 roky. Rybník na návsi,
kam močůvka místy z celé vsi stéká, může míti
ryb nejvíce, kdežto rybník, do něhož jen Čistá,
pramenitá voda přitéká, násadu méné četnou míti
může. Přikrmováním zlopší se ryba i v takovém
rybníce. Krmení nemá se díti nikdy na jedoom
místě nýbrž po celém rybníce, ale přece od krajů
tak daleko, aby vlny potravu na břeb nevyhodily.
Chcemeli potravu v rybnice rozmnožiti, spustí 86
časem trochu voda, na břeh vysužený dají se krev
a jiné odpadky,v těch vylíhnou se brzy Červíci, a
když pak opět vodastoupne, poskytnou kapru nej
milejší potravu.

Následkem tohoto zdokonaleného hospodářství
těžíme nejen větší uanožství kaprů, nýbrž i po
měrně těžších a v době značně kratší. Avšak vý
chovem tímto i ryba změnila svůj ráz; z velko
blavé, kostnaté i hubené ryby stala se rybama
loblavá, jemnější kostry, zmasilá, tučná i chutnější.
Požadavkům trhu zahraničných, na které jde ze
jména větší část ryb jihočeských, hoví se výcho
vem ryby tu menší, onde větší, tu hladké, onde
Šupinaté. Kapr šupinatý má poměrně lepší chuť
než-li hladký „králík“, zvláště v Prusku a v 86
verovýchodních Čechách oblíbený.

V květnu neb na počátku června přicházejí
bní velkokupci do Třeboně a na jiné rybní trhy.
u se dělájí zkoušky, kolik rybám přibylo na

váze. Kupec řekne, že si přeje ryby té neb oné
váhy a jakosti. Nachytá se partie ryb v rybníce,
počítá se, kolik jich jde do centa a mnoho li jim
schází na žádanou váhu v čas lovu. Ta se začnou
ryby přikrmovati lupenem, mlátem, vařeným hrá
chem, masitou moučkou a j. Kapři si na umělé
přikrmování brzy navyknou a sotva se hajný a
baštýf objeví na lodici s pytly krmiva, černají se
kapři kol lodice, hlava na blavě s otevřenými ústy.
Když se jim lopatou hodí krmivo do vody, chňa
pají plnou hubou. Co spadne na dno, dle možnosti
seberou a co zmizí v blátě, nepřijde ve zkazu,
neboť snědí to červíci, kteří pak dobře vypasení
jsou kapru nejmilejší potravou. Kapr jest nena
sitný břichopásek a jako labužník pochutná si nej
raděj ua šťávnatém masitém soustu. Na váze mu
rychle přibývá a žádaná váha jest více méně na
vous rationelním krmením dosažena. Rychlým vý
chovem kaprů docíleny v Třeboni pěkné výsledky.
Kapřík 4 měsíce starý bývá až 37 cm. dlouhýa
500 gramů těžký, vychovaný starším způsobem
bez přesazování docílil sotva 19 cm. délky a 88
gramů tlouštky; kapr rychlým způsobem vycho
vaný 16 měsíční bývá až 47 cm. dlouhý a 1650
gramů, tedy přes 1'/, kg. těžký.

V severovýchodních Čechách hospodaří se
více méně joště starším způsobem; poznenáhla
však se zdejší rybníky vysazují třeboňskými ka
příky a zavádí se racionelní rybničné hospodářství,
které se ovšem také nejvíce vyplácí. Hradecké
rybničky nasazeny jsou plůdky z Loučeně, kdež
však zavedly násadu z třeboňských rybníků.

Výborná kmiha! Inteligentnímkatolickým
mužům na uváženou podává Filip Jan Konečný. Slavný
spisovatel a vynikající filosof německý, Tilmann Peach,
vydal před několika lety knížku pod názvem „Život
dle náboženství“. Knížka ta měla hned na obálce vy“
znání, co chce a co čtenáři poskytuje, totiš: býti
knihou o náboženských věcech poučnou a zároveň i
mollitební. Knih s podobnými nápiey bylo sice jiš

před ní dost, ale aby byly vždy z péra vyborného
cíl, totiž „posloužiti jen intelligentním krahům muž
ským“. A přidáme-li, že z onoho filosofa vyklubal se
na konec jesuita, pověděli jsme asi dost, aby čtenář
se domyslil, pročza krátko přes 80).000 (osmdenát tisíc)
výtisků knišky té rozebráno bylo. Zvědavost, jak
známo, jest v osudech člověka značnou velmocí; a
zůstala jí i zde, kde se chtěli mnozí přesvědčiti, co
o náboženském životě říci a jské modlitby dovede od

račiti mož, který sice v kláňteře žije, ale samou
losofií, fysikou a mathematikou se zanáší, jak o tom

výmlavné svědectví dávají přečetné od nevěrcův a
protestantů na výsost chválené spisy jeho. Tato knížku
přeložil nám právě teď do češtin rajhradský bene
diktin P. Placid Buchte. Máme tedy již i ve své milé
mateřštině velmi vhodnou knihu, kterou vzdělaným
mužům s nejlepším svědomím můžeme dáti do rakou.
Aby čtenář aspoň nějakou představa měl, co se mu
zde skýtá, podáme stručný rozbor celku a maličké
ukázky z některých partií. Celý spis rozdělen na dvě
hlavní části po předchozím úvodě, v němž se vykládá,
k čemu ve spise najde se odpověď v otázkách nábo
ženských. Prvá část pojednává „O náboženském vzdě
lání“. Již tento významný nápis ukazuje, že auktor
ví, čeho dnes svět potřabuje. Poslyěme, jak filosof
Pesch o náboženském vzdělání rozumuje! „Aťjakékoli
rosdíly se jeví v celkových názorech lidi, v tom sho



dají so všichni, že tak zvanou vlohu náboženskou
vašovati sluší za přednost, ano za vznešenou zná
výtečností v přirozenosti lideké“. Vysvětliti, odůvod
niti a v praktický život uvésti tuto vrozenou „vlohu“
náboženskou, jest úkolem toho, čemu se říká: vzdělání

náboženské! Auktorpodn tedy jakousi apologetikanejsávažnějších pravd a fakt náboženských. Sloh jeho
jest jednoduchý, řekněme „lidový“ u pan překladatel
jeví nejlepší snahu i tuto přednost českému překlada

zachovati. Ejble, nápisy „úvodníchpok: 1) Cojest tedy to (sic!) náboženství? 2) Jest náboženství
něco Čistě vniterného? 3) Býti zbožným, jest pro sic!)

člověka věcí nejpotřebnější, povinnosti B a největší. 4) Zbožnost nejvíce muži přísluší. U tohoto po
sledního oddílu se zastavujeme a s napuutou pozor
ností čtema, co a kterak věty své auktor dokazuje.
Velmi dobře auktor mimo jiné praví: „Čím vzděla
nějším jest muž, tím více potřebuje náboženství. Neboť
ty různé nižší pudy a stránky lideké přirozenosti ne
nacházejí nikde tolik podpalu a opory jako ve vzdě
Janosti Bohu a náboženství odcizené a nic nepromě
ňuje člověka tak záhy a snadno v odporného zlodacha

pýchy, jako právě vzdělání neznabožské. Tak to jdee. Čtenář z podané ukázky suď, co můžeš «čeká
vati.“ Po těchto úvodních myšlenkách radí auktor
skoumati a hledati pravdu vůbec, zvláště však pravdu
ze všech nejprvnější: Boha! Čtenář najde v úvaze této
pěkně a přehledně pověd no, co o jeoucnosti Boží
věděti dlužno. Zvláště líbí se nám vyvrácení námitky,
že prý vše na tomto světě povstalo bez Boba a jen
pouhou náhodou. Auktor táže se, jakého ostrovtipu a
jaké duševní síly jest třeba, aby se vyzkoumal ten
neb onen zákon přírody, a uzavírá: Je li tedy velikého
důmyslu potřeby, abychom i jediný zákon přírodní

poznali (zpřečetných jiných zákonů, kterými příroda
se řídí“ jakého důmysla a rozamu ro třeba, abydo přírody zákony ty byly vloženy? Nenítedy ne
rosamno a nesmyslno říci, že k vytvoření a udržování
všech zákonů, jimiž svět se řídí, žádného rozoma
vyššího třeba nebylo? Není nesmyslno říci, že utvo
ření tolika podivných věcí, jichž největší mudrc a
badutel s těží pochopil, dostačila čirá tma, nerozamná
náhoda? Neméně zajímavým a pro každého intelli
geniního muže laika na nejvýše instruktivním jest
praktické a velice případné vyavětlení apoštolekého
vyznání víry. Každý článek přichází na přetřes; důkaz,
námitka i pochybnost, jak se čínívají, zde kratince

jsou uvedeny. Takovým způsobem probírají se všeckaestanská themata: přikázaní Boží a církevní, o
hříchu, o cnostech, o postu, modlitbě, svátostech, zje
vení, život posmrtný, o církvi atd. Velikou péči vě
noval auktor mši svaté a pobožnostikřesťanské vůbec.

Pan překladatel přidal některé u nás zvláště oblíbené
Ísně. Jsme přesvědčení, že kniha páně Peschova nej
epší ovoce přinese v duši každého čtenáře, jemuš

jedná se o klidné a důkladné přemýšlení, jakož i o
vroucí a pokornou modlitbu. Myšlénka,kterou má na
zřeteli náš diecésní „Oltář“ atáti se totiž trvaloa po
můckou života náboženského, myšlénka ta jest i vůdčí
hvězdou knihy Peschovy, určené pro vzdělané laiky.
Všecky posudky v našich českých časopisech katoli
ckých vítají a chválí v tomto smyslu knížku Peschovu.

bojišti Králové Hradeckém konalvýroční
valnou hromadu m. neděli odpoledne v Černošicích
nad Labem. Četně navštívenou schůzi zahájil předse
da pan setník Jan Steinský, představiv přítomného
předsedu Ústředního spolku pro udršování vojenských
pomníkůz r. 1866 svobodného pána Rud. Ulmensteina
co zástupce Čestného člena Jeho Jasnosti prince
Schaumburg-Lipé, který po přestálé těžké nemoci se
z Bůckeburgu do schůze dostaviti nemobl. Zpráva
jednatelská, pokladní, technického referenta a revisorů
účtů schválena a absolutorium uděleno. Přítomní
vzdali jednateli a pokladníka za jich záslužnou čin
nost díky povstáním. Z výroční zprávy vyjímáme:
Spolek čítal na začátku roku 248 členů řádných. No
vě přistoupilo 38, zemřeli 3, škrtnuto pro neplacení
příspěvků aneb stavší se nezvěstnými 45, ubylo tedy
14 členů a zbývá koncem roku 1807 284 členů. Po
čet sakládajících členů 16 a členů čestných 8 zůstal
nezměněn. Úhrnem tedy čítá spolek/288 členů. Pa
mátka sesnulých 3 členů uctěna povstáním. Správa
spolku se v uplynulém období neměnila. Výbor sešel
se třikráte, mimo to udržoval mezi členy dle potřeby
písemné styky, vyřídiv spolkové záležitostí. Návštěva
bojiště Králové Hradeckého těší se stále vzrůstající
účasti nejen se strany c. a k. vojska, nýbrž i ze
všech vrstev občanstva. V uplynulém roce vedle znač
ných a nutných oprav na stávajících pomnících —
jež většího nákladu vyžadovaly — zřízeno 23 pomní
ků nových a sice ? kamenné pomníky, V železných
křížů s Kristem na velkých kamenných podstavcích,
11 železných křížů na větších, 6 železných křížů na
menších kamenných podstavcích, jimiž hroby a šachty
padlých vojínů z r. 1866 označeny. Tím dostoupil
počet pomníků na bojišti Králové Hradeckém č.,319.
Hořická odborná škola darovala spolku 3 kamenné
vkusné podstavce pod kříže, proti nábradě materialu.
K zabezpečení sesouvajícího se svahu saského hřbito
va u Problase a za příčinou důstojnější úpravy ne
ladného a dojem rušícího okolí sarkého pomníku,
ukoupeno vedlejší štěrkoviště ve výměře 1 jitra 172
čtver. sáhů. Saský hřbitov nově upraven, břehy jeho
srovnány a část štěrkoviště splanýrována. I na pra
ském hřbitově u Chlumu hroby urovnány, travon
osety a křovím osázeny. Taktéž na vojenském hřbitově
v Pouchově hroby s r. 1866 nově upraveny a květi
nami osázeny. Návrh na postavení rozhledny na vy
šině Chlumské nedošel z příčin finančních k uskuteč
nění. V příčině opravy špatných cest z Probluze přes
Střesetice, Dlonhodvory k Máslovědům, obrátil se vý
bor k dotýčným sl. okresním výborům za odpomoc.
Jako kašdoročně, tak i letos byly v předvečer památ
ného dne 3. července jakož i o dušičkách četné hroby
a pomníky padlých vojínů s r. 1866 oavětleny a čet

nými věnci okrášleny, za kteréž dary poslednější do
týčným osobám soukromým vřelý dík ne skládá.
Uhrnný vydej komitétu včetně oprav, zřísení nových
pomníků, úkup pozemku v výloh správních obnáší
sa r. 1897 obnos 84846zl. 67 kr, na které výlohy
Ústřední spolek pro udržování vojenských pomníků
s r. 1866 roční subvenci per 1000 sl. přispěl. Všem
příznivcům, kteří spolek v jeho snahách bmotně neb
morálně aneb jakýmkoliv spůsobem podporovali a
k jeho rozkvětu a zdaru přispěli, skládá se hluboký
a nelíčený dík. Čestnýmičleny za své zásluhy 0 spo
lek byli jmenováni: Člen výboru důstoj. pan P. Jan
Brunclík, farář v Probluzi a místopředseda p. Frant.
Valdek pokladník cukrovaru v ožicích, Valná
hromada zaslala Jeho Jasnosti princi Vilému Schaum
burg-Lipé do Bůckeburgu telegrafické blahopřání k

šťastnému přestání těžkénemov) ému členu pa
pu vládnímu radovippakelovi v Prasezaslán telegra
fický projev důvěry a nejvřelejších sympatii vůči
útokům na jeho Čest z jisté strany činěným. Konečně
usnešeno BOletépanovnické jubileum Jeho Veličenstva
dne %.prosince přiměřeným způsobem ve spolku osla
viti, v kterýšto den spadá také desátá ročnice trvání
komitétu, neboť dne 3. prosince 1888 první provolání
v novinách od nynějšího předsedy setníka Steinskýho
k utvoření komitétu pro udršování vojenských pomní
ků uveřejněno bylo. Budoncí valná hromada bude so
odbývati v Hořicích.

, Valná hromada „Komitéta pro po
stavení důst, pomníku K. Jar. Erbena
v Miletímě“ koná se dne 14. dubna o půl 7. hod.
v místnostech domu Sousedského. Pořad: 1. Čtení a

schválení protokolu předešlé valné hromady. 2. Přijí
mání členů. 8. Zpráva jednatele a pokladníka. 4. Zprá
va přehlížitelů účtů. 5. Volba hodnostářů. 6. Volné
návrhy.

Rusko čítá 132 milionů obyvatelů, z těch
bydlí 115 a půl na samotách, vesnicích, v městýsech
a městečkách a 16 a půl mil. ve městech. Rusko čítá
12 mil. městských obyvatelů, Polsko 2 mil., Kavkaz
1 mil., Sibiř půl mil., Střední Asie 1 mil. Největší
města v Rusku jsou: Petrohrad 8 1,132,000 obyvateli,
Moskva 988.600, Varšava 688.200, Uděsa 405.000,
Lodž 315.200, Riga 266.100, Kijev 247.400, Charkov
174.800, . Tiflis 160.600, Vilno 168.000, Taškent
156.4*0, Saratov 187.100, Kasaň 131.500, Jekaterino
slav 131.200, Rostov 119.800, Astrachaň 118.000, Ba
ku 112.200, Tula 111.000, Kišiněv 108.700. Dále čítá
87 měst 60—100 tisíc, 41 měst 80—650tisíc, 70 měst
20—30 tisíc obyvatelů.

Dopisu: lístky ma památku mare
zemnímPalackého vydalaknihtiskárnaJindřicha
Slováka v Kroměříži (na Mor.) Lístky jsou umělecky
v barvotisku provedeny a přihodně lze jich poušíti
ku zasýlání pozdravů v jubilejním roce tomto; ovlá
ště pořadatelé slavností Palackého se na dopisní lí
stek tento upozorňují. 100 lístků se zasýlá za 3 zl.
— V tomtéž závodě vyjde příštím týdnem památní
lístek Kroměřížský za příčinou 5oleté památky zase
dání říšského sněmu v Kroměříži; tamtéž vyrábí se
lístky s pobledy a jsou na skladě lístky s pohledy
na různá města.

Nový vodoléčebný ústav v Brandý
se mad Orlicí. Pan dr. Josef Wieser,jaka odbor

Brandýse n Orl. v půvabné krajině české, zdravím
ponebím proslulé, nový vodoléčebný ústav 6 minat
od místního nádraží vzdálený, V nákladné budově
lázeňské, která byla jiš r. 1896 postavena, pořízeny
krásné byty pro 60 osob, jimž se tu poskytuje úplné
zaopatření. Co prostředků léčivých používá se tu vo
dy atudené i teplé, masáže, elektriky a tělocviku.
Působivost těchto prostředků jest osvědčena při ne
mocech počasných, jmenovitě nervových, krevních,
kloubových, jakož při chorobách dýchacích a zažíva
cích ústrojů. Zahájení saisony 16. května. Prospekty
zasýlá na požádání řiditel a spolamajitel ústavu p.
dr. Wieser v Praze č. 657-II. n. č. 32, Domácí tento
ústav našincův najde zajisté přednost u veřejnosti
české před podniky plemene cisího.

Školský Obzor uveřejňujebratřímv Ko
menském hned 20 těžkých žalob, jak prý jsou sevře
ni na vše strany, utlačováni ode všech, ponižování,
ignorování a nenáviděn, jak vládní orgány sevřely
učitelstvo ve svěrací kazajku, jak jsou bezbranní,
bídně placeni, mají úděl otroků a jsou zrnkem mezi
dvěma mlýnskými kameny, abeolutismem a pseudo
autonomií. „Náš venkovský rolnický lid z velké části
neuzná a neocení vychovatelské dílo učitelovo. Škola
jeat mu břemenem,učitelstvo, když ne všecko — aspoň
z části zbytečným“. Stížnosti tyto jsou většinou vý
tvory chorobné fantasie. Mnozí mladí páni vidí v sobě
nadčlověka, nebo aspoň Komenského; myslí, še musí
se jim každý klánět u vrbiček, obdivovat jejich „um,
vědu a osvícenost“ a jít slepě dle jejich komanda.
To se ovšem neděje pánům nafoukaným. Svědomitého
učitele, který se horlivě stará u mládeš ve škole i
mimo ni, který učí hudbě a zpěvu, stará se o povzne
sení štěpařství, zelinářetrí a zemědělství vůbec, který
prakticky poučuje a pěstuje přátelské společenské styky,
takový učitel těší se všdy úctě a vážnosti a jsou to
právě naši rolníci, kteří dobrého učitele si váší a
snahy jeho vděčně uznávají a všelikou ochotou odmě
ňují. Kde však učitel hledí na venkovany přes rame
na, vyhledává jen panskou společnost, ten se ovšem
nesmí diviti, chováli se k němu rolník odměřeně. Také
není pravda, že by v městech činnost dobrých učitelů
nebyla uznávána. Přepjaté stížnosti a žaloby mnohým
učitelům jen škodí.

Ministerského schválemí dostalo se
stkvostnému dílu, vydanému nakladatelstvím Kobro
výmv PrazeJohn, Rostlinopisný atlas. Výno
sem ministerstva vyučování ze dne 27. února 1898 č.
8609 schvaluje se dílo toto jako učebná pomůcka pro
školy obecné a měšťanské, jakoš i ústavy učitelské,
Timtéš výnosem doporučuje se školám středním, aby
dílo to zakoupily.

Rakouské vojsko a loďstvo opu
stile Kretu. Zábava tato stála maličkost7 mili
onů ak vůli Německujsmese roznepřátelili s Ruskem.
Anglie, Italie, Francie a Rusko uznali kandidaturu
prince Jiříka Řeckého na stolec gubernatora krétského,
Nemohlo Rakousko těch 7 milionů rozaměji užit ve
prospěch živelními nehodr.3i stíženého rolnictva, tr
pícího živnostnictva, nemoblo vojákům, přilepšit teplou
polévkou suchou večeři?

Z Bydžovska. „Výbor Ústředníhospolku
jednot učitelských v král. Českém“ schválil ve své
schůzi návrh organisačního odboru p. Vorlem před
nesený, „aby všecky učitelské jednoty ostře postavily
ee proti členům klerikálního spolku učitelského a vy
loučily je ze svého středa.“ Toť bylo a jest dosud vá
lečné heslo a štvací poselství. Jelikož štvaní neutu
chuje, ale na stejné výši stojí, a jelikož nátlak i za
týkač vydaný dosad odvolán nebyl, odpovídáme na
provokaci onu několika pouze slovy a tážeme se zá
roveň katolicky smýšlejících: Co še jsme my katoličtí
učitelé provinili? Odpověď snadná! — Velice mnoho,
neb přiznáráme se s otevřeným hledím veřejně, beze
strachu a to upřímně k učení Pána Ježíše Krista.
Kdybychom byli helveté, neb vyznání Mojžíšova, to
by se neopovášil nikdo zvednouti kámen pomluvy a
utrhání, a nevolal by na nás gardy různých spolků.
Ale bohužel, po věřícím katolíku dnes může beze
strachu plvati, na něho hanu a potupa kydati, uráž.
kami různými jej zasypávati kde kdo, žid nežid, a v

ppvé řadě nejpřednější harcovník — učitel také katoík. Známe rodiny helvetské i židovské a myslíte, že
se někdo z jich souvěrců opováží zneuctíti učitele,

poohora neb rabína? — To jest jen u nás zrykemeztrestným, že se o nás katolíky můlže otírati kdo
chce a to proto, že si to necháme líbiti. Kdy tomu
sveřepému tureckému řádění bude konec? Kdy pře
stanou tyto surové nadávky? Kdy skončí se bez pří
kladné hanobení naších duchovních vůdců? Kdy sa
kázáno bude, aby směl se otírati a nám hanobiti lec

který nedouk našeho mileného VrchníhogVelepastýře?— (Čodotýče se našeho vylučování ze spolků veřejně
prohlašujeme, že páni velice se mýlí, neb zásady 8
tolické vžily se v duši naší a srdce naše tak, že ani
vyloučení ze spolků není sto, aby v nás zásady ty,
které Spasitel náš hlásal a hájil, jen o jediný záchvěv
zvyklalo. Z Budčí nevystupujme, jinak bychom právě
některým těm Ižiliberálům „z našeho stavu“ udělali
radost. Směle tvrdíme, že jest to jen několik křiklou
nů terroristů, kteří terrorem svým 8 la Volf et cp.
chtějí ovládati, a před těmi utíkati bylo by hanbou.
Proto směle čelme vyzývačům a zastrašití se nikdy
nedejme! Nevystupujme dobrovolně ze spolků! — Po.
chybujeme velice, že výbor některého spolku se tak
daleko odváží náa vyloučiti. A dejme tomu, že by tak
i učinil; alespoň máme vůli otázati se, proč nás vy
lučaje. Na ty důvody jsme věra zvědaví a dovedeme
na ně také řízně odpověděti a se brániti.

Z Jičíma. (Regalace| rybníka) Nedávno
Jovilo se v rybníka jičíaském, při kterémšto mnohý;
lovec brodil se nejen po pás, ale i po krk ve vodě a
blátě. Nejen v Jičíně, ale i v okolí pochutnávali s6
mnozí na levných rybách velikosti různé. Mnohý taé
ké koupil ryby a peníze, ale kdyby nebylo laskav
pí. Hásové, jiných mělo by to následků. Mnoho tak.
ryb p.Hásovi uteklo, neboť drahnoa chvíli nepozoro
vali lovci, že pod sítěmi voda s rybami volně proudí
Rybník jičínský bude zregulován nákladem asi 38.000
bude sabati jen k bývalé voj. plovárně.

Z Radimi u Jičíma. Vprvníden jarního
měsíce pochovali jsme svého p. učitele J. Tůmu za
velikého účastenství zvláště učitelstva, k němuž vře
le u hrobu promlavil dp. profesor Neumano, nazval
je přátely a bratry a na věnci kříž, trny růžové, trpké
plody bobkové přirovnal velice vhodně k odměně, jež
učitele v životě provází a naposled taprve— po smrti
—vavřín, že jest mu údělem. Zarosilo se mnohé oko,
nás učitelů při upřimných těch slovech a tak snadno
žádnému z nás nevymizí z mysli

Z Golčova Jeníkova. Hospodářsko-prů
myslová výstava na oslavu 5oti letého panování Jeho
Veličenstva v Golčově Jeníkově konati se bude od 4.
do 11. září 1898. Řiditeletví panství J. J. knížete
Fratiška Auereperga ve Žlebích s ředitelství cukro
varu tamtéš elíbilo obeslati naši výstavu. Majitel
panství Hostačova, pan Artur baron z Clannerů, zří
dil na výstavišti svým nákladem a za vedení svého
sehradníka pana Rudolfa Fauknera vzornou školka
ovocnickou a Búčastní se výstavy naší j jinými obory
svého průmyslu a hospodářství. Jak se právě dovídá
me, poskytne veleslavná rada zeměděleká na odměny
sa chov dobytka medalie a 700 zl. r.č na hotovosti.
Podpora tato bude zajisté mocnoa pobídkou ku obe
slání trhu výstavního dobytkem plemenným i žírným
a to tím více, an Golčův Jeníkovjest pnoslalý svými
trhy, na něž bývá přivedeno 1500—2000 kusů. Výbor
koná předběžné přípravy ku uspořádání sjezdu rolní
ctva a živnostnictva; účastenství v této příčině slíbili
jiš četní vynikající poslanci.

Z Police mad Metují. Katolickosocislní
jednota „Vlastimil“ v Policinad Metují,pořádáv pon
dělí velikonoční, dne 11. dubna veřejnou spolkovou
schůzi v obci Suchodole v hostinci p. Luňáčka, Před
nášeti bude dp. Josef Stejskal, kaplan z Náchoda
„0 naší organisaci“. Začátek o půl čtvrté hodině od
polední ZdařBůh!

Ntavba nových varham o dvoumanna
lech s 25 rejstříky pro farní chrám v Čechách u Pro
stějova (na Moravě) byla svěřena p. Janu Tučkovi,
staviteli varhan v Kutné Hoře.



vášně, bez fanatisnu, bes novinářských potup
aspoň o tom přemýšlelo.

Vysoké školy na Morávě.

v městském Klicperově divadle manifestační echůze
ve prospěch zřízení vysokých škol na Moravě. Po
Fádání schůze převzala elav. městská rada. Pan
prof. dr. Ot. Hostinský bude míti přednášku o
hudbě, po níž má se rozpřísti rozbovor o důležitosti
vysokých škol na Moravě. Účastenství obyvatelstva
jak městského, tak venkovského bude zajisté co
nejčetnější. Myšlenka zřízení vysokých škol na
Moravě musí býti každému Čechu sympatická, ne
boť zřízení vysokých škol na Moravě prospěje
nejen Moravanům, Slezanům a Slovákům, ale též
vysokým školám v Praze. Vysoké školy na Mora
vě a v Čechách budou se navzájem doplňovati,
vědecký náš dorost bude míti větší příležitost než
dosud se osvědčiti. Jako pražská universita získala
velice mnohou vynikající sílu z bývalé university
olomoucké, tak naopak vysoké. školy moravské
brávaly své osvěžení ze staroslavné university
Karlo-Ferdinandské.

Opavský Týdenník přimlouvá se, aby nová
česká universita měla sídlo své v bývalém hlav
ním městé moravském v Olomouci, „kdež dosad
zbytky její — theologická fakulta — kvetou a
vysoké školy technické aby se pak zřídily v Brně,
kde jest již německá technika,

Česká Morava se 1,700.000 českého oby
vatelstva zasluhuje větším právem uviversitu, než
méně lidnaté Štýrsko, Tyrolsko a Bukovina.

Vysoké školy na Moravě vyvinuly se pozne
náblu při biskupské škole u velechrámu sv. Vá
clava v Olomouci. Již ve 13. století 8e na nich
přednášela filosofie a ma'hematika. V 16. století
rozšířily se tyto školy štědrostí Olomouckých bi
biskupů, pozdějí pak přízní císařů z rodu Haba
burgského Veliké zásluhy získali si v 17. století
o vys. školy jesuité. Ještě větší jejich oprava prove
dena v polovici 18 století Olomoucký biskup byl
jmenován protektorem studijním vys. škol olomouc
kých. Studijním protektorátům ve Vídni, v Praze
a v Olomouci nařízeno, aby ohledně zařízení stadií
byly v neustálém dorozumění a navzájem si dopi
sovaly o úspěchu nové studijní methody. R. 1754
čítala fakulta boboslovecká ve 4 ročnících 241 po
slachačů a 10 professorů; na fakultě filosofické
studovalo v prvním ročníku 113, v druhém 198
posluchačů, z nichž velká část vyšla ze škol krá
lovéhradeckých, litomyšlských a jindřichobradeckých.
Doktorát filosofie byl udělován jen těm poelucha
čům, kteří se oddali studiu lékařství, theologie
nebo práv.

Právnické studium bylo toho Času ještě sou
kromé a tři professoři přednášeli ve svých bytech
instituce, pandekty a kanonické právo, pak dějiny
německého veřejného a soukromého práva, právo
státní, právo mezinárodní a přirozené. Posluchači
řírrského a kanonického práva byli počítáni k fa
kultě bohoslovecké, posluchači práva veřejného a
přirozeného k fakultě filosofické. Všech posluchačů
práv — nečítaje theologů, bylo 40. Státní zkoušky
mnsili právnici olomoučtí skládati na řádné práv
nické fakultě, obyčejně v Praze neb ve Vídni. Ro
ku 1760 připuštěni za profeesory též nejesuité,
dominikán Světecký, a praemonstrát Purkyně,
kteří začali přednášeti theologii sv. Aogustina a
Tomáše Aguinského. Od r. 1771 přednášel uvětský

mlouval se mladé Mikulové více než kmotr Mi
kula. To neušlo kmotrovi. Aby si ulehčil chodí
val více do kostela. Už nebyl tak štíplavý. Z ko
stela chodíval na hrob nebožčin. Tam se vyplakal.
Kdo ho viděl, vrtěl nad ním hlavou. Domů málo
chodíval. Tím více ho vídávali lidé tam, kde byl
dítkám kmotrem. Těm zkupoval všecko všudy.
Mezi dětmi jaksi pookřál. Ale stárnul vůčihledě,
Druhá manželka dala se rovněž do pití. Mikula
si do ní už netroufal, aby ji zmodřil, jako ubo«
hou nebožku; bylať druhá žena nad míru silná
osoba a vysoká jako obr. Kmotr se potuloval po
lesích. Co zamýšlel, nikdo nevěděl. Jednoho dne —
bylo to v neděli — zašel sl zase do lesů. V po
ledne se vrátiv, usedl na prahu. Žena ho volala,
prosila, aby nechal těch vrtochů. Kmotr místo od
povědi střelil se.. Rána právě vjela v to místo,
kam svou nebožku ženu uhodil holí — poblíž
srdce. Mrtev však nebyl. Ještě dva dny žil, smířiv
se s Pánem Bohem a se světem. — Po pohřbu
2a rok vzal si čeledín vdovu. Syn Mikulův ze
emřel.Novomanželé podědili statek. Tak se dostal
do cizích rukou. Ale štěstí a blaho manželské více
do statku se nevrátilo, Mladý muž po třech le
tech pochoval svou manželku a oženil se opět.
Tu se zdálo, že nebe je usmířeno. Mladý manžel
a jeho menželka se snášeli. Muž byl volen za sta
rostu obce. Ale už po dvou letech, zpronevěřiv
obecní mejetek, byl sesazen. Statek, pokud stačil,
byl dán za zálobu a ostatek se prohýřil. Nyní se
živí prací dělnickou a ta nestačí, aby se najedli.
V takové smutné konce vede nemírné pití ko
řalky a — nevěrnost manželská,

rpeeer kamovicképrátv 1 as buhosluveckéfs
Téboš času přikročeng také k opřavě práv

studií v Olomouci. Ve třech ročalcích
nášelo se po 10 měsíců od 7 do 11 hodiny

ranní. Odpoledne praktikovali právníci u městských
advokátů, anebo 80 živili soukromým vyučováním.

Praxi uadvokátů potřeboval právníci proto, abyseznali soudní a domácí právo občanskéi
trestní, jemuž na tehdejších vysokých školách je
nom nepatrná pozornost byla věnována. Olomoučtí
posluchači nabyli práva zastávat úřad advokáteký

mouc a Brno, dále připouštění k nižším slátní
zemským a magistrátoím hodnostem. V létech 1774
přibyly přednášky o právu lenním a dědickém a
r. 1776 prodlouženo právnické stadium na 4 leta.
Roku 1777 bylo právoické studinm od theologické
fakulty odděleno a postaveno pod ředitele prostu
lého učence, právníka a Českého vlastence dr.
Václava Monseho.

Když byl r. 1773 vyzdvižen jesuitský řád,
dostalo se míst professorských též kněžím svět
ským, praemonstrátům a dominikánům a theolo=
gické studium bylo rvzmnoženo o pátý ročník, v
němž se hlavně polemika a pastoráloí theologie
pěstovala (tato jazykem českým a německým);
ostatním předmětům učeno v řeči latinské.

„ Na podzim r. 1778 byla olomoucká univer
sita náhle do Brna přeložena: t4eologie čítala %
professorů a 353 posluchačů (mezi témi 21 po
sluchačů práva kamerálního a policejního) filosofi
cká fakulta měla4 prof. a 345 posluchačů a práv
nická 2 professory a 195 posluchačů. V Brně umí
stěny vysoké školy právnické a boboslovec6 v
nynějším místodržitelství afilosofická fakulta v je
suitekých kasá: nách.

V Brcě přibylo universitě učení lékař
ské a chirurgické. U milosrdnýchbratříkoná
na byla dvakrát týdne tbeoretická a praktická
kolegia a ku kouci školního roku konaly se po
dva měsíce demonstrace na mrtvolách aopravených
osob. Až do té doby léčili většinou jen lazebníci
a bradýři. Bylo to arciť znamenité zvelebení vědy
lékařské, která vlastně teprve ku konci minulého
století počala se vědecky pěstovati.

Na důtklivé prosby olomouckého arcibiskupa
a městské rady olomoucké přestěhována 1. listo
padu 1882 universita z Brna opět do Olomouce.
Theologická fakulta obmezena na 4ročníky a přelo
žena byla do zrušeného praemonstrátského klá
Štera na Hradisku za olomvuckými branami. Vy
pikající slavista Josef Dobrovský byl od r. 1887
místoředitelem a od r. 1789 ředitelem tohoto ge
nerálního semináře. Nejlepší a nejnadanější boho
slovce vyučoval genislní Dobrovský též moravským
dějinám a budil v nich s professorem Václavem
Stachem vlastenecké uvědomění. Totéž dělal na
studiu právnickém dr. Václav Monze předoášeje
moravské občanské právo. Roku 1786 nočalo se
přednášeti občanské právo josefinské. Za císaře
Františka bylo právnické studium v Olomouci na
4 leta rozšířeno. Zkoušky skládali kandidáti všdy
na konci školního roku. R. 1810 rozšířeno bylo
stadium lékařské na 3 leta. V prvním ročníku před
nášel se úvod k vědám chirurgickým, fysika, vše
obecná a lékařská lačba, rostlinopis a pytva; v
drahém ročníku přednášena fysiologie všeobecná
a medicinsko-cbirurgická patbologie, lékářnictví a
receptura, porodoictví a zvěrolékařetví; v třetím
ročníku pěstována pathologie, chirargie a soudní
medicina a oční nemoce. Na lékařské učení byli
připouštění, kdož odbyli.s prospěchem nižší gym
nasium anebo lazebnickou praxi. Po skončení
studií lékařeko-cbirurgických musil každý poslu
chač praktikovati ještě tři měsíce v nemocnici a
když odbyl přísné zkoušky, dostalo se mu lékař
ského diplomu.

Od r. 1785 byly vysoké školy olomoacké
y a filosofické nčení bylo rozšířeno. Pě

stován více jazykozpyt, literatura, dějiny a vědy
pomocné.

Na počátku tohoto století pěstovaly se na
olomouckém vysokém učení vědy bohoslovecké,
právnické a filosofické jako ua kterékoli jiné uai
versitě; pouze lékařské učení bylo nižší.

Roku 1628 čítaly tři fakulty 24 professorů
a 689 uchačů; filosofické fakalté bylo přidě

leno lékařsko-chirurgické učení. S universitou NÝvala spojena stavovská akademie, která čí
tala 1844 celkom 474 posluchačů (mezi nimi 87
národního hospodářství, 103 stavitelství atd.) Po
sluchači akademie mohli studovatina univereité
a univeraitání mimořádně na akademii. Takto bylo
v Olomouci vlastně spojeno studium universitní a
technické. R. 1746 přestěhována akademie do Brna

školu technickou, jednak sloučena s vídeňským
Tberesianem. .

Roku1849bylov Olomoneinaboboslovické
fakultě 7 professorů a 170 poslachačů, na pravnické
5 prof.ssorů a 321 žáků, na filosofické 6 profes
sorů a 821 posluchačů a na škole chirurgické 7
professorů a 134 posluchačů.

Revoluční rok 1849 zasadil universitě olo
moucké smrtelnou ránu. Roku 1851 byla zrušena
fakulta filosofická (filosofie sloučena jako 7. a 8.
třída s gymnasiem), r. 1855 fakulta právnická a
r. 1874 srušena byla též škola chirurgická Na
této působili též SvatoplukPressl a dr. Mošner.

Dnes sbyla s bývalé úaiveraity moravské jediné
behoslovecká fakaita + Olomenel, Kterámů osud
právo doktory bohosloví profbovati. ,
" Zrušení vlastuě obmezení olomoucké unidř=
sity, na níž ještě všichni nynější staří tástený

poravěu (na. př. bývalý ministr dr. Pražák, (r.rem a j) se vzdělali, bylo velikou ztrátou pro
Moravu, a to tím větší, že byla moravská uBirvet
sita zrušena právě v okamějka, kdy č ští otudemtí
88 uaiversitě nabyli národního uvědomění. Žaámo,
jak před £0 lety stařičký ayní dr. Frant Hiegep,
jsa poslaacem na sněmu kroměříšském, rosplsme
nil v anls olomouckéuniversity moravskéstuděnty
vlasteneckou řečí, takže tito v nadšení fej na
svých ramenou nosili Tato manifestace Moravanů
rozváánila německé buršáky tak, že obtěli Riegra
sabiti, moravští Čechové však nejslavnějšího řeč
níka říšského sněmu .kroměřížškého proti Němcům
statečně hájili a ubránili. Dnes, jak známo, ne
smýšlejí učenníci professora Pferscheho s námi
Čechy přátelštěji a proto tím více musí každému

echu oa srdci ležeti, aby moravským Čechům
dostalo se českých vysokých škol, které nám vláda
br. Badena přislíbila.

Tuberkulosa bovězího dobytka a ochrana

před ní.

Českoskalický zvěrolékař velectěný p. Ferbas,
již několikráte poučil poutavými přednáškami členy
křesť. vzdělávacího spolku „Mír“ ve V. Jesenici,
ale poslední jeho přednáška konaná v měsíční schůzi
téhož spolka dne 3. dubna tak byla zajímavá a
důležitá, že všeobecně projeveno bylopřání, aby
uveřejněna byla v některém listě. Řídě ae tímto
veřejným projevem uvádím dále dle zápisek před
nášku dříve jmenovanou přeje sobě, aby ona rol
pictvu vašemu byla co možno najvíca ku prospěchu.

V kraji našem zmáhá se poslední dobou utě
šeně chov skotu zušlechtěného krví simmenskoui
bernskon. Jest však známo, že mnohé choroby
mohou zdarnému chovu skotu značnou překážkou
býti, ba chov taky i nemožným učiniti. Z nemocí
tobo drubu sluší v prvé řadě uvésti taberkaloso,
chorobu to nejen mezi lidstvem, nýbrž i mezi
skotem krutě řádící.

Tuberkulosa (býkovnice, perlovina, žlazovitost,
malinovitost), nemoc u hovězího dobytka se jevící,
byla v nejstarších dobách známa, neb již v bibli
jest uvedena mezi těmi nemocemi, jimiž postížený
skot nemá býti obětován Bohu. Ve III. knize Moj
žíšově (22.) čteme doslovně: Slepé nebo polámané,
osekaué neb uhřivé, prašivé nebo o lišeji, takové
dobytčs neobětojme Hospodinu. Uhřivostí byla mí
něna tuberkulosa. I v „Talmudu“, sbírce rabín
ských předpisů ze 3. nebo 5. století po Kr. na=
lézáme zmínka o nemoci skotu, hebrejsky kandism
tunari zvané, která dle popisu tam uvedeného ni
čím jiným nebyla než taberkulosou. V 18. století
po Kr. byla taberkolosa nazyvána francouchovitostí,
jelikož se mělo za to, že je totožnou s nemocel
„přijící (syphilie)“ u lidí. Důkladněji prozkoumána
a pravá její příčina seznána byla v době nejnovější.

Tuberkulosa jest nakažlivá nemoc charakte
ristická tvořením se zvláštních uzlíků a nádorů
tuberkulgmi zvaných v rozličných ústrojích těla;
příčinou její jest drobnohledný zárodek z říše ro
stlinné — baccil tuberkulový — v r. 1882 obje
vený. Příznaky, jakými nemoc ta za života zví
řete se jeví, nejsou vždy tak určité, by Jistojistě
rozpoznati 8e dala, a různí se dle toho, která
ústrojí taberkulemi zachvácena jsou.

Tak pozorojeme při pokročilejší tuberkulose
plícní slabý dutý krátký kašel, který dostavuje se
obyčejně ráno, když zvířata povstanou, po práci:

nebo po napájení; dech jest obtížnější, zrychlený.
Tisk na prsa způsobuje stónání, kašel, dobytče
hubne, má srst drsnou a tvrdou kuži, žravost je
5atná, občas dostavují se ztyrdnutí a zvětšení
žlaz mísných. Nemoc trvá dlouho a končí zcepé
něním. Je-li pobřišnicetuberkulemi stížena, a zvláště
vnitřní ústrejí, poblavní, pak pozorujeme zvýšení
pudu pohlavního.Krávy se často běhají, rozčíleny

skákají na jiná zvířata a zřídka zůstavají březí;

obřeznou-li, pak zmetají; pro ie příznaky jmenovali dříve nemoc tu býkovnicí. Tento obraz no
moci bývá pozměněn, jsou-li tuberkule v mozku,

še, ve vemenu aneb konečnéve všech ústrojích
(taberkolosa všeobecná.)
Na zcepenělém nebo zabitém zvířeti poz0

rujeme následující změny ve vnitřních ústrojích :
V plících jsou dutiny sýrovitého, mazlavého neb
bnisavého obsahu, nebo zvláštní nalíčky ve velkém
množství. Usllčky buď sesýrovatí nebo zvápenatí;
v těch shledáváme pomocídrobnohledu bacčily tu
berkolosní. Na pobřišnici a pobrudnici tvoří se
maló, světlé, šedivé uzlíčky (perle), kolem nichž
rostou vazivové novotvary. Podobné změny jako
v plících pohradnici a pobříšnici nacházíme i na
žlázách mízných, v jatrech, tlozině, střevách, po
hlavních ústrojích, ve vemenu, míše a j. Rospo
znání tuberkalovy za živobytí dobytčete jest ob
tížné, 8 jistotou lze určiti nemoc tuto teprve u
dobytěete zaniklého nebo poraženého.

V nejnovější době však objeven byl prostře
dek, pomocí jehož nemoc tuto i na živém svířetí
zjistiti možno. Jest to „Tuberkolín“ (prodakt bac=



oilů tuberkulových), dříve jako lék proti taberku
Jose lidské užívaný, kdež se věsk neoovědčil. Za
to při pokusech konaných na dobytku shledáno,
že u hovězího dobytka tuberkulosou stíženého te

tělesní po vatříkoutí jisté dávky tuberkulínu
smačně stoupne, kdežto u zdravého valně se no
smění. Jest to tedy velmi cenný prostředek, po
mocí jehoš tuberkulosa i na živém zvířeti rospo
znéna býti může. (Příště dále,)—

L. + 29. Z Prahy. (P.d. „Obnovy“.)Řidi
telství tiskové ligy změnilo nám čísla a mně přidalo
číslo 34, i budu Vám nyní pod touto značkou dopi
sovati. Není účelem těchto dopisů popisovati klášter
ní budovy, ale o jedné se zmíním přece. V Praze
usadily se před nedloubým časem v Bartolomějské
ulici Sedivé Sestry, jež obsluhují nemocné a z nichž
dvě řídí Vincentinum na Letné. Z počátku vedlo se

prkně ale najednouse jim štěstí obrátilo. Ob
ly několikodkazů, mezi nimiš zvláště cenou vynikáraný dům na Malé Straně, zvaný „u sedmi

čertů“. Následkem toho odstěhovaly se Šedivé Setry
na čas na Malou Strana, daly strhnoutí v Bartolo
mějské ulici starou budovu a vystavily 8i velkolepý
klášter s moderním zařízením a se 60 celami pro 86
stry. Loni byl jejich klášter dostavěn a sestry v něm
se usídlily a rozvinují odtud po Praze svoji blaho
dárnou činnost. Můj přítel, p. farář Fr. Vaněček, red.
„Kat. Listů“ koná u těchto sester bohoslužbu, i vzal
mne tam na zim minolého roku a celý klášter
jsme si prohlédli Na Novém Městě v Salmové ulici
máme zvláštní katolický dům, zvaný „Johanneum“.
Je to útulna pro učně v Praze a založena byla roku
1887 od tehdejšího předssdy Jednoty Ka. tovaryšů a
dosud ředitele Johannes, dp. Jana L. Vlka. Zaklada
datel jest učitelem v ústava hlachoněmých v Praze,
sde 14 své hmotné zaopatření, i věnnje celý prázdný,
volný čas svým učňům v „Johanneu“. Začalo se z po
čátku odpoledními přednáškami pro učně, k nimě se
150 učňů přihlásilo. Roka 1888 koupil „Johanneu“
Arnošt hrabě Sylva Taroneca prostranoý dům v Sal
mové ulici (č. 8-I[) a útulua v něm byla slavnostně
otevřena. Chovanců bylo na počátku r. 1889 — 19,
koncem téhož roku již 74 a Koncem r. 1892 již 146.
Téhož roku bylo přistavěno nové křídlo (nákladem
84.000 zl.) Letos je v ústavu 170 chovanců. Do bu
doucího ročníku „Vlasti“ napíši o „Johanneu“ delší
článek. Máme tedy v Praze útalna pro učně, jednotu

pro Katolické tovaryše, i echázel nám už jen spolektolických mistrů. V různých německých městech
Rakouska mají katoličtí mistři své spolky a své domy,
i v Jihlavě zřídil kanovník Berger spolek katolických
mistrů, u nás však tato úloha byla rozřešena až r.
1808. Letos totiž zřídil kanovník dr. Jos. Burian při
Jednotě Katol. tovaryšů ochranné družstvo katolických
mistrů a živnostníků, jež se bude o své zájmy starati.

Opustme nn laskavý čtenáři, vnitřní Prabu avydejme ss na Letnoua vstupujme do Buben. Již jeme

tem. Já přiu napřed a zozvoním u jistého zelenéhodomku. Přichází stařeček a otevírá. Vstupujeme do
zahrady a s ní do příjemného domku, v němě dole
jest nemocnice a nahoře kaple a byt pro dvě Šedivé
sestry To jest původní domek Vinceatina, útulny pro
nezhojitelné atarce a stařeny aneb opuštěné chudé
staré lidi. Přijdeš-li do ústava v letě, vidíš v zahradě
na výsluní seděti starce a stařeny, vidíš i chovan:e,
kteří se sklopenou hlavou procházejí ee zahradou.
Ale původní domek brzy nestačil, i koupila správa
od p. Krejčíka prostranný dům a v levo, aby ústav
nebyl zastaven a slunce zbaven, stavební parcelu, jež

roměněna v sahradu. V býralém domě p. Krej
čikově bydlí, smím-li tak říci, „chovanci“ ústavu.

Bývá jich tam okolo 20. Dole, v přízemí je prádelna,koupelna, kuchyně a kancelář pro Šedivé Sestry a byt
pro starce, v prvním poschodí bydlí stařenky. Věnde

pnje vzorná čistota, klid a pořádek. „Chovanci“ydlí zde až do smrti. Toto jest dílo spolku sv. Vin
Cence, jeně má v ách na 50 odborů, jenž chudinu
živí a duševně sílí a jenž nejnešťestnějším chuďasům

ni bool útalek ve Vincentinum, kdež by bez starostia tný život Bohu do+loušili. Posledním a nejno
vějším spolkovým domem v Praze jest dům družstvo
Vlast, v Žitné ulici č. 570. Stál 80.000 zl., s nichš
44.000 sl, bylo ihned zaplaceno a asi 10.000 zl. ještě
tohoto roku bude zapraveno. Družstvo se tam již 4.
května t. r. odstěhoje. Ještě letos otevře družstvo ve
brém domě papirnický závod spojený s prodejem svých
časopisů, knih s brošar a všech jinýchkatolických
časopisů, které si toho budou přáti. Tento závod bu
de proměněn asi sa rok v knihkupectví a asi za 3—9
reky přibude k tomu katolická tiskárna. Dražstvo
Vlasť se vystříhá všeho Javirování na pravo a na levo,
ve svém katolickém snažení moderním proudům v ni
čem neustupuje, družstvo svůj katolicismus před ni
kým neschovává, nijsk pro přízeňlidskou ho neza
krývá, i povstává tudíš jeho domem a budoucími zá
vody v Žitné ulici nová katolické družina, ješ bude
míti zajisté zoačného vliva na celé okolí ve smysla
katolickém. Kóš milostivý Bůh, jenž dosud družstvo

aprovázelsvýmhojnýmpony požehnái domutomuto i všemu, co v ném bude zařízeno.

Politický přehled.
© politické situael promluvilv aeděli

v Benešově p. dr. Engel, Pravil, že není ani
proti nejostřejší oposici, jedná-li se jí o věc spra
vedlivou, lituje však, že mezi Němci nenalezl se
ani jeden muž spravedlivý, aby vystoupil proti
heslu německých rádikálů, že jazyková nařízení
musí již proto býti oavolána, že rovné právo Čechů
s Němci nesmí dopuštěno býti. Pan dr. Engel
dlouho se chtěl s německými liberály spojovati;
nu snad se již přesvědčil, že od těch se sprave
dlnosti a státního práva nedočkáme. Pan dr. Eogel
vyslovil vážné obavy ohledně budoucnosti říše,
protože německá irridenta má půdu více připra

venou než li se zdálo. Zmíniv se © ministerstvu
hreběte Badena, barona Gaufsche a br. Tbuna
vyslovil možnosť, že snad v brzku octneme se vůči
událostem, jichž se nikdo nenadál. Vyčkávací po
litiku nelze dlouho prováděti a 8 $ 14. nelze
dlouho vládnouti. Hrabě Tbun snad doufá, že z
obavy před absolutismem, se nepřátelské strany
umírní. Dr. Engel nevěří v brzky obrat rozváš
něných Němců. Snad přestanou, až mocná ruka
jim zavolá: Až sem a uic dále. Dr. Engel při
pustil možnost změny říšské ústavy. Pak se vy
slovil proti svůdným heslům a pro péči o hospo
dářský rozvoj. Není správno, že vláda poslance
pro vyrovnání s Uhry již ziskala, Nebudou hlaso
vati pro žádné vyrovnání, které není lepší než do
savadní. Teď není ostatně možno vyrovnání pro
vésti a posavadní úmluvy se o t rok prodlouží.
Kaizlovo vstoupení do ministerstva dr. Eogel
schválil; ono znamená, že se nemá proti nám
vládnouti. Dále poukázal dr. Engel jak prospěšno
pro nás jest, aby nejvyšší úřednická místa se obss=
zovala příznivými nám Čechy. Dr. Engel přestal
tedybrojit proti hofrotům a dobře učinil, vyslovil se
pro oportunism prospěšný a vyslovil přání, aby
chom také měly rozumné radikály. Je
to naším špatným zvykem, že v každém, kdo je
v nějakém vysokém úřadě, buď vidíme svého ne
přítele neb člověka Ihostejného. Takových utkvě
lých myšlének se musíme vzdáti. Co bychom to
byli za národ, kdybychom se domnívati měli, že
ministr nemůže zůstati dobrým Čechem. Dr. Engel
nevěří, že by hr. Thun byl pro německou státní
řeč; to by zmatky jen zvýšilo. Shromáždění schvá
lilo náhledy pana dr. Engla a nesdílí tedy názory
radikálů, pokrokářů a socialistů, — Teké na ně
mecké straně roste odpor proti řádní Wolta,
Schónerera, Ira, Tůrka, Hofera atd., a sál po
věstný Pfersche, který tasil v říšské radě nů., při
chází pomaloučku k rozumu.

Dr. Suaterčlě, mladý nadaný slovinský
spisovatel, advokát, politik a národní hospodář, který
za jednoroční své politické činnosti vyšinul se na
tvůrce a vůdce katolického jihoslovanského klubu,
v němž zasedají též Rusíni a dr. Stojan, vzdal se
poslaneckého mandátu, poněvadž prý meškáním
jeho ve Vídni advokátní praxe a zdraví trpí. Od
chodem dr. Šusterčice z říšské rady ztratila pra
vice vynikajícího spolupracovníka.

V Uhrách oslaveny v neděli zákony Ko
šutovy, které císař Ferdinand před 50 lety 11. dubna
byl potvrdí! Obě uherské sněmovny podaly cí
sařovi Františku Josefovi holdovací adressu. Král
ořijal se zvláštním potěšením ujištění magnátů a
poslanců říšského sněmu svých zemí Uherska,
Chorvatska a Slavonska o věrnosti jejich.

Kníže Mikuláš čeraochorský dostal
od cara Mikuláše darem 3otisíc pušek opakova
ček a 30 milionů patron.

President ve Spojených států ame
rlekých, Mac Kinley vydal již senátu i sně
movně své poselství, ale toto nepřineslo rozhod
nutí o válce neb míru. President neuznáv po
vstalce za moc válečnou, ale žádá zastavení krve
prolití na Kubě a žádá dle potřeby o úvěr zapří
činou zakročení, Španělsko se odhodlslo k veli
kým ústupkům a nabídlo povstalcům příměří,ale
tito patrně na pobídnutí z Ameriky je zamítli.
Senát washingtonský žádá, aby Španělsko odvo
lalo z Kuby své vojsko, což toto učiniti nemůže.
Sv. Otec usiluje dosud o zachování míru, k čemuž
náš císař mu zaslal telegrafické blahopřání. Spo
jené státy vzdor přání evropských velmocí silně
zbrojí u chystají válku.

Bealharske podporovalo hnutí macedon
ské; na rozhodné přání našeho císaře a patrně
též cara však ustalo a kníte Ferdinand ujistil sul
taua svou loyalnosti.

===

Drobná obrana.
Otázka,kterou asi p.'pastor Šádek

rezlaštiti memmí. Proč prý právěkatolické
země zmítány jsou chronickým neduhem revoluč
ním, proč prý právě V katolických státech trůny
se boří, kdežto v protestantských toho není? Má
prý na to odpovědět „Obnova“. — Jeme k službám.
Začneme u nás doma. Proč se bořil královský
trůn Ferdinanda II? — Protože čeští prote
atanětí stavové spojivše se s Němci z říše zcela
zákonného krále „sesadilí“. A proč Be ukasuje
duch revoluční v katolických zemích? —protože
freimauři nejprv katolické státy a dy
nastie zničiti usilují protestantskýmjako
též protikatolickým pokoj dávajíce. Ostatně mají
v Německu socialisma tolik, že jim taky právětak
mnoho veselo není. Nejlepším důkazem bludu páně
Šádková v tomto ohledu jest pokyn, jejž nebožtík
belgický král syansvému dal: „Katoliků se neboj,
ti nedělají revoluci“. — Ovšem udělali i katolíci
vzbouřeníproti uchvatitelům královskémoci
a proti jich utlačovatelům k. p. Poláci proti Rusku.
Ale je to zase lo biblické: „Pane děkuji ti, že
nejsem jako tam ten publikáv“, jestliže p. Šádek
na katolíky v tom ohledu ukazuje tak, jakoby
protestantébyli neviňouncíberánci... Právě
protestantismus — ta revoluce proti
církvi apoštolské —zplodil toborevolučního
ducha v národech křesťanských.

Drobné zprávy
chůze katol. politického družstva

tlstového v Adalhertinuma, která se konati
bude v neděli dne 17. dubna o 3. bod ve velké dvo
raně bude sa příznivého počasí zajisté velmi četné
navětívena. Jediné z farnosti Černilovské se přihlásilo
přes 200 účastníků. Vstup do schůze jest volný po
vykázání se legitimací, kterou obdržeti Jze v admini
straci Obnovy, v Adaltertinam, v levo — v přízemí.
Program schůze jest následající: 1. „Náboženství a
národnost“, pojedná p. prof. dr. Beneš. 2. „0 poli
tické sitnaci a vyrovnání rakousko-uherském“ pro
mluví redaktor Fr. Štáb. 3. „Ootázce socialní“ pro
mluví dr. Rad. Horský, známý oblíbený sociolog.

Zprávy dlecésní. V Pánu zesnal: p.
Bobumil Vojtěch, kaplan v Chrudiii, dne 5. dubna
1898. — Ustanovení: p. Jan Vaníček,farář vo
Vrbici, za faráře do Onbisiavic; p. Frant. imek,
kaplan Třebovický, za kaplana do Oustí u. 0; p.
Bob. Kulbánek, kaplan Pilnikovaký, za koop. do Ko
cléřova; p. Ew. Čihák, koop., za administrátora ve
Vrbici; p. Fr. Víša, admin. Oubislavický, za admin.
do Jásené — Uprázdněné místo: Vrbice,fara
patronáta náboženské matice od 1. dabna b. r.

Účastníci farního konkursu vednech
13., 14. a 16 dubna. 1. Elitzer Josef. kooperator v
Rychmburku, 2. Karásek Jan, exposita v Libřicích,
3. Kolář Jindřich, kaplan v Poniklé, 4. Lašťovička
Josef, kaplan v Přibyslavi, 5. Lebduška Vojtěch, ad
ministrator v Německé Vyskytné, 4. Malý Jaroslav,
kooperator v Nové Pace, 7. Opletal Leopold, kaplan
v Branné, 8. Profous Josef, kooperator v Žamberkn,
9. Teplý Josef, kaplan v Borobrádka, 10. Wittich Al.,
admivistrator v Lanově, 11. Vlček Ferdinand, kate
chetav Polné. — Konkursu katechetického
pro školy měšťanské ve dnech 15. a 1+. dubna súčast
nili se: 1. Aliger Emanuel, kaplan v Ronové, 2.
Schuster Vilém 0. S. Aug. zatimný katecheta ve Vrch
labí, 3. Sokol Jan, zatirnný katecheta ve Skuči.

K regulování Labe v Král. Hradci
má se konečně vážně přikročiti. Obce v okolí Hradce
Králové trpí každoročně dvakrát i třikrát záplavou
svých pozemků, na něž se voda z Labe vylévá, pro
tože v těsném korytu nemá dosti místa. V úterý za
vítali do Hradce kulturní technici zemědělské rady
pp. Tomeš a Klicman, aby si problédli zdejší krajinu.
V zásadé se vyslovili pro rozšíření labského řečiště
na pravém břebu, čímž se má zabrániti zaplavování
pozeroků mezi Hradcem a Pražským Předměstím. Po
savadní most s kamennými piloty by se musil odsranit,
anebo aspoň tak upravit. a rozšířit, aby byl volný
průtok vody. Stavidla hučavého mostu muasila by se
tak zařídit, aby v době velké vody se mohla sklopit
a tak aby se mobl rychlý odtok umožnit. Město Krá
lové Hradeo by se spojilo s Fražským Předměstím
novým mostem, vedoucím z Palackého ulice podél
okresního domu přímo k nádraží. Upravením Labe
u Hradce by dostaly otpad i vody Plotištské, Ště
žerské vody, které zaplavují časem Pražské Předméstí
odvedly by se do řeky poblíže Farářství. Ve čtvrtek
dopoledne, co tyto řádky píšeme, koná se na radnici
schůze interessentů, kteří s městskou radou králové
bradeckon zajisté se zasadí 0 urychlení regalace řeky
Labe. O upravení řeky Orlice pracuje se v zemském
výbora. Mlavilo se také o odvedení části labské vody
svláštním nábonem, který se měl vésti poblíže nádraží,
sle projekt tento uznává se za méně vhodný.

Úmrts. V neděli zemřel v Praze královéhra
decký měšťau, bývalý lékárník v Hrádku, pan Arnošt
Brády. Zesnulý byl muž šlechetné povahy a ryzí vlá
stenec. Ústřední Matici školské odkázal 2.000 zl.,
města Hrádku 1.000 zl., městu Králové Hradci 8
Třebechovicím po 500 zl. Ve středu a 3. hodině
konal se slavný jeho pobřeb v Králové Hradci. —
V úterý zemřel zde majitel domu a bývalý majitel
mlýna v Žirci, vážený měšťan pan Jos. Pavlíček.
Včera byl pochován v Žírci.

Štvanice proti nejdp. biskupovi
královéhradeckému zavedlav poslednídobě
též „Ostdeuteche Randechan“, která patří známému
politickému křiklounu a parlamentárnímu práči Karlu
Herrmannu Wolfovi. Nejvíce rozčertila českoněmecké
Prušáky tato oprava ndp. biskupa Brynycha, kterou
dne 29. března byl poslal do „Národ. Listů“: „Není
pravda, Že jsem se dopustil zbabělého útěku před
německými nacionály v Lenově, ale pravda jest, že
jsem jejich deputaci řekl, že P. Ringla nikdy za fa
ráře nedostanou; pravda jest, že jsem P. Ringlovi
jiné místo vykázal; a pravda jest, že jsem resignaci
od P. Kaplického nepřijal, naopak jemu uložil, aby
setrval; až když tentýž kněz po třetí — a to zcela
určitě — písemně resignoval, vyhověl jsem z ohledu
na něj této žádosti jeho, jelikož si lepší místo opatřil.
Není pravda, že jsem se dopustil zbabělého útěku
jinde, ale pravda jest, že jsem proti vůli německých
nacionálů i přes hlomoz v kostele v Henneradorfu
(Dolní Branné) český kázal, že jsem přes demonetra
tivní odpor Němců v Žírči české slažby zavedl a ro
vněž tak přes různé žádosti nacionálů německých v
Dabenci učinil“. Nejdp. p. biskup Brynych hájí jako
Vrchní Pastýř diecése dle práva 8 povinnosti své če
ské menšiny i kněze v uzavřeném území, což jak
známo mnozí páni poslanci £ všelijakých příčin uči
niti se báli a bojí. To se ovšem nelíbí Ižiradikálům
ani českým, ani německým. Proto viní Wolf a jeho
vrchlabští spřeženci, nejdp. pana biskupa Brynycha,
že svého práva jako biskup používá k počeštění ně



tmeckéčásti Čech. Tím prý si sasloušil titul „české
ho štváčského kaplana“, v očíchvšechrozvát
ných () prý ale pozbyl způsobilosti ka zprávě biskup
ství. Německé obyvatelstvo jest prý tímto jednáním
rozhořčeno a okresní výbor ve Vrchlabí vyslovuje ma
nepokrytě toto rozhořčení. Okresní výbor ve Vrchlabí
vyzval také ministerstvo kultu a vyučování, aby uči
pilo opatření, aby tento biskup více jiš okres vrchlab
ský nenavštěvoval a aby inspekce (!!!) byla prováděna
zástupcem jeho, který by byl jmenován vládou a ne
biskupem. Inu Vrcblabští vůdci rozumí duchovní sprá
vě prapodivně. Uvádíme tuto střeštěnou zprávu Wol
fovců pouze proto, poněvadž Grégrovci vinní opět ne
právem biskupa Brynycha z poněmčování. J. B. Milost
dopustil se v očích Němců toho strašného zločinu, že
potvrdil za faráře české zasloušilé kněze, kteří na
německé fary byli praesentováni Jeho Veličenstvem
císařem a německou spravedlivou hraběnkou. Za to
jej trbá orgán Wolfů a Grégrů skoro stejně. Biskup
Brynych ovšem Čechem se narodil a horlivým Čechem
vždy zůstane. K německým katolíkům jako Vrchní
Pastýř byl a zůstane při tom spravedlivým, ale proto
nikdy se nebude miliskovat s německými liberály jako
to činil majitel Nár. Lietů, který chtěl Německu do
konce darovati skoro polovici německých Čech s osmi
sty tisíci obyvatelů, on se také nebude nikdy líbati
s předsedou německého šulferajnu, dr. Weitlufem jako
to přsd lety učinil pan dr. Eduard Grégr. My litujeme
jen poštvané české obyvatele v Jičíně a v Králové
Městci, kteří klamnými zprávami se nechají proti J.
B. Milosti poponzeti. Tak uveřejnily nymburské „Obč.
Listy“ dopis z Králové Městce, kterým se vylhanými
zprávami štvou a vybízejí řemeslníci a živnostníci
tamni, aby při visitační cestě nejdp. biskupa svého
nevítali. Všechny spolky královéměstecké, Občanská
beseda, hasiči a veteráni uenesli prý se Brynycha ne
vítati. Nu snad půjdou vítat Herrmanna Wolfa, Pfer
scheho, Lechra, Schěnerera, Ed. Grégra a dr. Kloučka,
ba snad i jičínského pana Jirů, který jest s pověstným
Irem (jmenoval se také Jirů) aspoň v nenávisti k
panu biskupovi spřízněným. Alliance politiků fir — míz
hrajících jest vždycky možna.

Pronájem Grandhotelu. Okresnívýbor
pronajal hostinství ve svém domě osvědčenému od
borníkovi, panu Josefovi Morávkoví, dosud hotelierovi
u Českého lva v Berouně a před tím chvalně- známé
mu restaurateurovi v Černožicích. Hotel má hostinské,
kavárenské a výčepní místnosti, 24 pohostinských po
kojů a rozsáhlé stáje pro koně.

Přátelský večírek, v jednotěkatolických
tovaryšů na pondělí velikonoční pořádaný, pobavil
příjemně všecky účastníky, Bez dloubých příprav po
starali se chvalně známí komikové, pp. Beránek a
Svaták o srdečnou zábavu, při níž střídaly se komické
výstupy se zpěvnými a hudebními produkcemi. Ve
prospěch Ústřední Matice školské vydražen byl veliký
buchtový panák. Večírek poskytl opětně důkaz o
svorném a upřímném duchu v řadách jednoty. Zdař
Bůh! —

Akademie v Adalbertinu. Naoslavu
démantového kněžského jubilea sv. Otce a zlatého
panovnického jubilea J. V. císaře upořádá jednota
katolických tovaryšů v neděli dne 24. dubna velikou
pěveckou a hudební akademii, k níž získání jsou dva
znamenití umělci, p. L. Pižl, virtuos na klavír a p.
J. Malý, virtuos na kontrabas. Členovéjednoty sa
laskavého spolupůsobení zdejších dam provedou ně
kolik pěveckých novinek, mezi nimiž proslulé orato
riam Sv. Anežku od prof. Wiltbergera. Koncertní
křídlo zapůjčí ze zvláštní ochoty firma A. J. Petro
fova. Zpěvy nacvičil obětavě sbormistr jednoty dp.
vicerektor D. Orel. Čistý výnos bude věnován na
stavbu chrámových věží, které budou u cháma av.
Ducha v tomto jubilejním roce nákladem bradecké
obce zbudovány. Umělecký požitek, jakož i šlechetný

Bb akademie shromáždí jistě četné obecenstvo. ZdařBůh!

Za hlavní porotce prodruhéporotníob
dobí v Hradci Králové, které počne 2. května, vylo
sováni byli pp. Rud Ulmenetein kníž. ředitel lesní v
Dubně, Bartoň Lad., továrník v České Skalici, Pěorn
Ferd., rolník ve Spitě, Hudr K., mlynář v Stadnici,
Horák Václav, obecní starosta ve Světlé, Klazar Fr.,
maj. pivovaru ve Dvoře Králové, Kleinwňchter Čeněk,
rolník v Libotově, Orct Jos., rolník v Bříze, Korbel

Čeněk, mlynář v Maláovicích,Černý J., rolník v Pi
leticích, Bartmann Vinc., rolník v Heřmanicích, Klein
Bohd., mlynář ve Smiřicích, Jakoubek Fr, obchodník
ve Smiřicích, Hanner K., hosp. správce v Doudlehách,
Barth Ant., lesní v Kostelci n. Orl., Moravec Ant.,
továrník v Kostelci n. O. Vanoušek Jan, rolník v
Seči, Wagner Peregrin, hostinský v Dol. Bořikovicích,
Šefelín Fr., obchodník v Hronově, Jast Ant., továrník
v Červ. Kostelci, Škoda Josef, rolník v Lípi, Bartoň
C., maj. továrny v Starém Městě, Rydlo Ant., majitel
kruhovky v Krčíně, Hónig F., vinopalník v Nov. Mě
stě n. M., DašekČeněk, mlynář v Slavětíně, Škalda
M., rolník ve Vrchovinách, Čížek Boh., hostinský v
Dobrušce, Baumann V., knížecí správce v Opočně,
Scheithauer Heř., správce v Tošově, Ježek Ant., rol
ník v Trnavě, Porkert Ed, majitel slévárny v Sku
hrově, Bárta Jos., obchodník v Rychnově, Fischer L.,
továrník v Rychnově, Vašíček K., mlynář v Pastvinách,
Resl Jos., rolník v Slatině, Černohouz Ad., majitel
reality v Žamberku. Náhradníci pp.: Baum Josef,
obchodník, Černý Frant., stavitel, Flášner Jos., ob
chodník, Helvich Rud., obchodník, Nekovařík Josef,
speditér, Nepeřený M., m. hud. školy, Russ Julius,
fotograf, Stein B., obchodník, Věrnák Karel, poklad
ník záložny. Jsou 2 trestní případy.

Měst. Klicperovo divadle v Hrad.
Králevé. Klab českých velocipedistů pro Hradec
Král. a okolí pořádá„šermířskou akadomiig
kterouž se zvláštní ochoty ve prospěch dobročinný
uvolili se provésti členové českého šermířského klaba
pražského v sobotu dne 16. dubna 1898 v Klicpe
rově divadle v Hradci Králové. Na programu spřa
děno jest 12 šavlových e 18 fleuretových asautů, ve
dle toho pak škola šavlí a fauretem „en oolonne“.
jakož j škcla fleuretem attaková a škola šavlí atta
ková na levou a pravou roku. V přestávkách kon
certovati bude osvědčené hudba Sokola Třebechovi
ckého, za řízení kapelníka p. V. Jaroměřského. De
tailní program doručen bude každému návštěvníku u
pokledny. Začátek v 8 hodin. Ceny míst: Lože 3 zl.
Křeslo 1 zl. Sedadlo na tribuně 1 zl. Sedadlo I. tř.
G0 kr. Sedadlo II. tř. 50 kr. Sedadlo na galerii
30 kr. Sokolský, studentský agarnisonní líslek 16 kr.
Přízemí 10 kr. Předprodej lístků ze vzácné ochoty
převzal na sebe p. B. E. Tolman, knihkupec v Hradci
Král Po ukončení akademie pořádán bude přátelský
večer ve dvoraně „Besedy“, při němž koncertovati
bude hudba p. V. Jaroměřského. K večeru tomu jest
vstup volný, žádá se však úbor salonní.

Jednota bohoslovců královébrade
ekých vypisuje tímto konkurs na 4 knihovny ven
kovské v místech nábožensky neb národnostně obro
žených. (Dosud založeno 53 knihoven o 100—120 av.)
Přednost mají místa, kde obě tyto podmínky jsou.
Žádosti buďtež posýlány na Odbor pro zákládaní ven
kovských knihoven Jednoty bohoslovců v Hradci Krá
lové do 15. května t. r. Odboru pro zakládání ven
kovských knihoven Jednoty bohoslovců královéhrade
ckých letos dosud dobrotivě darovali: J. B. M. Eduard
Jan Nep. Brynych, biskap královéhradecký 20 zl.,
vsdp. Megre Dr. Alois Frýdek, kap. děkan a gen. vikář
2 zl., vedp. Josef Šrůtek, kanovník arcijáhen: knihy,
vadp. Magre Fr. Hampl, kanovník 2 zl., vadp. Matěj
Musil, kanovník a měst. děkan 2 zl., vsdp. Dr. Ant.
Brychta, kanovník 1 sl., vadp. Ant. Pogerth, kanovník
ročník Časových úvah a 1 sl., vadp. Jan Barták, ka
novník 1 zl., vsdp. Dr. Jan N. Soukup, čest. kanovník
a prof. theol. 2 zl., vsdp. Dr. Vinc. Ruth, konsist. rada
a prof. theol. 3 zl., vsdp. Dr, Fr. Šulc, kons. rada a
prof. theol. 2 zl., vdp. Dr. Josef Mrštík, prof. theol.
1 sl., vdp. Dr. Gustav Domabyl, prof. theol. 2 sl.,
vsdp. Ant. Suchánek, kons. rada a rektor bisk. kněš,
semináře 6 zl., vdp. Ant. Petráň, spiritual bisk. kněš,
semináře 12 ročníků Vlasti, s pozůstalosti + dp. Kar.
Škody, b. archiváře spisy Kosmákovy, vdp. František
Tondl, katecheta na c. k. vyšší realce kniby, vdp. Ant.
Hrubý, ředitel bisk. tiskárny 1 sl. 60 kr., vdp. Dr.
Fr. Reyl, ředitel bisk. Boromea 2 zl.; vdp. Th. Dr.C.
Jos. Novotný, bisk. ceremonář 2 sl., vesměs v Hradci
Králové. Vdp. Fr. Hanousek, děkan v Třebechovicích
knihy, dp. Alois Krsek, farář v Malé Úpě knihy, dp.
Ot. Fiala z Prahy, Dr. Achole Panna Marie Lourdské
50 exempi., dp. Jan Kuhn, farář ve Studenci 1 sl.,
veld. duchovenstvo v Rovni 1 sl. 50 kr., vp. V. Sokol,
kaplan v Čes. Třebové 1 zl. 50 kr., vp. Lad. Kunte,
kaplan v Dobrušce 1 zl., vedp. K. Vorlíček, arciděkan
6 zl., dp. Fr. Král, farář z Bílého Újezda 2 zl., vdp.
Jos. Knhl, farář ve Studenci 1 zl., vp. Fr. Stejskal,
kaplan v Náchodě 1 zl., dp. Ant. Boukal, farář v Pecce
1 zl., vp. Fr. Schrotter, kaplan v Pecce 1 zl., vp. Jos.
Tesař, kaplan ve Vel. Ubřinově 1 zl., dp. Jos. Forman,
katecheta v Chotěboři 3 sl., vdp. Fr. Novák, farář
v Jásené knihy, dp. Fr. Sahan, farář ve Vojn. Městci
2 zl., vdp. Frant. Jireček, děkan v Dolním Ujezdě 2
zl., vp. Jos. Šorm, administrator v Chotěborkách1 zl.,
vp. Jos. Podhrasský, kooperator v Újezdě u Chocně
t zl., dp. V. Kudrna, vojenský kaplan v Brně 5 zl.,
veld. duchovenstvo ve Vrbici 2 zl., dp. Vojt. Kameš,
farář v Bohdanči u Ledče knihy, vdp. Josef Hovorka,
farář v Kaňka 1 zl., vdp. A. Kopecký, farář v Nov.
Hradech 1 sl., vp. V. Bayer, kaplan tamtéž 1 zl, ctp.
Lohelins Prchal, klerik kan. praem. v Želivě 1 zl.,
vp. Jos. Ježek, kaplan v Pohledu1 sl., vp. Fr. Prudič,
kaplan v Chvalkovicích 1 zl., vp. V. Jelínek, kaplan
v Hořiněvsí 1 sl., vp. Fr. Zrsavecký, kaplan v Luši
1 zl., dp. Ant. Paulus, protokollista v Hradci Král,
1 zl., vp. Karel Hubert, vikarista tamtéš 1 zl. dp.
Radolf, Orel řicerektor bisk. Boromea t si. Vyslovu
jíce všem vdpp. dobrotivým dárcům nejuctivější dík
u upřímné „Zaplať Pán Bůh“, prosíme pokorně o la
skavé další příspěvky pro zakladání knihoven katoli
ckých. Za výbor pro sakládání venk. knihoven Jednoty
bohosl. královéhradeckých. Fr. V. Kubíček, t. č.jednatel.

- Předseda ministerstva hrab. Thun
meškalv neděli a v pondělí v Praze sa příčinou avé
ho přesídlení ze svého pražského paláce v Ostrahové
ulici do paláce ministerstva vnitra ve Vídni. V Praze
přijal deputaci pražských majitelů domů. Poškozeným
v Klapém daroval 5000zl. a osvědčil tím na novo zná
mou svou štědrost a lidumilnost.

První sjezd národního dělnictva
v Praze konal se o velikonočních svátcích
za přítomnosti 415 | delegátů. Na ajezdu při
jaty resoloco ve smyslu našeho státního práva, ve
prospěch národních menšin a oprav sociálních. Proti
vládě atojí národní dělnictvo, které má program ra
dikální, v rozhodné oposici.

Chropiňský cakrovar předsoudem.
V Uherském Hradišti zahájeno porotní přelíčení proti
pěti správním radům padlého chropiňského cukrovaru,
kteří připravili své věřitele o 1,726.152 zl. a mimo
to 1367 rolníkům ze 126 obcí na Kroměřížsku, Ko
jetíosku a Přerovsku zůstali za řepu 380.900 zl.
dlužní. Obžalováni jsou Němoi Karel a Adalbert
Steffen, Rob. Pornitz, G. Dracker a J. Zimmermann

s Vídně a torárník či. Bochner z Brna. Předvoléno
je 1970 ovědků a přelíčení potrvá 14 dnů. Obhájeí
jsou: známý z procesu Oppembelimova,který stát při
pravil při stevbě draho miliony, dr. Neuda z Vídně
a náš dr. Herold s Praby, který se proslavil há
jením Němců v processu o dědictrí hraběte Jiřího
Waldštýna proti českému šlechtici Zdenkovi Thunovi,
bájením lichrou na Ledečské a Chrudimsku proslu
lého dr. Komersa a židovského pražského advokáta
dr. Sterna, který podvedl poctivé české živnostníky
o tisíce zlatých. Vliv a vtip dr. Herolda jest ovšem
mocný, ale používáli p. dr. Harold svých schopností
k hájení naších národních škůdců, není to české po
litice na prospěch a p. dr. Herold měl by se vzdáti
poslanectví, zemského výborství a výnosnébo správního
radství v českých vlasteneckých podnicích. Bohatí
židé a Němci měli poctivým moravským rolníkům za
řepu od nich dodanou také poctivě zaplatit. Pan dr.
Herold je chce vysekat. Ale pro Bůb, když lze české
rolníky o půl miliono připravit a národ náš o veliké
národní jmění ochudit, nač potom pražští asvobodo
mysloí advokáti odporučují českému lidu, aby šetřil
na sírkách a chodil Svůj k svému?

Přismal se ku krádeší. Dne12.t. m.
zadržen byl zdejší policií 24letý Em. Sedláček z Vam
berka pro tuláctví, Týž po zatčení udal, že v noci na
10. t. m. vloupal se společně s Fr. Doležalem s Vam
berka a Janem Kovářem z Pekla do sklepa hostince
„u mlýnka“ v Něm. Rybné a odcisili tam 16 lahví
limonády a 3 soudky lihovin. Při výpravě této byl
prý Doležal lepen a ostatní dva uprchli. Následkem
tohoto udání zavedeno bylo ve směru tom vyšetřování
a Sedláček ponechán ve vazbě.

Zralí pro polepšovnu. Dne10.t. m. se
stavil se z bratří Francků a Zemana 7 a 1šletých
hochů trojspolek a vydal se na slodějskou obchůzku.
Poněvadě nedalo se nic jiného vypáliti, ukradli ale
spoň zedníku Jos. Brunatovi na stavbě nových škol
několik ocelových dlát v ceně přes 6 zl. S lupem za
šli si nadějní hoši do jistého krámu, kde hodlali dláta
vyměnit za bernější minci, coš se jim však nepoda=
řilo; sbyloť jim sotva tolik času, aby práskli do bot.
Případ tento ohlášen byl c. k. kr. soudu.

Upil se k smrti. Dne 12. t. m. přišel o
půl 6. hod. ráno do kořalny Riemrové č. 21. na Praž
ském Předměstí známý tulák apijan Jan Balcar
2 Věkoš a vypil za 4 hodiny litr kořalky. Pojednou
však začínal epát a chrčet a proto nechala jej maji
telka kořalny Riemrová odvésti na louku nedaleko
Střelnice, kde opilec za okamžik skonal. Po ohledání
mrtvoly p. dr. Klumparem odnesena byla tato do
umrlčí komory zdejší okresní nemocnice.

Obee Hlapeu pod hradem Hasnburkemu
Lovosic stihlo strašné neštěstí. Spodní voda podemlela
a odplavila vrstva jílu pod zemí, posunala půdu, na
několika místech otevřely se zející propasti a domky,
stáje i stodoly s rachotem kácely se na Veliký pátek
do propasti. Zničeno jest přes 82 domů. Obyvatelé
zachránily jen holé životy a něco nábytku. Také k
stel a fara jsou ohroženy. i

„Požadavky Slezských Slovanů“ je
název brožury vydané právě nákladem Politické a
hospodářské jednoty v Opavě, kde a příslušným úvo
dem podáno je pět řeči slovanských poslanců Slez
ských, které měli ve sněmu 5. a 10. února 1808.Řeči
po stránce formálné i věcné jsou dokonalé a poskytují
jasný názor jak na veškeré národnostní i politické
poměry veSlezsku tak i na jakost a smýšlení spoje
ných německých stran ve sněmu Slezském. Brošuru
tuto doporučujeme všem, kdo o Slezských poměrech
nabyti chtějí náležitého poučení. Obdržeti ji lze za
předem zaslaných 20 kr. u újednatele Politické a ho
spodářské jednoty v Opavě p. red. Ans. Otahala,

VWlaštevky, nejspohlivějšíposlicejara, k nám
již přiletěly. Rychlý jejich let nás baví, sa staro—
a středověku býval také prospěšným. Vlaštovky sačal
používat jako nejrychlejších poslic římaký rytíř Cao
ciuna Volateranus. Z Říma oznámil svým přátelům
do Řecka po bleskurychle letících vlaštovkách, že do
byl při závodech vítězství. Roku 1888 začal Francous
Jean Desbouvrier v městěRoubaixu opět vlaštovek jako
poslic užívati. Cestu z Paříže do Roubaixu 250 kilo
metrů dlouhou uletěly o třičtvrti hodiny dříve než
holubi. Čo se rychlosti letu dotýče, vykoná za 1 vte
řinu moucha 8 metrů, orel 25,holab £7—88, včelej“0m.,
vlaštovka 66—65, tedy za 1 hodinu až 234 kilometrů.
Vlaky severozápadní dráhy urací sa hodinu 36 kilo
metrů.

Vepř — umělee. Na českémseverovýchodě
konal nedávno „uměleckou“ okražní cestu menší „zvě
řinec“. Mezi jeho raritami nalezal se téš cvičený ve
přík. Přes noc savřeli čtyřnohého umělce do chlívku.
To se patrně hrochtavému artistovi nelíbilo a proto
utek] z chlívku, kdež mu bylo zima po přikrých scho
dech na půdu, kdež si zalezi do slamníku, na němž
učňové pana domácího spávali. Kdyš večer hoši si
ulehli na elamník, počal se pojednou neznámý nocle
hář hýbati, prudce lomcoval slamníkem, což, jakož i po
divný hlas nahnalo učňům amrtelný strach. Oba jek
tajíce zuby, zběhli dolů, křičíce, že na půdě je zloděj.
Veškeříobyvatelé domu, ozbrojení jsouce klacky, pod
nikli válečnou výpravu proti vetřelci. Tento zpozoro
vav světlo lampiček a nepřátelské úmysly, škubl s
sebou a chtěje se dostati se slamníku ven, skutálel
se s ním dolů, což spůsobilo nové sděšení. Mistrovi
Knejpovi ješily se hrůzou vlasy na hlavě a kdyš vy
skočil ze slamníku opravdovský štětináč, myslel, že
je v něm zakletý čert, jeně si jde pro hříšnou jeho
duši.



Jednota katol. tovaryšů v Hradei
Králové nehraje v neděli dne 17. t. m. „Sedlák

křivopřísežník“.Začátek o půl 8. hod. večer.
na sedadla jsou k dostání ve spolkové místnosti v ne
děli od 9—12 hod. dop.

fBobetníNár. Listy uveřejnily tuto
©pravm: V čísle93. našeho listu uveřejněna byla
pod tímto titnlem zpráva, k níž píše nám králové
hradecký biskup pan J. N. Brynych: Není pravda, še
P. Kaplického někdo za kulisami vybízel, aby „do
brovolně“ resignoval, ale pravda jest, že tantýš kněs
sém hned při odjezdu z Lanova na nádraží vrchlab
ském před továmíkem Bóhmem řekl, že se nikdy do
Lanova, kdeš jeho šivot byl ohrožen, nevrátí. Pravda
jest, že jsem ho v přítomnosti p. kanovníka Pogertha
vybísel, aby selrval, a še jsem mu tudíž řekl, še re
signaci nepřijímám,anoť se tu jedná o budoucnost a
o zásadu.

Na sjeslu pokrokářů v neděliv Praze
odbývaném útočeno prudce na Mladočechy a touženo
na to, že Samostatnost, Lid a Rach mají mnoho tisíc
slatých sa svými odběrateli. Na to odporučeny lidu
k odbírání: „Orěta Lidu, Kladenské Rozhledy, Škol.
Obzor, České Škola, Český učitel, Radikální Listy a
Samostatnost“ jakožto hlavní pokrokářské listy. S re
dakcí „Rozhledi“ se vyjednává.

Zočsti s východních Čech.
Z Jičína. -Jednánío uvítání

radnici zdejší.) Uvítání p. biskupa při jeho přijezdu
do města našeho bylo většinou hlasůna radnici uza
vřeno. Proti urítání mluvil hlavně p.Václav Jírů. —
Něcotak povrchního, nepravdivého a fana

tického se tak hned v tak vážném sboru, jakýmpřece chce býti naše zastupitelstvo, nepromluvilo. Bi
skupovi našemuupírati vlastenectví, je dnes po tolika
důkazech jeho opravdu horoucné lásky k národu na
šemunejmírnějiřečeno— směšnou nevědomostí.
Náhodou jsou zde a nás lidé, kteří našeho p. biskupa
od dětinství znají. K nim zvláště patří p. dr. Klou
ček, u jehož rodičů jako žáček zdejší hlavní školy p.
biskup bydlel. Ale ovšem p. dra Kloučkovi by se svěd
čení pro nenáviděného biskupa nevyplatilo. Ale jsou

tu jiní, kteří by se mohli pamatovati, jak P. biskupjiš jako malý gymnaaista ze svých skrovničkých stu

dentských spor připlácel na české časopisy, jak meziprvními byl, kterýod svého otce dostal čamaru a byl
s několika málo sťudenty s professorem Pechánkem
mezi prvními, kteří v ní přišli do školy. — Kdyby
tomu nebránila umíněnost a strannická vášeň, musel
by p. Jírů věděti, še v předvečer svého vysvěcení na
biskupa veřejně na náměstí v Hradci Králové p. bi
skup ohlásil, » by za svou největší radostpovažoval,
kdyby jako biskup český stál po bokuarcibiskupa
pražského stavícíhokorunu av. Václava na hlavu krále
našeho, coš s jásotem a potleskem (Toje tedy politika

a biskupa. — Pozn. red.) přijato. — Kdyby pan
frů nebyl zalepen radikální vášní svou, musel by

věděti, že p. biskupjako mladý veenický kaplan vstoupil v řadu českých episovatelů povídkářů. Svědkem
toho jest kniha: „Naše vesnice“, v nichž sebráno jest
několik povídeks lidu — psaných v duchu Pravdově
a Ebrenbergrorě. — Ovšem paal p. biskup jako ka
novník vyšehradský ispisy víru katolickou obhajující.
Ale kdyby p. Jírů byl opravdu svobodomyslným, ne
kydal by hanu na posvátné osobní přesvědčení, tře
bas by to bylo přesvědčení katolické. Kdyby p. Jírů
byl svědomitýma opatrným odpůrcem,byl by si vše
cky spisy p. biskupapřečatl.Alejen sema tam něco
se spisů jeho jedním uchem zaslechnouti a dle výtršků
bes souvislosti je uváděti jest trestuhodná nesvědomi
tost. Jičínský Obzordělá z toho jednání na radnici
událost věčnépaměti hodnou. A jest tomu tek opravdu.
At potomatro ví, že šili v Jičíně Čechové, kteří ze
zaviněné nevědomostia s úžasnou povrchností potu

ili biska ha, vlastence a českého spisovatele.
několika lety jednalo se podobně na radnici čá

alavské. A tam bylapronešena památná slova ústy
ředitele škol měšťanských asi tohoto smyslu:
Pánové! Mělijste biskupa Němce Hanla a nosili jste
„fakale“ na počest jeho, aleříkali jste: Jen kdyby
chom dostali za biskupa Čecha, aby k nám promla
viti mohlřečí naší. Přišel p. biskup Hais,rodemČech,
ale více v Rakousích vychován, uvědomělým českým
vlastencem nebyl, a dělali jste mu slávu. A nyní máte
biskupa Čecha, mluvou i srdcem. První a jediný z
biskupů hradeckých přišel na stolec biskupský —
český spisovatel — a nemůžeteto vydržeti! Viď

te! a si musí Č:chové poplíti? A proč to děláte?
Protože Vám biskap hájí víru vaši (I) a že
tohohnáni erangelickým pastoremi! (Jičín? —
To zaslouží snad taky zapsáno býti na věčnou paměť,
Památnou událostí jest téš to, že první město,
kde se k uvítání p. biskupa nikdo z městského sa
stupitelstva nedostavil, jest Přelouč. Za ní šla Jaro
měř. Ale cow stalo? Lid po řeči biskupově rohlédl,
hlasitě v kostele plakal a přinevena do jí elny na
děkanství kytka s nápisem: „Odpuštění“. Taokolnost
— a pak ta osudná „Přelouč“ vynutila jistému pánu
s radnice tannější přiznání: „Přece jsme to neměli
dělati“. |Na věčnou paměť města Jaroměře je to sa
psáno, že se otcově města dali uštvati dr. Štemberkou
a panem tajemníkem. V Rychnově „působil“ proti
uvítání p. biskupa bezkonfesní Hajna helvetský re
daktor. Městskárada nedala se odstrašiti a uvítala,
Ale spolky dostaly strach — z redaktora (!) Pan bi

akup přijel a přomlavil v kostele. Druhého dne bylahostina na děkanství. Pan starosta města dr. Smrtka
řekl k p. biskupovi: „To byla vřava dnes v noci té
měř do půlnoci v hostincích. Obelbali nás, oklamali
nás“ a p. „biskup není takový jak nám ho líčili. Kdy
byste — tak doložil dr. Smrtka — dnes přijel, vše
by bylo na nohou k vašemu uvítání“ — Toje také

čti hodno, jak nestateční a lehkověrní jsou u nás
idé1 Proto takó na věčnou paměť píšeme týto věci,

my děkujíce většině městské rady, že se nedala strh
nouti k potupení a, vlastence a českého spiso

p. biskupa na

vatele na směšnou paměť„pofomatva. — Doba je přílišvátná, než abychom od k vlasti odpudili svým
hrubstrím muže've svémdědu ze stavu rolnické
ho, tedy z jádra lidu pocházejícího — jen proto, še
je katolíkem, jen proto, že je vlastencem ve amyslu
av. Václava a otce vlasti la IV. Doba je příliš
vážná, neš abychom urážkou biskupa udělali radost
vsteklému Wolfovi, který jej nazývá „infalovaným

českým fanatikem“. Doba je pš vážná, neš abychom v Jičíně dělali „přeloučské kousky“, Obzvláště
též našim spolkům to neradíme. Nechť se ptají semého
„Sokola“ v letním sídle biskupově v Chra

sti ano i dr. Pippiche. Ten jim dosvědčí,-ibiskup i sokolům honí k jejich slavnosti propůjčil
louku a na biskupském domě vztýčilprapor !| A
když se věci takto mají, čím jest „památná“ řeč p.
Jírů na naší radnici? Zvláštní je to, že tuto svou
řečp. Jírů mělprvního aprile.

Z Náchoda. „Neupřímnýmrádcům do pumátníku.) Minulý výklad o tom, kterak „lidovou“
knihovnu říditi dlužno, velice rozčertil v „Nách.
nov.“ jakéhos průkopníka „českého volfování“ a na
formanské herce své zlosti sebou bází, že jsme dle
povinosti pravdě průchodu zjednali. Trochu to byl

ovšemseda a semenecpro některéčížkovcelPřiznáváme, ale dopisemnebyl „ostře napadán kni
hovník — jak se v č. 8. N. n.“ praví — ten byl jen
upozorněním na vady, jichž nepopírá ani sám býv.
knihovník, ochotně se nabídnuv, aby ty které knihy vy
řuděny byly. Přistoupil tedy na stanovisko námi hájené.
Za to až příliš průhlednou je insinuace lokálku umi
četi zastrašením „hlavatého“ dopisovatele „B nychova
šornála“. Věc jinak nenová. Užprý v starém Řecku
vždycky volové třesení údů dostávali, když se bo
hům hokatomba strojila. To v podstatě podnes trvá,
jen způsob vtělení toho vzteku se pozměnil, obmeziv
se na okapací některých jen z rodu „homosapiena“
k té kultuře zvláště příhodných. Pravíte, že by tomu
pisateli onoho posudku a obrany „slušela moudrá
opatrnost a zdršenlivost“, sami stišeni jsouce potře
bami mravními. Je to též zvláštnůstka oposiční po
šetilosti a ozdoba zvláště náčelnictva našich extra —
radikálů. — Bylo to v lednové schůzi voličů, kdy p.
J. M. pyšně prohlásil: „Ignorujte vždy a věnde ka
ždého, o kom bazpečně víte, že s námi nejde a zjevně
jedná.“ — A p. předseda Dr. Č. vznešeným mlčením
tato pseudomoralku, ten povel tak zvláštně pojímané
tolerance — sankcionoval, Tedy po ústecku: bijte, ne
živte ve jménu svobody, je to kratší a hodinější
než trmácnit se kohos' poučováním. — Priorita na
prvenství v tomto oboru po stránce výkonné však
patří přecejiným pánům, n. př. p. J. Bartoňovi
ml., který dávno jiš před volbami obecnímip.

porkmistra i jiné pozdravovati ze hodna neuznával.akažlivá pak opičivost našla něco vděčných ctitelů
a-na mrav. katovství se dali též pp. Č., Ř., K., M.
G., L., Ž. a j. Zloboh povýšenosti jim zastřel zrak! —
Kloboučníci to asi už pociťují a jen ze soucitu k nim
je záhodno přimluviti se za upuštění od těch pastýř
ských moresu, importovaných někde z kraje civilisací
ještě netknutého. Ale že by naše slova to slepé lermo
usi hned odstranila, ať ta za nás mluví čistokrevný
zajisté Mladočech, duchaplný Kuffner z „N. L.“ Praví:
„S bolestným povzdechemjako za lupičem, jenž
nám nblíšil, ohlédneme se sa kloboukem, který šel
podle nás s zůstal něhnutě seděti na hlavě. Ta obec
ná citlivost posvěcuje obyčej pozdravu, povznáší jej
a uzákoňuje. Ve slušné společnostipozdravojí
se i nepřátelé i sokové. Pozdrav je výrazem
obec. úcty, která dotčenému náleží, nikoliv našeho
osobního k němu poměru. Pozdraviti někohoje
právo, které dobyto, stává ae — povinností. Jen na

roti padouchům smíme se této povinnosti zříci ni
oli vůčivšem, kdož nám osobně pochati nejsou.

V souboji sokové na život i na smrt, nežli se skříší
čepele, vymění předepsaný pozdrav. Neradno koho
odsuzovati na dobro. Kdo muž je, nenosí svůj trud
na veřejný odiv jako živé maso na hnus a ošklivost
mimo jdoucích. Mašje hrdý na nepřístupnost nitra
svého, jež nezahambí malichernou nedůtklivostí na
venek. Vzdávám poctu, která vám před světem patří.
Je vždy značný nedostatek útlocitu v odepřeném

poudravení. Nepozdraviti pak schválně a nápadněá mu, dřívevám známou, jesurovostí, veřejným
affrontem. (Pokr. viz v knize: „Chvíle a otazky“ u
Otty vydané.) — Taková prosa musí každému liter.

gonrmandu chutnati. Dobré zašitíl — Linický záchvatohos v nárač pojal (v 8. č. „N. n.“) a atarost vy
špulil velikou o to, „stačíli afly těl. i duševní por,
mistra náchod.“, aby okres. starostenství zastávati
mobl. Ať si ten pánsám — jak radí — „položí ruku
na erdce“, aby dostbrzo na sobě nezakusil, „že ne
podajnostslabého člověka“ (tím on:sám) roste

jiným na posměch a na důkaz mravního deffektu kej
klířekého výpadu samého pisatele. —

Ze Suchodela u Police n. M. Vpon
dělí velikonoční pořádala katolicko-sociální jednota
„Vlastimil“ pro Polici a okolí veřejnou schůzi, do
které se dostavili četní osadníci též z farnosti Ma

chovské, Hronovské a Bezďovské. Prostranný sál bylposluchači přeplněn Prvý řečník p. Molinger Alb.
romluvil o programa strany křesťansko-aociálníadp.
osef Stejskal, předseda „Svornosti“ Náchodské

ukázal na důležitost spolčování v nynější době.
ejvětším, nejstarším a nejmohatnějším spolkem jest

kat. církev, proti níž stojí svobodné zednářství, ši
dovská alliance, vůdkyně liberalismu, a jejich děvka
sociální demokracie, které společně z jednoho jedova
tého pramene — atarého farisejství čerpají. Protože
nepřátelé naši se organisují, musíme i my tak činiti,
Poslézeděkovaldp.B. Kieshofer všem přítomným
a zvlášť představenatvu ohce Suchodolské a oběma
pánům řečníkům. Také starší šediví sousedé děkovali
za poskytnuté jim poučení.Svěžímu ruchn v křesťan
sko-sociální Jednotě Politické, která potírá nečeské a
protikřesťanské snahy sociální demokracie voláme:
Žehnei Bůh!

Ze Zbraslavle, Pan FrantišekSteinberg,
sochař a štafíř v Pecce zhotovil kostelu zbraslavic
kému 150 cm. velké sádrové tělo odpočívajícího Spa
sitele pro Boží hrob a to tak dovedně, že umělecké
provedení díla překvapuje. Firma Sleinbergova pra

cuje velmi levně a zasluhuje odporučení. Valnou zá=
sluhu o zbudování nového Božího hrobu získal si téš
jiný dovedný řemeslník p. J. Hylský, který jesk

rovedl dle myšlenky vp. kaplana Václava Pokorného.
V uskutečnění celéhodíla sasloušil se rovněž pan uč,
Jan Štěpina, který uspořádal po městě sbírku a zná
mý dobrodinec našeho chrámu Páně, který na Boší
hrob potřebné dříví daroval. Všem výše jmenovaným
pánům budiž tedy uznání a dík.

Z Čermileva. Do obecního zastupitelstva

v Černilově byli zvoleni v III. volebnímsboru RpanVach, Václav Prokeš, Josef Adamíra, Václav . al,

Ant. Bělský, Jindřich Hejecman. p ogací pp. E.Lorenc, J. Skalický a J. Kolek). *V II. sbora zvolení
pp. A. Toman, V. Mrdek, A. Rytecký, V. Kůňourek

ao V. Kňourek (č. 108) a Václav Lorenc. (Náníci pp. J. Říha, B. Havlas a K. Růžička). VI
sboru zvoleni pp. Jan Hofman, V. Horák, Jan Pumr,
Jan Jandík, Václav Prokeš a Jan Horák. (Náhradníci

pp. J. Skákal, Jan vojný s Jan Malý.) Za starostu
zvolen opět p. Jan Vach, sa radní„PP Václav Prokeš č. 68, V. Kňourek č. 96 a Jan Horák.
„ Z Hronova. Katolicko-politickájednotapro

Hronov a okolí pořádáv nedělidne 24. dubna o půl
4. hod. odp. v Hronověv hostinci „U mostu“ veřej
nou schůzi k oslavě stoletých narozenin velikého
cha otce Palackého s následujícím programem: 1. Za
hájení schůze. 2. Proslov (Vl. Hornov). 3. O šivotě a
působení Františka Palackého, podáV. Vladimír Hor
nov, katecheta a spisovatel. 4. Volné návrhy. 5. Při
jímání členů. Okolní ctěné bratrské katolické jednoty
se uctivě zvou, by v hojném počtu se s účastnily.
Zdař Bůh!

Z Bartošovice. Ve dnech od 1.—6. dubna
odbývána v milé naší pohorské vesničce obnova av.
missie za vedení vdp. P. Wiethea a P. Kaudy zhory
Matky Boží a Králik s úspěchem velmi uspokojivým,
Ačkoliv je zdejší osada farní velmi malou — čítať
1334 duší, přece přistoupilo v těchto požehnaných
dnech ke 1300 duší ke stolu Páně, kterýšto radostný
úkaz lze vysvětliti tím, že nejenom téměř celá farní
osada, nýbrž i mnozí z okolních vesnic této vzácné
příležitosti použily a velmi pilně kázání vdp. Redem
ptoristů navštěvovaly. Krásným příkladem předcházelo
1 naše učitelatvo; kéš najde následování.

Okresní bosp. záložna v Králové
Městel koná výročnívalnou hromadu dne 24. dubna
t. r. o 9. hodině dopol. ve vlastní místnosti v domě
p. Jos. Němce „Hotel Sokol“ v Král. Městci. Na
programu nalézá se: 1. Volba verifikatorů. 2. Čtení
protokolu poslední valné hromady. 3. Zpráva o čin
nosti ředitelstva. 4. Zpráva o revisi účtů. 5. Volba
4 členů ředitelstva a 3 revisorů účtů. 6. Schválení

nového jednacího řadu, návrh ředitelství na rozdělení
čistého zisku a volné návrhy. — Celkovýpříjem za
rok 1897 obnášel £l. 365.682-42. Kmenové jmění
obnáší zl. 49.947.11. Vklady členů u úroky sl.
44.580-46, nečlenů zl. 45-292-70. — Reservní fond
21. 6.05664. Čistý zisk za rok 1897 z). 4.169-42.

Výkaz
zaplacených příspěvkůvčle ch politi

okéhodružstva tkového adarů na Adal
bertinum za březen.

Členové základající splatili: po20
sl.: čísla 1 (16-—)., 65., 62 (10—)., 63., 83

(oi — % ul.— kr.l. skuteční: po 5 zl.: čísla20., 23., 37.,
52., 63 (10"—)., 64., 66., 100., 105., 106., 135.,
154., 166 (10-—)., 166 (10-—)., 157 (10—)., 158
(10—)., 178 (10—)., 183 (50 zl.); 195., 196.,
197., 198., 201., 212., 228., 238., 239., 265., 266
(10.—)., 267., 268., 272 (260)., 274., 288 (10—).,
399 (1—)., 811., 315 (2—)., 316., 318., 324
(10—)., 325 (10-—)., 332., 348 (7-50), 349.,
350 — 318 zl. — kr.

Přispívající členové: po 2 zl. 50 kr.:
čísla 11 (b—)., 16 (1.—)., 19., 29 (5—). 37
(5-—)., 64., 65., 69., 91., 102., 127 (b—)., 128.,
130., 181 (5-—)., 132 (5 —)., 1933 (5-—)., 134
(5-—)., 135., 136., 137 (1 —)., 140 (5—)., 169.,
183 (2-—)., 184., 185., 186., 187 (1—)., 190.,
192, 194., 195., 245., 249., 251 (155)., 328
(2.—)., 332 (2.—)., 362., 317 (1-—)., 374., 375.,
376 (460) — 118 sl. 06 kr.

Dary p. t.: Z vikar. Litomyšlského 77 zl.,
pan děkan Marčík 50 zl., z vikar Chrudimského
49 zl., z vik. Poděbradského 44 zl., z vik. Polička
8 zl., z vik. Kopidlnského 31 zl. 50 kr., z vikar
Lipnice 19 zl., Fr. Hlaváč z kartouz 5 zl. 03 kr.,
Jos. Ludvík z Č. Skalice 5 zl., Fr. Hroneš, farář
6 zl. J. Kašpar z Dřítče 5 zl., Fr. Čermák, biak.
vikář Ostřetín 4 zl. 60 kr., Eng. Starý, far. 3 ul.,
Po 2 zl.: Ferd. Zajíček, Ant. Trávníček, V. Pišl,
Jos. Buchar, Luk. Vrkoč, Ferd. Hanousek, Ant,
Sirůček, Jos. Nechvíle, Ladisl, Seidl 1 zl. 50 kr.
Po 121.: V. Laoghamer, Vinc. Gottwald, Fr. Říb,
Fr. Jelínek, Dr. Jindra Ot. Vosáhlo, Fr. Urválek,
Fr. Jirásek, V. Vejnar, Seb. Weber, Fr. Posplšil
Fr. Horáček, Jos. Dokonal, Jos. Světelský, Josef
Šorm, Fr. Kuhn, V. Dvořák, far. v Telecím 50 kr,
— 345 al. 03 kr., úhrnem 85bl zl. 08 kr.

V Jesenici Vel., 4. dubna 1898.
V. Uhlíř,

t. č. pokladník.

Listárna redakční.
Pány odběratele našeho listu prosíme, aby do

četně navštěvovaných hostinců Obnovu zapůjčovali,
po případě zaslaná jim čísla odevzdali. Zajímavé zprávy
z obcí a okresů budou nám vědy vítané a rovněž
stručné zprávy o činnosti spolků a korporací,



Ovětoznámé

Klatovský Karadál]
19druhů za 2al.,á5druhůza 4 sl, 100druhů

za 10 zl. a smíšeny 100 za 6 al.

Velikokvěté anglické pelargonie
v nádherných druzích již v poupalech 12

druhů za 2 zl.

Vysokokmenné růže 2let. šlechtění
1—1 a půl metru výšky, v nejoblíbenějších

druzích 12 druhů sa 5 al. 50 kr.

Pinokvěté fukole 1 kus za 8 kr.
ené vanilky 1 kus za 8 kr Růže do
hrnců květináčů) 1 kusza 20 kr., Jiřiniky

1 kus za 10 kr. nabízí

JOSEF VOZKA,
zahradník v Klatovech.

Tovární sklad -—

jizdních kol
ALBERT R. ŠŤOURAČ, Svitavy, Morava,

Výrobky jedině nejosvědčenějších továren se dvou
letou zárukou, 821

Wap“Prodej též na mírné splátky. "Jag
Cenníky zdarma.

Rarel ÝJorovec,
dekorační malíř v Třebechovicích

doporučuje svůj závod k provedení všech

úaborabivnich maled Bovbalů
při dobré maliřské technice.

Malby provádí se od jednoduchého
až do bohatého spracováni.

Nástěnné staré malby jakož i olejomalby se
restaurují,polychromle oltářů a soch

se levně obstarávají.
Návrhy a rossočty předloší se ochotně

poádání.
na

280

kávu
nabízím a zasílám na každou poštovní stanici vy

placeně 4*/, Kila
Ceylon těžký velkozrný. .
ilatožlutou Jávu .
eylon perličkový

Jáva zelená.
Portoriko .
Jamaika .
Mokka
Santos.. < -< < © © + 6606 n
Kdoby se zásilkou kávy nebyl spokojen, jest ka
Ždému volno tutéž mi na mé útraty vrátit, a jš
vrátím peníze beze srážky. S takovou podmínkou

cizina neprodává.
V úctě k službám ochotný

F. CHRUDIMSKÝ,
kopec v Hradci Králové.

1 kilo zl.

Tssdšškě

.33

202

3 RÁ RÁ RÁŘÁŘ AD

9 M- Novinka!B |
$ Praktické
: Ů “ Ř

! rychloprací stroje|
3 se ždímadiem k
š re nejvýš výhodné vshledem k úspoře času, mý- K
Mdla a k docílení čistého prádla, aniž by tím prá

dlo trpělo, shotovuje strojnická dílna

J. Bucka ve Smidarech,
kde možno též veškeré hospodářské stroje nej
novější soustavy důkladné zhotovené za ceny

levné obdržeti. 211

Upozorňuji na dokonalé a nejnovější řezaci
stroje exo-ntrické mláticí stroje s kuličkovým z

S ložisky. Praví stroje má též na skladě p. Karel
A Dušek, ns sv. Janském nám. v Hradci Králové
R a p. Kolář, botelier v Bělohradě.

7x VYVÝVYVÝVYÝVA 79VYYVYLVYLYLVYY ze
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ý

DaHradce Králové a okoli!
Pro jarní období odporučuje v úctě poiepsanývele

cténému P. T. obecenstvu svůj co nejhojněji zásobený sklad
veškerých druhů

plstěných 1vlněných pro pány, chlapce a dětí,
vše vlastní výroby.

Zároveň chovají se na skladě nejjemnější a nejmo
dernějšídruhypletěných kloboukůfirmy Jan Foz
hon, továrna ve Vídni, jejíž výrobky rovnají se veškerým
prvním továrnám vídeňským.

Novotiny slaměných klobouků
jsnu v hojném výběru za ceny mírné na skladě.

ORP* Opravy vyřírují se ihned a sa omy levné. "g
O vzácnou přízeň P. T. obecenstva prosí

v úcté dokonalé 282

JOSEF DVOŘÁČEK, kloboučník v Hradoi Král.,
(Velká podsíň).

pány na obleky
PALMYRA

metr zl. 3.
Waúplný oblek 3 metry za 9 zl.

Vzorek této látky, jakož i bohatý vý
běr moderních druhů na obleky, svrchníky,
jen zaručené jakosti a v mírných cenách ge
na požádání k nahlédnutí franuko zašlou. 317

První český zasýl. závod

Ed. Doskočila v Chocni.

Jarní novinka pro

EBP Český křratsuskýzávod. am |

JOS. KOSINKA,
ruční tkaloovství

ve Zbečníku u Hronova
nabízí své výrobky jako:

Kanofasy, damašky, plátna, ručníky, ka
pesníky a veškeré do obora tkalcovského
spadajícívýrobkyv cenách nejlevnějších,

Též lze u mne dostati tak zvané

»Kneippovo plátno.c

m O- Svůjksvéml "E

p- Nejlepsi"98

Slovácko Slvovici
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

K. Nesňal v Uherském Brodě
(Morava).

Levnéc:ny."NE

„
Aab->'15049fpuozn07„Si

X

daňové| UIOUM| ee
Slalinné Ari často

ně (aa
v -= dně stázežilod
(království Če i " —

Ad Man |erayou
Ž Téš překrásné a ' ,

eee lisohiasa p.

v domě p. Čaivase
k pronajmutí.

V I. poschodí do předu 3 pokoje,
do sadu 2 pokoje a kuchy%, po rak.

uher. bance, hodící se pro pány advokáty. Dále
dva menší byty o dvou a jednom pokoji s kuchyní.

K doptání v kavárně p. Plaly. 319

Ludvík

Z DPS LazeiEika-I M 14| „EME:

ejedl,
dekorační mali? .

„ v Novém Bydžově
, dříve v Hradci Králové |

odporačuje svůj atelier k provedení všech de. |/
I korativních

malef Iiostelů
při trvanlivé malířské technice.

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

Návrhy va slohu stavby kostela se na
požádání ochotně vypracují a rozpočty předložíČ

Č
hák

Atelier pro malbu dekorativní,
specielně kostelní.

W- NÁVRHYfi
—<k přesně ve sluhu vypracují se bezplatně, +fe—

Za solidné provedení záruka.
Malba nových a restaurování starých, sebe více zašlých obrazů

VILÉM VONDŘEJC,
akademický a dekorační malíř

dříve ve Vídni, nyní w Praze, Smíchov, Celná ul. č. 63

KAREL PROCHÁZKA,
Praha, Král. Vinohrady, Hálkova tř.č. I.

doponučaje svůj

závod rytecký..
Hotovení spolkových, obchodních i úředních ra
sítek (z kovu i kaučuku). Pečetě. Plotny a pí
sma ku zlatotisku (pro pány knihaře). Rytiny
do veškerých kovů, drahokamů a skla. Rašení

pamětních penízů a známek.

diplomy a adresy. 290

Za přesné a ryohlé vyřizeni ctěných
zakázek se ruči.

Do Hradce Král. a okolí!
Dovolujeme si velectěnému P. T. obecenstvu zdvořile

oznámiti, že vedle chvalné známé dílny natěračské v Chru»
dimi otevřeli jsae též

nově zařízenou dílnu

natěračskou
zde v domě p, Kubišťyna hlavním náměstí č. 198,

Tamtéž nalézá se obchod p. Šimka,
Snahcu naší bude, bychom všecky práce“ do oboru.

toho spadající provedli v každém způsobě k úplné spoko
jenosti pp.zákazníků.

abízíme služby své ku provedení veškerých
stavebních, nátěru fa ad a průčelí domů, rábytku, podlah,
železných konstrukcí a podobné.

Vedle mápodobení
věrnou imitací růmých mramorů.

O hojnou přízeň prosí v úctě plné

Josef Komárek a syn.

m
OOOOOOO000000000

JAN HORÁK

V Rro: NOVĚ n.K

, nabí naMošajarní sletní

čistě víněné látky
PR"vlastnívýroby.<

Račteš učiniti jen malou objednávku na
skoušku/

Vzorky na požádání zašlu franko

dřev provádíme též i

Děhuje všem svým milým veledůstojným a
velectěným zákazníkům za vzácnou přízeň, pro
sím, aby mi i dále důvěru svoj věnovali a sli

buj. vždy vzornou, poctivou obsluhu. 16

O0O00000900000000



a (P. T.milovaíkysportu

Oltářníkoberce | in Kit | skladkor
shotovají se dle pojřebných rozměrů v každé libovolné velikosti zevvzorkovaných neb květovanýchkoberců metrových, a sice tak, že figura : v Praze různých soustav a výtečné jakosti a veškerých: , součástí těchto v čísle 114. na Malém ná- |

městí. Tamtéž nalesá se dílna na veškeré

Vzory koberoů oltářních zasílá na požádání franko

JAN STOUPA V PRAZE,
Václavské náměstí č. 32. 259-3

i | umělecký závod so- 297 opravykol. V úctě
Ceny koberců vzorkovaných, M| chařskýa řerbářský. rá

kteréku kobercůmoltářnímpoužítílzejsounásledující: Ň| Pisárna a dílny na vy V. Prokeš v Hradoi Králové.
: Keberce manitevé, vkusně vzorkované,na obou stranách k upotřebení 345: st. 65cm.široké,metr85kr.,90cm.široké,metr1zl. 25kr. né, č. 612-VII. VOV VV UE VU VUV VU UW
M ©Koharce vlměné, dvoustranné ve velmi vkusných, hvězdovitýchvzorech, 3 Sklad Eliščina třída '
ME“ v převládající barvě Červené, modré, bordeaux, zelené, neb zvláště k úče- Š č. 24. n

lómchrámovýmse hodící si| odporučujeuctivěaré choalné aře S00 () Tai — ===barvy fialové ==- : snámé: ) )
"65 em. Široké, metr 1 zl. 10 kr. či | Sochy, kří

Koberce jestrové apevným,šedýmspodkem,vzorůkrásných,medai- " jesle“Boží roby“ křly a vešker ý kostelní nábytek
lonovýcha k účelůmchrámovýmvelicevhodných67cm.širokémetr 1zl. 50kr 2 | že, oltáře, kazatelny 180 v každém slohu

Roberce plyšové, velicenádhernémetr 2 zl. 60 až 3 zl. 50 kr. - Zpovědnice, křtitelny, . ,
Koberce jednobarevné bordeaux úplněvinčné,silnédvoustranné,bez Delty ad dle Slokoký: správně, solidně a čistě provádí

jakéhokolivzoruroocm.široký,metr2 zl. 25kr. : y stel ů u ko- uměl závod řezbářský a soohařský
Původnínákresy,cenníky pro práce kostelní

zese *| Potra Buška synové
4I1EEKuTIII

v Sychrově.
(Založeno 1858.)

SEE 5 č 8 = Provedenopřes200 oltářů. Nejiepšíodporučen

Es E . ——Množstvívlastních nákresů a fotografií
a ší < gRB*>k volnémanahlédnatífranco."fi

By“ SAS zu >
PŘiřařákěí 2 8, © —Založeno1843. ODOOOO000000 200000<3 od ý U "ic ER BŘ| g JanKalie, n

Zá kAěŘ3 3 o 5: P MX hodinářa zlatník Ó 9 o= v Rychnověn. Kn. oská mše Dio ld ©
braní nánla: Kotva. ' na slova Boleslava Jablonského

(„Tobě, Pane, na výsosti . . .“)
složilFrantišek Pleka.

Op. 15a. Vydání pro smíšený sbor 8 prů
vodem varhan (neobl.) Partitura a hlasy
za 1 z1.50 kr.netto, hlasy po 15kr. netto.

Op. 15b. Vydání pro jeden I dva (dětské)
hlasy s průrodem varhan neb harmo
nla. Partitura a hlasy za 1 zl. 30 kr.
netto, hlasy po 12 kr. netto.

Nakladatel Fr. A. Urbánek, český knih
kupec v PRAZE, vedle Národního divadla.

272 doporučuje

svůj hojně zásobený oklad
zlatého a stříb. zboží,
hodin kývadlových, ka
pesních v cenách mírných

a 86 zárukou.

Též n+ splátky.

LINIMENT. CAPSIGI COMP.
< z Richtrovy lékárny v Praze

uznává berně, bolesti utišující natírání; jest
SE Aeve výoohlékárnách za40 kr., 70kr.6 1zl.

Všeobsoně oblíbený tento
domácí prostředek

vždyjenv původníchláhvíchs našíochrannou
mon kotvou“ £ Biehtrovylékárny. |
Buď opatrný a přijmi jen láhve = tou

hrannou známkouoc za původní přípravku.

Richtřova lékárna „U zlatého Ira“ v Praze, () + Prvý český závod budebuí EX

Denní osvěžení: chuti k jídla, okamžité posily
sesláblým a starým lidem; překvapující účinek stíže

OO000000000000
silné hlízy, plné, od ným chudokrevností, chorobám plic a re- —0
nejkrásnějšíchkameli-| Lonvalescentům poskytuje skleníčka ře- : , : .
ovýchkvětňk neroze-| kóho vína: MAVRODAPHNÉslodké,ACHATER Kupujte od svých. podporujte sami sebel

bílé, "růžové a červené SEC méně sladké, obě vína desertní a pro nemocné,
po 18kr. Tytéžjednod. Jisovanéz čerstvýchhroznůMalvasinských.Kobdržení a Pravá “fii
po 13kr. Lille zlaté | u p lékárníků A. Spory, K. Hubáčka, v Hradci

japon. veliké hlízy po 36 kr. Cana (dosny) orchideové, Králové, jakož u firmy H. F. Seidl, Praha Vodi- M e.
různobarevnýlist i květ,novébohatěkvetoucípo 12kr.| čkovául. č. 30, hlavní sklad spol. Achaiav Patrasu, př jh n v náGléxinle po 1x kr. Vesměs mnoholeté hlízy, letos již ji- | pro Čechy, Moravu a Slezko. Ceny: Celá láhev 1:75 zl.

ské-kvetoucí.Obalzdarma. v půl láhve 90 kr. p sino nezkazí sev mčekých 1 litr sa 28, 30, 40, 50, 60 a 80 krejcarů
J. Šusa T Potštýně D. 0. ODZ > doporučajeobchodvínemfirmy:A lots Slárna,

v Praze,
Král. Vinohrady, nároží Palack. tř. a Skrétovy ul.

V sudech levněji! Cenníky zdarma.
gp- Vinný ocet 1 litr 16 kr. "JM

Jan ArOmadnk

NKRRRKNA
Pozor! Čtěte!

Abych v širší známost
"gvedl svůj nově založený
„závod s dřevěnými výrobky
-a získal si příseňP. T.obe
„eenstra ustanovil jsem Žrá
„ené prémie a sice:

30 krásných
děovšných heodek

Otevřenívé skladu

vošteých halovýchoděn
vlastní výroby pro pány a chltpoe

veledůstoj. duchovenstvu===Ceny levné a pevné. m
O bejnou přízeň prosí v bluboké úctě oddanýEmanuel Bělský,

majitel c. k. priv. továrny na oděvy a dodavatel stejnokrojů
rak. uh. spol. státní dráhy.

Hlavní sklad v Hoře Kutné.

Filiální eklady: Hradec Králové, Náchod, Čáslav, Pardubice
a Chrudim. ©

E'egántní

a

jBinehdruhů,kraeněmalo j | stavitel pian a pianin
4 (pro chlapcejiné, pro Ji ve formách elegantních, provedení osvědčeného a nejlepšího, —

„coměšjiséj Jm |) oardáktěpak velký výběrbrněnskýchfrancouzskýcha an- ra ba,
výoab platek 21. 170. ( , :

aždédání bude při- U glických látek na objednávky A ostrov Kampa č. 615

ake | My Náchodě pl ARynVsĚvoníVos rukou. odářatví. hodní- l . ; v . .
„velkévýholy. +4 : - 9 s- s r

Zásilkyvyřizuje dpbíe-| .. 1 P" h 7 :
áeská Renta Jed.| jd na Kamenici v domě p.Prant. Sahtka č. 108. ©

: ele ský, očv ) PB- Na památku "PN 9
45.,pošta Svratka(Čechy). | © © Gteinokroje pro c. k. státní úředníky, nádražní úředníky atd. , něj

MRRKANKN | vyřizajíse dle nejnovějšíchpředpisů. +prrnlsy, zpovědine prahy av.přijímání9
L l

žýmky h

l

l p ananů,3 vyčezáva“ % vbodné jako: P. Ježíš dobrý pastýř, Kristus žehna
jící chléb a j. v různých obměnách a vzorech, ve

| likostí od 7X 18cm., - 29x40 cm. v nejjemnéjším 0
barvotisku provedené za ceny velice mírné. ý

Chovám na skladě obrázky Svatých, (vhodné
odměny pro školní děti) v provedení jednoduchém A
i nejjemnějším. Speciality obrázků na atlase pře-.
kvapující krásy. .

Objednávky veled. duchovenstva vyřizuji be
dobírky. Vzorky zašlou se obratem pošty a čítajjz.

„mými:ozdobami, jmeny, mo- 1. 6
„degřamy, modely vkusně

pracované a levné ceny,
-Mém též na skladě veškoré
„druhy dýmek hladkých (fa
"drových). Ceny za kus: 60,

70, Bo, a 1 zl. 30 kr.
Obchodníkům přituctavém

-odebrání poskytuji velké
výhody. 394 se levně.

Záellk řiaujeské Hlemujse. Kos| U Josef Pacak,o 30 (irma Č. Mabrle) v Hradci Král
Mlelecký, Svratouchč.1.. oDOOOOOOOOOOGOOOOOOC opoštaSvratka(Čechy.) —(AX IIIC KOEI KÍ NOK =



PB“L.evně na prodej!“fjišž
Lustr barokový

s velkým množstvím broušených skel na 13 svící s čistého
bronzu dobře slacený. 

Karel Zavadil, pasíř wChrudimi.

o přijímání svatých svátostí pokání a
nejsv. Svátosti oltářníPB od
oroce k nim .

Napsal 536

Dovitidenní pobožnosť
k Duchu svatému.

v duchu a dle úmyslu sv. Otce Lva XIII. dle
německého upravil Dr. Karel Vondruška,

farář u av. Ha:la v Praze.

Schváleno nejd. kníž, arcib. konsistoří vPraze.
m. 32. (44 stran.) Cena 8 kr.

Cyrillo-Methodějské knihkupectví
GUSTAV FRANCL

v Praze, Melantrichova ulice.

Vymamenán stříbrnou medailií
eoHradci Krála.“ r. 1894.

Velodůstojnému duchovenstva!

Dovoluji si odporučiti evůj hojně zásobený sklad

kostelních paramentů
j ©ve viastní dílné pracovaných. Dále zhotovuji go

E bické svícny, lampy, kalichy, monstrance,
š lucerny, rámce na kanonické tabulky a
pod. přesně dle vzorů a slobu za ceny mírné.

| Btaré předměty obnovuji, postříbřají a pozlacuji
w ohni vejmi trvanlivě a levně.

Růsná doporočaní, vysvědčení a osvědčení, jakož
i vzorky sasílám na nkázku franko.

Slavným spolkům a korporacím nabízím se ka
zhotození odznaků, památnich penízků a t. d,

m iKarel Zavadil, :
pasíř v Chrudimi 371 A "

Humpolecká

Nlatěná sukna
a letní lodny.

Dámské lodny.
Modní oblekové látky na

převlečníky: haveloky
z čisté ovčí vlny a v levných cenách

doporučuje

Karel Kocián,
závod soukenický v Humpolci.

281 Vzorky k nahlédnutí framko.
myoy=
a XY

A Be“ m m ETLEE Dm a
É. )5 “

nné JM

JAN BARTA
v Rychnověn. Kn. 

Staré náměstí čís. 79.
(O doporučuje se P. T. duchovenstva a pa

——“—

—

a) „ tronátním úřadům — í(s+ pro malby ohrámů 4.po- v)
zlaoování oltářů. st

a veškerých potřeb kostelních. S

Malby podobízen v barvách i kresle- T
W ných, dle zaslaných malých podobizen, UJÍ“za jichž správné provedení se ručí.

| Oeny co nejmárnější. 269

[E ©Plány na malby kostelů vypracují na |požádání ve všech slozích s přilože- |
nými rospočty.

j In = |

Hotové výbavy Košile [panské bílé i barevné, Největší výběr
„Knelpovky“ zhotovují se dle

prádladámskéhodomácívýroby mirynab raoru. Objednárky límců, manžet, kravat,pod zárukou dobré jakosti. vyřizojí se přesně a rychle. ponožek, čšlía pásů.

Kněžské kolárky (čtyrnásobné),
1 tucet 211.ve všech výškách a velikostech.

dovávmmíshita? Aměnéhoa bavím ného zbosí.

Veškeré zboží prodává se pod zárukou nejlepší jakosti a doporučuje se každém:

Abydříve než svoje j potřeby nakoupí, můj klad si roblédí a . přesvěděl),ževětšívýběr a levnější ceny nenalezne. Vzorky na požádání franko.

-©$o : NV
o od nádraží. o

8 | Josefov- - ž

* Janněř, SAISONA: :arom od 16.května
z| mh bo E:
+ ECHY. , 15. října. +

k 7hodindráhouz Vídně,© Ahod.dráhouzPrahy. +
© E Ludwigem ve Vídní. Výtečnése ovmšdčujíprolí ženskýmnemocem,čhudokrovnoní orofnoe, ©
© | dně, reumatismu atd. Železité lázně, elektrické lázné o dvou celích, masáž, léčení pitnouvodou i kou- +
© | polí. Veškeré pohodlí. Příznivé podnebí, rozkošná poloha uprostřed smrkových lesů. Levné ceny. Vy- +

© | Světlenípodává řiditel a lázeňský lékař doktor W. Sperber až do začátku května ve Vídni IIL okres, 8
© | Beatrixbad, Linke Bahngasse 6, později i v slatinných lázních Velichovky. 308 o
+ o » P v

* Velichovská láseňská společnost. $« +
-©

+
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7 Mauthnerova

v uzavřených
úředně chráněných balíčkách, se soudně zane

šenou

ochrannou známkou medvěda
nacházejí se

Anmunib ... ,

DobasetbyMadkotéeúnorada| V Kommisionářském skladě
Vzdálenostsáže fie“ 30 ctm. u všech větších obchodníků
Vlastnosťpůdy Silná,dobřehno- smíšeným zbožím v Rakousku.

jená. možnoli pončkud vlhká, Y každém místějest prod třebnějších drahi i šnali P mmístějestprodejem80nejpotřebnějšíc ůojně zalévati, možnoli občas semen zelin a květin pověřena než jediná firma."P 376
Za čerstvá a pravá semenafirmyEdm. Mauthner (Bu

dapešť, Andrásayova ul. č. 23.) ize jen ta povašovati, která jsou v
a originálním balíčku s letopočtem 1898 a ukazuji vedlejší illnstraci

zobrazujícímedvědas nadpisemIlauthnerova semeona.Kde sedosud
náš sklad nenalezá, račte se obrátitina firmu. Předpaděláním se varaje

hnojůvkou podlíti.

Díkůvzdání.
DST D4

mé menželky, paní :

BETTY MAJEROVÉ
vzdávám upřímné a srdečné díky všem, zvláště pak vděčností jsem povinen Vy
soce důstojnému pánu A. Nývltovi, bisk. vikáři a děkanu v Holoblevech za 

Za četné projevy soustrasti, kterých se mi dostalo za příčinou úmrtí milé

srdečnéZaplať Bůh!
Emanuel Mayer,

c.a k, úředník panství Smiřického,

Mumiřice, dne 13. dubna 1898. (322)
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Vyvracování základu naší vzdě
lanosti a velikosti.

Nikdo rozumný, třebas nebyl právě katolí
kem, nebade upírati, že základ ku vzdělanosti če
ského národa byl položen křesťanstvím. Cy
rill a Method přinesli lidu českoslovanskému s kře
sťanstvím nejen ušlechtění jeho vůbec, nýbrž vy
myslivše pro zvukyslovansképísmo— abecedu—

přelož biblidojazykajebo. Dali lidu knihu.ní kniha naše byla tedy křesťanská koiha.
A tato kniha byla jako úhelním kamenem té ve
liké budovy budoucí vzdělanosti a velikosti Če
ského národa. Neboť na tomto základě stavělo se
pak výša výše. Kdekoliv zbudována svatyně 8
křížem k nebesům ukazojícím,tam zřízenai Ákola.

A proto kníže náš Václav svatý byl již vz dě
lancem. Praví o něm kronika, že četl knihy
nejen latinské a řecké, ale i slovanské. Mělť
tedy vzdělání podobné tomu, které poskytují ny
nější gymnasia.

A právě touto křesťanskou vzdělaností již
slynoucí kníže staral se o vypuzení pohanství z ná
roda českého, pobanství ať ne barbarského tolik,
jako to shledáváme u divochů, ale přece na ve
lice nízkém stupni lidského mravního ušlechtění
stojícího. Na místo pohanství hleděl zaváděti všude
křesťanství 8 jeho knihami a školami, s jeho vzdě
Jaností.

A nezaslepenému musí tedy Václav svatý
býtizakladatelem vzdělanosti naší.

Výčitku, že uzavřel mír s německým císařem
za poplatek,odmítámes evanjelíkem Palac
kým, který tento rozvážný čin Václavův echva
loje, jako čín moudré politiky, která právě tím
zachránila národ český, nechtíc vydati jej zni
čení přesile německého válečnictví.

Tak tedy Václav svatý jest vším právem
zván zakladatelem naší vzdělanosti v království
českém, Cyrill a Method pak vzdělanosti Slovanů
vůbec. — Je pravda, že slovanský obřad ustou
pil latinskému, a to se má za zlé av. Vojtěchu.
Ale tu zase ukazujeme — ovšem lidem neumíně
ným — na to, že jsme my a Poláci přijetím la
tioy vřadění byli k národům západním, takže
se může říci: Kdyby byli Čechové a Poláci po
drželi obřad slovanský východní, byli by 8e sotva
oproti sousedům udrželi. Dnes by nás nebylo. —
To pravíme mimochodem.

Vracím se k nepopíratelué větě: Cyrill a
Method i Václav svatý založili nám vzdělanost.

FEUILLETON.
Memoiry ze vsi.

Nastínil Frt. Křivoblávek, farář Dětřichovský.
Pan kmotr.

Byl to »kulatý« človíček ten pan kmotr Mi
kula. Kdo ho z daleka viděl, myslel by, že nejde,
ale že se kulí. Takto tílko pana kmotra bylo tak
dalece v pořádku. Co pak do stránky duševní, o
tom nám tento kousek poví. Slovútný pane čte
náři, měj ztrpení Všecko vyjde na světlo, jako
olej nad vodu, není-li falešný.

Pan kmotr Mikula přiženil se na statek, na
němž ani haléř dluhu nebylo. To je za dnešních
časů jistě div divoucí. Ale nedivme se tomu, že
stetek Mikulův dluhů prázdným byl a že Mikula
se do něho posadil, jako kukačka do bnízda sla
víčího. Byliť rodiče Mikulčiny nejen pracovití
lidé; ale, a co hlavně na váhu padá, že byli zbo
žní lidé a horliví katoličtí křesťané. U rodičů Mi
kulčiných nepřišel nikdo ani o vindru; byliť lidé
spravedliví. Dceři zanechali statek jako klec, v le
sích se kácelo jen pro potřebu domácí a na lu
kách rostla tráva jako žito vysoká. Mikula nevěděl
ani, co má. Po smrti rodičů manželčiných Mikula
víc a více roztával. Pán Bůh je dítky neobšťastnil.
Mikula si nekoupil ptáků všeho drubu. K tomu
si objednal »flašinetl« © ptákům předebrával, jako
muzikant učňům. To bylo u Mikulů jekotu. Nej
více však ptáci s Aašinetem ječeli, když Mikulové
vstoupila. Mikula ji chtěl podrážditi. O nějaký
žert nevinný by už nebylo; ale u Mikuly zname
nal žert zlomyslnost. Mikulová si často stranou
poplckala. Tím však Mikulu jen podráždila, takže
časem soptil jako túr, Konec neblshých výstupů

A kdo ji přivedl na vrchol? To přece již
kašdé dítě ví. Byl to otec vlasti Karel IV. Za jeho
časů byla země česká téměř poseta školami far
ními — obeceými; klášterními a kapitulními —
středními; a na podnět arcibiskupa Arnošta za
ložilotecvlastiučení vysoké, Postavilvoboru
vsdělanosti korunu na blavu naši.

Pak přišel « Anglie viklefism (nekato
lické učení Jana Viklifa), jenž zplodil buaitisma
po něm protestantism nejvíce z Něme
ceka. — Přišlo odchýlení se od základu. Cy
rill a Method, svatý Váelav, Karel IV. byli
zavržení. Domácívelikost se znechutila, z ciziny
přišla sem změna smýšlení.

Bohužel! Jest to odvěkou chybou naší, že
svého si nevážíme a cizí milujeme. Tak jest to
dnes zase, a jeví se to i v jednání městské rady
pražské o místo pro pomník Husův.

Katolíci zaujímají v té otázce stanovisko
zcela aprávné. Co jest na Husovi domácího,
vlasteneckého, toho mu neupírají; 8n
glický cizí viklefiemus jeho za pravdu přijati jim
nelze.Jeho lásku k vlasti, jeho zásluhy
o pravopis a písemnictví uznávají, ale odchýlení
se husítismu — obvzvláště táborského a adamit
ského — od základu cyrillo-methodějského schva
lovati nemohou. (Coje na Husovi cyrilo-metho
dějského a svatováclavského, a tím jest i jeho
láska k vlasti, to právě katolíci na něm
chválí k. p. jeho pevnou víru v Krista, jebo úctu k
Matce Boží atd. Ale co je cizího, těžko schvalovati.
Cizí nesvatováclavské je n. p. jeho učení o předurčení
jistých lidí pro zavržení, jistých pro spásu. Sám
evanjelík Palacký praví, že sněmKostnický
nemohl uznati zajfpravé toto jeho učení. A kdož
dnes, ať katolík, ať nekatolík, může s tím sou
blasiti?

A jak jednají v tom obledu naši liberálové?
Říkají ovšem, že ctí Husa jen jako vlastence. —
Ale kdybytou všech bylo pravda! Hlavol věcí a
mnohýchpři tom jest jejich vd por proti ka
tolicismu, jejichodpor proti všemu 8va
továclavskému, cyrillomethodějskému, kar
lovskému.

Proč chtí míti pomoík právě vedle sochy
Panny Marie aneb na jejím místě?! Bylo-li pro
Karla IV. místo u mostu, který on postavil, sluš
ným, proč není pro pomník Husův vbodným místo,
kde působil, kde dle domnění bydlel?

Dělá se zas a zas z otázky vlastenecké
otázka protikatolická,protisvatováclavská
—ě——
byl, že se Mikulová opila a kmotr šel do hospody.
To jsou ale divné »truci.<

Pan kinotr — tak mu lidé obyčejně říkali,

protože byl téměř čtvrt vsi kmotrem — byl jinak
na oko zbožným. V neděli jinam nešel, nežli do
sakristie. Ale tam dělal neplechu. Když pak
kněz něco volněji na kazatelně si počínal, začal
Mikula v sakristii mumlati, až ho lid slyšel. To
se opakovalo, Aby se tomu přítrž učinila, vykázal
ho p. farářzkrátkaa moudřeze sakristie,nedbaje
toho, zda je panem starostou a kmotrem půl vsi
dětem. V sakristii byl od toboto vyhazovu svatý
pokoj. Mikula si na kněze leckdes zabrousil a
chtěl lid poštvati proti němu. Lid na Mikulu
mnoho nedoal a to už proto, že nedal pokoj
knězi a k tomu v kostele a potom, že ženu trýz
nil, Takové počínání neprozrazuje dobré srdce a
o rozumu není ani řeči. Člověk rozumný počíná
si v chrámu Páně uctivě a k manželce, byť chy
bující, srdečně. Mikula od té doby kostelu se vy
hýbal, jako ďábel sv, kříži nebo svěcené vodě. Tím
však padel vždy hlouběji. Chrám Páně byl pro
kmotra Mikula posud hrází před hříchy proti
manželské věrnosti, Tou padá a stojí blaho ro
diny. Kmotr Mikula neměl rodinu, ale měl věr
nou manželku. Co Pán Bůh činí, ať se nepře žá
dný z lidí. A bylo tak to dobře, že Pán Bůh Mi
kulovi dítek nedal. Kdo ví, co by z nich bylo.
Když ale Mikula mezi lid si vyšel, stěžoval si na
ženu, že to a to s ní je, jaký že má kříž, žepije.
To hlavní sle zamičel: že ten háček vězí v ho
spodského dceři. Ten msgnet ho táhl a odtud se
sypal na věrnou choť písek zloby a osočování.
Mikula ztratil rozum docela. Nebylo dne ani noci,
aby kmotr Mikula v hospodě neproseděl a se ne
pobavil. Tu mu namluvili, aby ženě dal píti, co

Inserty se počítají levně.
Obnova vychásí v pátek v poledne.

IV. Ročník.

Že se nemýlíme, toho důkazem jest, že pa
stoři pražští kázali v postě o pomníku Husově.
Dalším pak dokladem toho jest, že se nyní Husa
chytá, kde kdo je proti katolíkům. Hladký zá
možný český liberál v čamaře, kalvinista i lute
rán, bezbožecký professor, socialista A anar
chista, ano i pouliční výtržník vše se dělá nyní
ctitelem Husa. Jde socialistům o vlaste
necké zásluhy Husovy? Těmjde jen o ni
čení autority vůbec a liberálům o podkopání au
tority církve.

Při tom všem p. starosta měst pražských
pravil k deputaci, že doba náboženských třenic
minula. Ten výrok jeho nás nepřekvapil. Tak to od
půrci katoliciamu dělají vždy. Snášenlivost, ohledy,
mírnost a trpělivost žádají jen od katolíků. Když
však sami neberou ohledu na nejoěžnější nábo
ženské city katolíků a ti se ozvou, tu jsou ne
snášenliví — katolíci. Ano ještě více. Řeknou-li
katoličtí učenci neb spisovatelé třebas jen to, co
je v Palackém, tu hned povstane v jistých redak
cích a bospodách křik, že se špiní velikán ná
roda — obzvláště že to dělá biskup Brynych.
Liberalismus, ať ten hladký v čamaře anebo dr
sný v radikálních redakcích, je oproti víře svato
václavské všude stejný. Ta se má necbat odstr
kovati, nemá se brániti, má tiše skonati. A obrana
její proti liberálům nazývá se štváčstvím a poli
tikou na kazatelně. Pro víru cyrillo-methodějskou,
pro víru svatováclavskou není v myslích liberálů
žádného porozumění, ale taky ne nestrannosti a
spravedlnosti.

Že nepřeháníme, tobo důkazem je svatovác
lavské náměstí bez sochy jeho, pro kterou není
nikde místečka. Překáží všude, ba to náměstí má
dle přání moobých svého jména zbaveno býti.

Úlobou katolíků jest tedy blásiti se o Bná
šenlivost u pánů na radnici pražské a u p. sta
rosty měst pražských, aby bránil „třeoicím nábo
ženským“, které vyvolávají odpůrci všebo svato
václavského v národě našem.

Pro budoucí paměť, kterou chceme potom
stvu zachovati, napsali jsme řádky tyto. Naším
poctivým přesvědčením jest, že jest od Prozřetel
nosti národu našemu dán základ svatováclavský.

že ee mu každá odchylka od
něho špatně vyplatila, ba až na kraj brobu jej
zavedla. Jen s bulestí na to hledíme, že má zas
a zas z tohoto základu stržen býti. — Běda nám,
stane-li se to opravdul — Pak? — Pak jest
obava, že zhyneme. — Kéž by se s klidem, bez

jen chce. A ten už letitý muž stal se až směš
ným. Jak mu svůdcové poradili, navázal si jed
noho dne ohromnou láhev kořalky na zádaa tak
na posměch dětem a lidem kráčel ku statku. Žena
vidouc, že Mikula vrávorá a pod tíží klesá, bě
žela mu vstříc. Kmotr ji však holí tolik poranil,
že ubohá sotva do statku se Govlekla. My hoši
jsme se rozutíkali. Bylo nám kmotřičky líto. Ale
pomoci jsme nemohli. Jindy jsme se batolily ko
lem hodné kmotřičky jako kuřata. Když ji však
kmotr Mikula zmodřil, prchali jsme do blízkých
ořechových křů a za včelnici, z které jsme tak
mnohý plást medu s bílým chlebem od štědré
kmotry ulovili. Co pak dětil Jsou jako zajíci. Vi
dí-li strašáka jsou tytam. Po okno jsme viděli,
že Mikula nádobu s kořalkou do sklepa zanesl a
zuboženou kmotřičku zatáhl za vlasy do sklepa a
zavřel. Ten necital My jsme se strachy třásli, co
kmotr ještě vyvede. Jakoby ani nepršelo, vzal
Aintu na rameno a šel do lesa. Když Mikula se
z lesa vrátil, čeleď zatím vysvobodila kmotřičku zvé
zení. Nedbal jídla na stole. Rozmrzen jsa, záhy
ulehl. Druhého dne z rána chvátal přímou ces.ou
do hospody. Tu ho za t> pochválili, co ženě vy
vedl. Večer bylo ve statku Mikulově zle. Kmotr
se rozsápal na ženu a kopnul ji bodcem u holi
do srdce. Ubohá omdlela. Na rychlo zavolán byl
kněz. Kmotra žila ještě dva dny a muži odpu
stila, čím jí ublížil, Po pohřbu zamířil zase rov
nou cestou do hospody. Tu se v ten den sma
žilo a vařilo jako o svadbách. A netrvalo to dlouho,
ved! skutečně Mikula dceru hostinského k oltáři.
Od té doby omladnul. Pán Bůh jim dal potomka.
To kmotr chtěl. U Mikulův bylo jako v ráji. Ale
jako tamto někdy had se vplazil a rajský mír po:
kazil, tak se stalo i u Mikulů. Mladý čeledín za
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Veřejná polit, schůze v Adalbertinum.

Katol.-politícké družstvo tiskové pod ochra
ooa 6r. Jana Nep. uspořádalo v neděli dne 17.
dubna 1898. o 3. hod. odpolední ve velké dvoraně
Adalbertina veřejnou schůzi, do kterése dostavilo
přes 500 účastníků, čítaje dle vydaných legitimací.
Zvláště četné dostavili se hosté ze Slezského Před
městí, z Pouchova, z Třebechovic a z rozsáhlé
farnosti černilovské. Zastoupeno bylo nejvzdále
nější okolí, ačkoli přepodivnou náhodou větší část
poštou zaslaných plakátů, veřejnou schůzi ozna

majících se ztratila. Toť důkazem, že český lid
eftí vážnost doby a že chce vyslechnouti náhledy
nejen panující strany mladočeské a čile agitující
strany pokrokářské a socialistické, ale též nábledy
českých konservativních katolíků.

Předseda družstva, vysocedp. kapitolní děkan
a generální vikář dr. Alois Frýdek přivítal
vřelou, vlasteneckou řečí četné shromáždění a
omluvil nepřítomnost Jeho Biskapské Milosti,
který tou dobou -koná na Kopidlosku biskupskou
generální visitaci, který však v duchu je 8 námi a
jednání našemu přeje mnoho zdara. Sbromáždění
povstávajíc se svých míst usneslo se na holdovacím
telegramu ndp. biskupovi, jehož znění vys dp.
předseda byl přečetl.

Na to promluvilvdp. prof.dr. Ferdinand
Beneš o otázce: „Patří-li náboženství na pro
gram národní“. Promyšlenou, duchaplnou, 8 řeč
nickou vervou proslovenou a častým hločným sou
hlasem provázenou řeč přinášíme níže v plném
snění. Řečník případně dovodil, jak v době ná
rodního probuzení blahodárnou svorností všech
vlastenců docíleno bylo stkvělých úspěchů a jak
ničivé živly německé filosofie podkopávaly mrav
nost a největší oporu její, náboženství. Bez nábo
$enství neprospívá ani národnost a proto vybízel
k vlastenecké svornosti a řeč svou končil státo
právním projevem a vzletným vyzváním shromáž
děných ku statečnému osvědčování náboženského
a vlasteneckého přesvědčení.

Vysdp. předseda po bouřlivém potlesku ct.
poslucbačů vřele p. dr. Benešovi poděkoval.

Pak promluvilredaktorFrautišek Štábl
O „nynější politické situací a vyrovnání rakousko
uherském“. Poukázav na sliby punující v národě
strany svobodomyslné zvláště v letech 1889 až
1891 zůstavil velectěnému sbromáždění, aby po
soudilo, co z daných slibů ge splnilo. Cíle státo
právního jeme vzdálenější než kdykoli dříve, proto
však dokud Čech Čechem bude, nikdy od státo
právních našich snah neupustí, děj se cokoliv.
V nejkritičtější pro národ době bouří se lid proti
vedení vládnoucí strany pro nezdary její politické
a národohospodářské Štván jest lid právě od ča
sopisů a lidí, kteří českou delegaci na nynější
cesty byli savedli. Ve věcech politických musí
rozhodovati více rozum než-li cit. Neboť, byť by
j srdce někdy překypovalo bořkosti, často káže
rozam a zkušenost, že jest třeba jednati 8 rozva
bou4 rozmyslem. ik tepal prušácké snahy
Wolfovců, ale litoval i českých radikálů. Odště
penecké snaby grégrovského orgánu a pokrokářů,
ženoucí naši delegaci do nejradikálnější oposice
mebi k trpnéma odporu vedly by v důsledcích
ových k osamocení české deleguce, k rozbití většiny
a k utvoření vlády nám nepřátelské, která by nás
nešlehala pruty, ale mrekala by nás škorpiony.
Vývody tyto se potkalyse souhlasem shromáždění.
Posléze mluvil řečník o rakousko-uherském vy
rovnáni.

V přestávce přečetl jednatel polit. družstva,
p. prof. dr. Gtustav Demabyl pozdravnýdopis
vsdp. kanovníka dr. Soukupa, jenž provází ndp.
biskupa ma visitacích a telegram p. dr. Hrubana
z Olomouce, vůdce katolické strany moravské. Oba
projevy přijaty s blučnou pochvalou.

Bouřlivým potleskem byl přivítán a dopro
vázen poslednířečník,pan dr. Radolf Horaký
který promluvil „o otázce socialní“, tízně, vtipně
a duchaplně. Řeč p. dr. Horského uveřejníme příště.

Vysd. p. předseda dr. Frýdek vyslovilpo
sléze své potěšení nad plným zdarem schůze,
vyzval shromáždění, aby slíbilo, že dle rad a zásad
právě hlásaných ae stále říditi bude (bouřlivý
potlesk a soublas). Schůzi ukončil věhlasný řečník
úchvatnými slovy a vzpomenul na kněžské jubi
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Inserty se počítajílevné. ".
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leum sv. Otce a panovnického jubilea J. V. našeho
císaře a krále. Shromáždění povstalo se svých
míst a provolalo oběma representantům nejvyšší
autority bouřlivé „Sláva“ a „Nechťžijí!“ Jakkoliv
schůze trvala plné tři hodiny, přece účastníci ne
radi opouštěli dvoranu Adalbertina, kde bohdá
zavládne nyní čilejší ruch ve prospěch těžce zkou
šeného milého národa našeho.

+ +
+

Patří-li náboženství na program
národní?

Řeč přednešená wdp. Dr. Fr. Benešem, při veřejnéschůsi kat. pol. družstva tiskového pod ochranou sv. Jana
Nep. dne 17. dubna 1898,

Velectěné shromáždění|

Když národ český z dlouhého spánku, do ně
hož po staletí ponořen byl, se probudil a jitřenka
národního probuzení na obzoru České vlasti se
ukázala, tu všickni vlastenci spojenýmisí
lami o to se přičiňovali, aby eláva národa Českého
a čest jeho znovu ku platnosti přivedena byla.
Tehdá jedna snaha pojila všecky vlastence, snaha
totiž vydobýti zpět to, co nám vzato bylo, opět zno=
vu získati to, oč jsme nepřízní časů a lidí byli
připravení. Ta tehdejší jednota národní byla něco
ideálního, něco vznešeného; ten duch společnýpak
a ta svornost také byla toho příčinou, že za ně
kolik let mohli jsme se vykázati úspěchy, v něž
snad ani buditelé národa nedonfali. Tehdáž jen
k tomu se hledělo, co-by nás spojilo, a ne co by
nás dvojilo. Ale brzo počal na náš život působiti
vliv cizí, a k otázce národnostní počala se připo
jovati i otázka náboženská. Avšak ze snahy, aby
nenastaly rostržky, vyhýbali se vůdcové naší oláz
kám náboženským a katolíci upřímní, ano i kněží,
jichž bylo mezi buditeli národa nemálo, z lásky
k národu a z lásky ku svornosti na otázky ty tak
velikou vábu nekladli, jelikož nezdála se býti v
nebezpečí víra, jako národ. Katoličtí kněží drželi
vždy so stranou národní. Tehdáž bych tak řekl,
náboženství ještě nedostalo se na program národní.
Tak tomu bylo, dokud nebylo ani Staro- ani Mlu

ořechů, dokud vskutku panovala jednota národní.
Kdo pak to byl, jenž uvedl konečně i nábo

ženství na program národa? Byli to snad kněží
aneb nějaký nesnášelivý biskup? Ne! Byly to
Nár. Listy! Byli to ti známí fousatí páni páteři
z redakce Nár. Listů! Ony totiž dali za program
národní — liberalismus, jenž ať si říká kdo
chce, co chce, spočívá podstatně na bezbožství, a
jenž sám sebou jest bezbožeckým. To konečně
probudilo nás i ze spánku náboženského. Dokud
Dás jen škádlili, popichovali a do nás moresně rý
pali, tu jsme si to nechali líbit ateprve když nám
vmetli v tvář urážky ty nejhorší, a když nás ka
tolíky počali kopati, tu konečně jsme se vzpama
tovali a řekli jeme si: ne to nejde, to si líbit ne
dáme! A byli to jen katolíci a katol. církev, kte
rou bi obrali za cíl útoků svých, kdežto s prote
stanty se hýčkali a se židy se ve své avobodomysl
nosti zrovna objímali. Přejme jim toho objetí —
ale katolíci nemohli a nesměli trpět, aby se jim
šlapalo na krk, aby rdouseni byli tímto přátelstvím
svobodomyslně-židovským! A tak Se Stalo, že i
katolické náboženství zásluhou liberálů a N. L.
dostalo se na program národa. A za to musíme
být N. L. také vděčnými, neboť náboženství na
program národní také skutečně patří! Povíme
pročl?

Chceme-li národní svou existenci, národní
své trvaní zachovati, musíme býti národem vzdě
laným. Podle čeho měří se vzdělanost některého
národa? Někteří ji měří dle toho, co který národ
spotřebaje mýdla, jiní dle toho, Co se kde sní
ustřic nebo vypije šampaňského. Kdybychom výši
kultury měřili podle zroitosti nadávek, snad by
chom nejvyšší kolturu museli podle těch ukázek
z parlamentu přisouditi Němcům. Ale v tom ve
všem pravé vzdělání nespočívá!

My měříme vzdělanost jiným měřítkem. Pravé
vzdělání v tom spočívá, aby člověk poznal
Boba, příčinu všech věcí zde na světě
jsoucích. Pouhé poznání tvorů a zákonů fysi

—
ckých, jimiž se řídí tento svět, není ještě vším“
rozum náš ukazuje nám výše a natí nás přirozeně
hledati poslední příčiru všeho v bytosti, kterou
nazýváme „Bůb“. A Boha znáti učí nás nábožen
ství, a proto jest náboženství základem veškeré
vzdělanosti.

Náboženství vzdělanost upevňuje
a šíří, náboženství osvěcoje jednotlivce, osvěcuje
celý národ.

Proto zpět vrháme nepřátelům našim onu
urážku, že církev, která jest strážkyní. sv. nábo
ženství, zatemňuje. Nikoliv církev — ale vy za
temňujete, vy nepovznášíte člověka, ale potlačujete
a obmezujete jej. Tak to je s tím zatemňováním
a snižováním úrovně vzdělanosti! Kdo to je, jenž
zakládal školy a je postaletí sám udržoval? Kým
povstaly vyšší školy a university? Kdo to byl,
jenž svatý plamen vědy chráuil, když divocí ná
rodové vrhli se přes trosky starého světa vše ni
číce a boříce? A proto chceme zase, aby škola
byla křesťanskou, aby byla katolickou, jakou byla
od jakživa Církev jest matkou školy, a jako jest
to proti přírodě vyrvati dítě matce, a dáti je na
vychování cizímu, tak jest též nesprávným, když
škola upírá se církvi. Jako patří české děti jen
do české školy, tak patří katolické děti do školy
katolické.

Nebyl bych hotov, kdybych chtěl ukázati na
nejapné útoky na školu křesťanskou, jakoby nedo
statečnou byla vychovati řádné vzdělané občany
státní, odkazují Vás v té příčině na řeč našeho
nejd. p. biskupa ze sjezdu katol. „O otázce skol
ské“; podotýkám jen, co pravil slavný Fruncouz
de Maistre: „Náboženství jest matkou vědy. Žezlo
vědy patří Evropě jen proto, poněvadž jest kře
sťanskou. Evropská civilisace jest dílem náb. Kri
stova. Před reformací Lutberovou bylo v Evropě
na 70 universit a vys. škol, a proto reformace
nerozžehla pochodeň osvěty — jak leckdo tvrdí —
ale rozžebla pochodeň vzpoury a revoluce. Věda
a víra byly v církvi od jakživa sestrami. Katol.
církev věděla a ví dobře, že víře a pravému ná
boženství nic více není na odpor, nic není záhub
nějším, vež surovost a nevzdělanost, a že pravá
vzdělanost, pravá osvěta od Bobanás ne
vzdaluje, nýbrž k Bohu vede. Proto volá-li dnes
naše doba po osvětě, tedy není toto heslo vlast
uictvím této doby, to heslo znala církev před ti
síci lety a také se snažila toto heslo vždy usku
tečniti.

Náboženství jest existenční pod
mínkou národa a osud náboženstvíjest osu
dem národa. Proto pravil Macbiavelli, „že není
bezpečnější známky úpadku národa, jako když
tento počíná sobě nevážiti anebo docela opovrho
vati náboženstvím. Proto pravý vlastenec, jenž
chce a touží, aby národ náš byl vzdělaným, musí
též po tom toužiti, aby náboženství bylo respek
továno, aby veškerý život veřejný proniknut byl
náboženstvím.

Nestačí však pouze, aby rozum náš nábo
ženstvím byl osvícen, nutno též, by vůle naše
zušlechtěna byla náboženstvím, £. j. nutno též,
by jednotlivec a celý národ byl též mravným, a
to jest další podmínkou existence národa. A od
kud plyne veškera mravnost? Z náboženství! Toto
učí nás, že musíme ve všem říditi se vůli Boží,
kterouž nám ohlásil jednak v zákouě přirozeném
a který obsažen jeet v desateru Božích přikázání,
jednak v zákonu kladném. A vtom spočívá mrav
nost života, aby člověk zachovával řád, jejž Bůh
stanovil a jejž zachovávati poručil. Z Boha tento
řád vychází, k Bohu tento řád vede, mimo Boba
není žádné mravnosti.Jedině náboženství
vede k mravnosti, a náboženství a mrav
nost jsou nezbytnými sloupy veřejného blaba „ten
není dobrým vlastencem“ praví Washington, „kdo
tyto mocné pilíře lidského blaha podrývá“.

Neplyne-li mravnost z náboženství, odkud
plyne? Z rozumu! Pak by měl každý svou
mravouku, jako má svůj rozum. Tento nábled jest
vlastně upíráním veškeré mravnosti. Tato morálka
bojí se jen tří věcí: Kriminálu, četníka, státního
návladního a taková mravouka zadrží snad ruku
člověka od zločinu, ale vniterně jej nezušlechtí
nikterak.Dějiny a skutečnost dokazují,
že jedině náboženství bylo učitelkou mravnosti
národů a že nábožnost s mravnosti stejnou sobě



drží vábu. Klesá-li úcte k náboženství, klesá téš
mravnost a spolu klesá téš národ, a není v ději
nách příkladu, aby nějaká mravouka rozumová
neb filosofická jen na krátký Čas dovedla nahra
diti náboženství. Zkušenost učí totéž, ta nám uka
soje na jednotlivci, že nesnabožství jde rukou v
ruce s nemravností, ačkoliv neznaboh s obledu Da
svůj stav, na veřejnou pověst, v zájmu postoupení
a zdání mravnosti ne venek t. zv. decoram ša
chovati se snaží. Mimo to působí v mnobých přec
mnoho ten základ náboženský, jenž mu ve 4 ole
neb v domě otcovském dán byl. A plejme 80 84
mých sebe, který člověk poskytuje sám většísá
ruky mravnosti, poctivosti, svědomitosti, koma
můžeme spíše věřiti, tomu, jebož mravy kotví v
upřímném přesvědčení náboženském, nebo tomu,
jenž se chlubí, že jen jeho rozum je mu nábožen
stvím, je mu zákonem? Tak praví Rousseau: „Ně
kteří rádi založili by cnost na pouhém rozumu,
ale přiznávám 8e, že nenalézám pro mravnost
pevnějšího základu, než náboženství“ Kdo pod
rývá náboženství, podrývá mravnost, podrývá exi
stenci národa. Kam spěje národ nemravný, „toho
příklad hrozný máme na národech nejvzdělanějších,
jet věda a vzdělání samo nedovedlo zachrániti od
úpadku. Hrozné jest, jak líčí současní spisovatelé
tu bídu duchovní, která podmanilu a zničila brdý
národ římský, jak popisují tu bnilobu, tu zne
mravnělost, která jako rakovina rozežítala 86 ve
všech vrstvách společnosti římské. Tolik civilisace,
tolik lesku, tolik moci a tolik bídy mravní! To
nejmoudřejší, co myslili, že udělají mnozí Římané
zlo, raději skončiti samovrašdou, nežtráviti život
v tom babně nepravostí. Národ tak pokročilý ve
vědách i uměních tak chudým byl ve nostech |
Taková byla též civilisace eků za doby sofistů,
kteří se podobali našim liberálům.

To byla ta morálka, kterou dnes hlásají bez
božecké listy, to by a ta svobodná moralká, která
sice tvoří hrdiny hubou ale zbabělce skutky. Tak
sabynuli velicí a vzdělaní národové, tsk ničí sebe
každý národ, jenž mravnost nohama šlape, jenž
nerespektuje řád Boží!

A proto z toho důvodu rovněž žádáme, aby
náboženství zase přišlo na program národní, aby
prostoapilo veškerý náš život nikoli jen soukromý,
nýbrž i veřejný, proto masíme k tomu hleděti,
aby ti, jež volíme do sborů ať samosprávných neb
zákovodárných, aby byli mužové duchem nábožen
ským proviknuti, aby nenešení jejich spočívala na
náboženstcí.

Národ vzdělaný a mravný jest ale též spolu
zámožný. proto že jest pílným, šetrným a přičin
livým, poněvač neznenžívá vzdělanosti své, nýbrž
bledí jí jak jednotlivci tak celku prospěti. Nábo
ženství nás učí „miluj svého blížního, jako sama
sebe“ ale liberál nezná tohato přikázání lásky,
ou zná jen zásada „miluj sebe a drubébo utlač
kde můžeš“. Ten bezbožný liberalismus se svými
zásadami o neobmezenó svobodě na poli zvláště
národohospodářakém jest příčinou. že zámožnost
širších vrstev klesá a bída mezi lidem se zmábá.
Nebo rceta sami, co nám přinesla ta svoboda ře
mesla, ta svoboda prodeje majetku, ta svoboda
obchodu, živnosti, ta svobodná konkurence ?

Život národohospodářský jest postaven na
zájmu jednotlivce na sobectví, a nestojí
tudíž nikterak pod zákonem Božím. A proto chte
me my katolíci, aby i tyto zájmy postaveny byly
na základ náboženský, proto chceme, aby i ty
nejšírší vretvy lidu dělného nebyly otroky, aby
rolník nebyl pouze nádenníkem na roli od otců
zděděné, aby mistři řemeslníci nekleeli na tovární
dělníky, aby každý ve svém postavení chráněn
byl proti vykořisťování. K tomu zapotřebí jest
ale, aby poslanci naší, kteří spolopracují na zá
konech, byli mužové, kteří by se řídili zásadami
učení Kristova. Církev brala vždy práci a lid pra
cující v ochranu. Anglický protestant Cobbet
praví o Anglii: „V dobách katolických míval lid
svou ochranu v církvi. Církev měla velikou moc,
ona byla přirozenou opatrovnicí lidu, ani král, ani
parlament nemohli vzdorovatí její moci. Celé naše
dějiny ukazují, že církev bývala vždy na straně
lidu. Ale tato ocbranu církve jsme ztratili, a není
nikoho, kdo by místo její zaujal“.

To jsou velectění pánové jiná slova než ja
kými se r. 1627 přimlouval Luther, aby zave
deno bylo nevolnictví, aby čeledinové a elužky
„jako jiný dobytek prodáván byl, jak by kdo
chtěl“. Proto, když v dobách renaissance a refor
mace počal svítati moderní názor světový a duch
sobecký, nebývalo víry i dobročinné lásky, přibý
valo chudiny i mravní zkaženosti.

Velectěné shromáždění! Chceme býti náro
dem svobodným, voláme po svobodě, ale zatím
sami lezeme do rozličných chomoutů otrockých.
Co činí národ svobodným? Vzdělanost a 8ní spo
spojena mravnost. Nevědomost a nemrav
nost nepovznáší národy, ule hubí je a
zotročuje. Nemravnost ničí více avobodunároda
než nejkrutější absolutismus, neboť s nevědomostí
a nemravností ruka v ruce kráčí i chndoba. Ata

kový národ zubožený, schudlý čím jest? Takovýnárod nemá brdosti, nemá uvědomělosti národní.
Národ nemravností zachvácený jest zrádcem sama
sebe, končí samovraždou.

V takových národech zrádci, šplbavci, uda
vači mají pole to nejvděčnější. Jen náboženství
dovede utvořiti povaby pevné, povahy, které do

vedou pro národ svůj občtovati všecko. Nám se
upírá, že nejsme dobrými vlastenci. Jeem profes
sorem a zeptejte se tudíž mých posluchačů, jak
jim na srdce kladu lásku k vlastí. A poočvač tak
milujeme svou vlast, proto také chceme, aby ta
země naše byla šťastna, proto rádí bychom také
viděli, kdyby všickoi příslušníci této krásné vlasti
žili v míra a pokoji. Ale tomu nebade tek, pokud
smír ten nebude založen na učení křesťanském.
Náboženství nás učí, že kašdý národ má sveu
existenci od Boha, že Bůh nestrořil národy první
sorty a druhé sorty. Proto je-li kdo spravedlivým
k jiným národům, jest to katolík, který má upřít
né přesvědčení náboženské, nebot on neopovrhuje
národem druhým, jelikož ví, že všecky národy
mejí příčinu své existence v Bohu. A to jest, co
láska k národům zušlechťoje! A tato láska jest
teké zárukou, že jeden národ nebude ukřivďovati
drabému a žn i silnější národ uebude utlačovati
národy číselně slabší, nýbrž že jim dá, co jim po
právu patří. Kdyby náboženství véude bylo u.e
deno na program národní, pak by takové ošklivé
zjevy, jak jsme jich svědky stále v tak zv. území
uzavíraném, nebyly ni možoy. Bez mravnosti není
práva, s právo pěstní, právo silnějšího pad slab
ším jest bezprávům.Kdyby ti Němci naši
byli dobrými katolíky, nebyli by tako
vými urvalci.

Že národ náš byl vzdělaným a mravným,
když proniknout byl katolictvím, o tom dává nám
nejlepší avědeciví Palacký:

„Náboženství vůbec bylo a jest to, čím duch
čoský od jakživa nejvíce se vyznamenával a co
úmysly českými nejmocněji a nejtrvaleji hýbalo;
ono bylo ten pramen, ze kterého hlavně prýštívala
se duchovní činnost česká. Kamkoli kdy obrátilo
se nábožné Čechovo přesvědčení, tam on bývaje
celou duší svou, osvědčoval smýšlení své i činy
rázoými a důkladnými. Ve XIV. století jevila se
nábožnost jebo ještě věrou mocnou a vroucí, že
jí věk náš sotva myslí stihnouti může. Utěšený

-zjev ve mravní povaze lidu českého té doby byla
nepopíratelná převaha čistoty a kázně, manželské
věrnosti a pavické zachovalosti obojího pohlaví,
zakládající se na přirozené a hluboce zakořeněné
zbožností . . . O mravní Čistotu a neposkvrněnost
byla vesměs píle veliká, v domácnosti pak pano
vala kázeň a pobožnost, ježto všem věkům za
vzor sloužiti by mobla“.

Cbybou hroznou a ku škodě největší bylo
nám náboženství importovanó z Němec, čímá šířilo
Benejvíceněmectvív Čechách.Nosilysesem pro
testantské knihy německé do hradů i do měst a
pak páni zavádějící, dle zásady: čí kraj toho i
náboženství, na svých panstvích novou víru, usa
zovali často při kostelích kazately a učitele ně
mecké, za nimiž se sem stěhovali Němci z ciziny.
A tak se stalo, že před bitvou na Bílé Hoře umi
kal v celých krajích vlasti naši ten lahodný a
zvučný jazyk náš, Kdyby Friedrich Falcký, jehož
Bi protestantští a kalvínští Čechové povol li za
krále českého, byl zůstal v bitvě bělohoraké vítě
zem, tu by země česká byla dnes provincií Ně
meckou a naši strážnici v Hradci nosili by už
dávno prušácké piklhaubny. Vzdělanost v Čechách
byla v úpadku a mnohé školy, které kvetly zásluhou
elrkve, klesaly, ano zmizely a 8 klesáním vzdělanosti
klesulu i mravnost. Protestautské sekty znemorav
ňovaly národ, nejorve šlechtu a paki ostatní lid,
jak o tom svědčí Tomek: „Vyšší stavové vyzutí ze
všebo církevního podřízení předcházeli v lehkosti
mravů ostatní národ svým příkladem; body a ra
dovánky blučné, při kterých jeden druhého bleděl
předčíti probýřováním statku svého, byly obyčejné
jejich zábavy; smilství a občeratví rozmábalo se
nad rajru udušujio Šlechetnější snahy a vůbec
cbuť k vážnému zaměstknání. Poněvadž pak du
chovní vzdělání bez podnětů mravných zdárně po
kračovati nemůže, klesali v něm Čechové rovněž
stále blonb a hloub, nežli v časech předešlých“ a
týž Tomek mluvě o protireformaci praví, že tato
„postavila mravnost za základ pravý a tím žepři
spěla kzotavení národa“. Nebyl bych hotov, kdy
bych vykládati chtěl o úpadku vědy, vzdělanosti a
mravnosti v Čechách, kterýžto úpadek byl násled
kem odpadnutí od církve a výsledek revolučního
bnutí protí církvi. Za úpadkem mravním přišel
ale i úpadek hmotný. Šlechta naše svedena byvší
kodboji, trestána byla konfiskací statků, jež padly
jako zralé jablko do klína lidem cisím, nám ne
přátelským, a ta šlechta, která zůstala, ta 80 z
větší části rovněž poněmčila. A tak jme klesali,
chodli a řeknu to zkrátka, zotročili jsme 8e. Pro
testantská šlechta se vyloučila a lid to vypil a za
platil takřka svou existencí. Jasyk náš stále více
a více hynul. Za císaře Josefa II. vše bylo po
němčeno a lepší třída se styděla mluvit česky.

A teď se vedlo národu českému teprvé zle.
V té době začala se roditi ona nestvůra, která
počata byla reformací a Fterou my dnes nazývá
me liberalismem. Odboj proti církvi zrodil
odboj proti řádu Božímu vůbec, jak jej křesťan
ství representuje a jak v křesťanství uskutečněn
jest. V oboru náboženském utvořil se tak zv. oa
taralismus t.j. přirozené náboženatví, jež směnilo
se vathejemus t.j. bezbožství. V politickém obora
utvořila se následkem odpadu od náboženství na
uka o svrchovanosti lidu, v oboru národohoapo
dářském pak vyvinul se systém industrialní, jenž
každému zajišťoval úplnou svobodu výroby. Svo

boda člověka problášena byla. v obledu nábožen
ském, mravním vědeckém, za Štěstí a spásu nNáro
dů. Jak brosně vytvořila se tato ovoboda, jest
známo, kdo jen poměrné slyšel o francomzské re
volaei. Nikdo nebyl životem svým jist, alovo mo
hlo člověka přivést podgutilotinu; ano i tí, kteří
terrorismem nejhoršího drahu ten princip 0 savo
bodě člověka lidem nutití chtěli, byli spláchnatí
vlnami revoluce a padli co oběť všeobecné svo
body. Liberalismus na místě aby svobodu dal
svobodu nám vzal — mimo svobody hospodářské i
svobodu politickou a to už od dob Marie Teresie
a Josefa II.

Tento liberalismus byl toho příčina, že na
troskách, jež utvořila revoluce, utvořil 8e vládní
absolutismus, který nám Čechům velice dkodíl,
ano který nás dusil k zalkouti. Nemobl jsem po
chopiti jak to možno, abychom my Češi šli někdy
s liberálními Němci, nemohl jsem to nikdy po
cbopiti, až když jsem důkladně seznal dacha toho
liberalismu. Kdo tím duchem posedlý jest, ten
ovšem všílenství svém proti církvi spojí se třeba
i sčertem. Pak je marné zpívat: „nechat je tolik
Němců co je čertů v paklel“ —

Katolictví přeje politické svobodé každého
národa, proto jest to v pravdě náboženství nej
svobodnější, jest náboženstvím, jež dodává národům
schopnost žíti a jež svou mocnou záštitou zabes
pečuje svým národům nvobodu.

A proč ještě patří náboženství katolické na
program várodní? Kdo z nás Čechů nepřál by
sobé, aby koranu svatováclavská zastkvěla 80 na
skráví milostivého našeho mocnáře aby žezlo krá
lovské zazářilo v rukou J. Miloati našeho krále!?
My si toho přejeme, my po tom toužíma všicknil
A ble korunovace, to je Čistě katolická věc, po
mazání za hrále a korunování je obřadem církve
katolické. Základ království a koruna jeho blabo
ko tkví ve víře naší a proto koruna naše zove 8
též av. václavskou — tak jako víra naše vírou
av. václavskou.

Proto nestyďte se za tu svou víru, nestyďte
se za dědictví sv. Václava. Hlaste ge kn avé vlasti,
hlaste se ale též k církvi, v níž jste zrození, spojte
lásky ty obě v jeden mocný obětavý plamen. Ne
dejte se klamat, mýlit, nenechte 8e okřikovat a
znásilňorat. My jeme Čechy a témi zůstaneme,

my Ph katolíci a co katolíci vytrváme rovněžaž doposledního dechu, ať je to komu vhod ne
bo není. Čím lépe se budeme držeti náboženství,
sm více prospějeme zemi, vníž stála kolékka na
še. Nedejte se strašit těmi slovy klerikál, ultra
montán, reakcionář, brynychovec, za těmito stra
šáky schování jsou jen naši svobodomysiní vy
chovávatelé národa, ale sblište 80 8 námi, spojte
se s námi a nebojle se nás a poznáte, že naše
strana katolická, kteréž přezdívají klerikální, je
stranou, v níž jsou mužové, kteří milují vlasť svoů
vřele, kteří z lidu vyšli a s lidem cítí. Naše druž“
stvo vytklo sobě za úkol veřejnými schůzemi a i
tiskem očto se přičiniti, aby ty rozličné předsudky,
jimiž lid náš klámán býval, byly odstraňovány,
aby v družatvu našem byl střed pro s Iružení
věrných katolíků, abychom se poznali, navzájem
se poradili, se posilnili a o společném spolupůso
bení ka dobru naší vlasti so umluvili.

Proto jsme si též zde vystavěli tento dům,
abychom se mohli zde bez závady scbázeti a kde
může každý se cítiti doma meci svými. Dunespo
řádá si schůze každá strana, proč bychom si ne.
konali schůze své my, kteří nemáme nikterak pří
činy 8 úmysly svými se skrývati před veřejností ?
V schůzích tedy je nám každý člověk dobré vůle
vítán, a kdyby byl i jiného přesvědčení, je zde
dost místa pro něho, když ochoten jest zachovat
slušnost, kterou společnost od každého svého pří
slušníka má právo požadovati. — Pryč tedy s před
sudky proti Adalbertinum, pryč 8 předsudky proti
družstva! Cboďte mezi nás, poznejte nás, sami
uvažujte o tom, Co jste slyšeli, utvořte si svůj
úsudek apaknestyďte se amluvte! Myjsme pře
ovědčení, že kdo o nás budo soudit spravedlivě,
že nás špinit nebude.

Končím a volaje k Vám: Ukažte svou víru,
své náboženství prakticky skatkom vždy a všude,
a nestyďte se za víro, kterou hlásal sv. Cyrill a
Method, za víru, které se drželi otcové vaší, v
nichž vychovali nás matky vaše; nestyďte se blá=
siti se k tomu náboženství, jež národ náš učinilo
vzdělaným, mravným a zámožným, pak i národ
náš probere se z omámení hnijícího liberalismu a
budeme národem vzdělaným, mravným, a osvěta
na pravé vzdělanosti založená zajistí nám tóž 6vo
bodu hospodářskou i politickou, pak ať nejsme
národem číseloč velikým, budeme přec národem
mravně silným, jenž sobě vynatí úctu a respekt
i národu nám nepřátelského — a k tomu nám
dopomáhej Bůh! (Výborněl Bouřlivý potlesk.),
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0 politické situaci a rakousko
uherském vyrovnání.
Řeč redaktoraFrantiška Štabla.

Mnohovážené sbromáždění!

Net li počnu mloviti, co jest dnešním mým
úkolem, dovolte, abych výboru politického druž



akva tiskového v Hradci Králové vzdal díky, že
mne poctil tím úkolem. Myslím sám, še o věci, o
ktoré mám dnes mlaviti, jiný by dovedl lépe a
přesvěděivěji mluviti než-li já, a věc ta jest tak
vážná po přesvědčení mém, že bych si přál, aby
Da mém místě mlovil o ní řečník nejvýmlavnější.
Neš přijměte za vděk sílou slabší a buďte přesvéd
čení, že chci dobré věci českého lidu jen prospěti.

Pánové! Když vlny těch sporů a svárů po
MHtickýchdmou se tak vysoko, kdyš ze všech stran
osývají se válečné pokřiky a bojovná hesla, ta
ten, kdo se lopotí denní prací, a kdo nemá právě
proto čas, aby běh věcí veřejných stále sledoval,
snadno strácí přehled a čím více se protivy srá
žejí, tím více si musí každý přáti, aby slyšel též
stranu druhoa, pakli slyšel stranu jednu.

Veřejných záležitostí si všímám již po čtvrt
století, od 20 let účastním se veřejného našeho
života a po více než 10 let jako prostý voják bo

našich šicích, řídě: rad
Čejoríků starých, moudrýcha zkušených. “

Veleetění pánové a dámy!
Vnitřní situace uaší říše jest tak vážná a

více mež v jednom ohledu nebezpečná, takže jen
a obavami pohlížíme nejbližší budoucnosti vstříc.

Jádro nynějších sporů jest otázka jazyková,
otázka českonémecká, která po 30 let ovládá ve
škerou rakouskou politiku, a dále jest to otázka
rakouako uherského vyrovnání.

Obě tyto otázky vzbudily již před 10 lety
veliký rozruch, vyvolaly v táboře českém i ně
meckém veliké spory a třenice. Zkušení a roz
vážní politici na zakročení samého císaře a krále
našeho snažili se tehdy marně ukliditi sporné
tehdy otázky.

Vzácné shromáždění!

Za těžkč choroby, když posavadní lékař ne
může nám tak rychle a vydatně pomoci, jak by
chom si přáli, rádi utíkáme se k lékařům novým
a mladším — a děláne to zvláště rádi, když nám
více než ti staří slibují splniti.

Po ordonancích Gautscbových, po pobrdlivé od
povědi dvorního rady Kaserera a po provedení ra
kousko-uberakého vyrovoání byl český lid nespoko

jen, protože česká státoprávní otázka nepokračovalapředu, protože obilí pořad méně platilo, pro
tože rolník méně tržil a následkemtoho též ře
meslník, živnostník a dělník méně vydělal.

Za všecky tyto věci byla činěna zodpovědna
strana staročeská, vedená dr. Riegrem. Strana
mladší, ačkoli vůdci její znali obrovské překážky,
které se činili otázce české ve Vídni, v Budapešti
a v Berlíně, slibovali národu více.

Dne 26. června 1889 přinesly Národní Listy
program nové strany samostatné, který počínal
slovy: „Národe český! Po mnobých úradách a va
sbodě s četnými voliči měst a obcí venkovských
vstupuje strana uaše do nynějšího volebního zá
pasu, aby plmila úkoly, jež si byla uložila co 8a
mostatná, svých cílů a povinností k národu vědo
má polit. strana“.

Mladočeská strana slibovala dále v onom
u:

1. Ujmouti se vším úsilím starého, národní
bo programu;

2. domáhati se noodvislosti českého státu a
korunovace;

8. sjednati našemu národu politickou a ho
spodářskousamostatnoct;

4. povznésti význam a zvýšiti váhu slavných
drabdy sněmů českých,

5. uskutečniti myšlénku naprostého rovného
práva jazykového;

6. vytrhnouti zastupitelstvo národa z područí
cizích zájmů;

7. postaviti se vatříc dalšímu postupu zpá
,

8, pracorati k rozvoji ústavních řádů;
9. pracovati k rovnoprávnosti všech nábo

ženských vyznání v duchu pokroku;
10. pracovati ve prospěch politické svobody;
11. pěstovati vzájemnost s ostatními slovan

skými národy;
12. pracovati k opravě nynějších neliberál

ních, národnost českouzkracujících volebních řádů;
12. pracovati k rozšíření volebního práva na

veškeré vrstvy občanstva;
14. zavésti přímé volení v obcích venkovských;
15. obmeziti kurii velkých statků;

16. odstraniti všeliképolieké privileje;17. zamezit stenčování selského majetku;
18. odstranit nespravedlivý system volebních

přirážek;
„19. rozšířit samosprávu zemskou, ale i okresní

a obecní;
20. autonomisovat politickou správu;
21. rozmoožit a svelebit vzdělávací prostředky

22. vyprostit školu z nynějšího byrokratického
lidu;

ozoru;
23. dostat školu výhradně do správy orgánů

samosprávných a zřízencůpaedagogicky vzdělaných ;
24. uskutečnit vydání zákona, jímž by české

dítě vráceno bylo české škole;
25. chránit mládež českou před další zhoubou

germanisace;
26. zrušit školné;
27. povznésti zemědělskou, průmyslovou a

řemeslnou výrobu; Ň

28, umírait velká nynější, nad to sesprave
dlivá břemena;

29. renadbíhati Němcům česí našeho národa
poškosujícím a nezřísené požadavky německévlá
dychtivosti podněcujícítmzpůsobem;

30.netrpět,abyčeskén takzvaném„Uzavřeném území“ nadále ponechány byly bez

ochrany surovým nátiskům národní nesnášenlivostia
Toť blavní slíby ve volebním programu mla

dočeském z r. 1829. Ku kouci provolání nalózají
se věty: „Povolá-li národ dostatečný počet mužů
naší strany k parlamentární prácí, může očekávati
od nich,že poslánísvénaploívěrněa poctivě“...
„Kdo z voličů českých prodlením posledních let
dospěl k přesvědčení — nyní téměř již všeobecnému
— že správa politiky české v rukou dosavadní
většiny poslanců byla pochybenon a neúspěšnou
pro národ, a kdo z dosavadního toboto mnohole
tého nezdaru nemůže míti důvěry v příští pro
apěánější činnost etrany staročeské, kdo uznává
potřebu nápravy, má vlasteneckou povinnosť,ab
se při nynějších volbách o nápravn tutopostaral.
Nechť každý volič věnoje při nastávajícím volení
důvěru a hlas svůj mužům, kteří obrali sobě právě

změniti dosavadní pochybený O směr české politiky, třímati opět vysoko starý český prapor na
obranu životních požadavkův svého národa a vatou
pití v parlamontární zápas 3 novými svěžími sila
mí. Nechť dá každý uvědomělý, vlastenecký volič
při volbě hlas svůj navrženým zde kandidátům,
kteří odhodláni jsou všemi silami, nejsouce nikomu
zavazáni, pracovati nezištně jen k blahu vlasti, k
prospěchua k štěstí svého národa!“

Program tento byl jistě mnohoslibnýa jadrný
a mladočeská strana prosadile do sněmu skoro
polovici lidových mandátů.

Na sněmu se zamlouvalo lidu její vystoupení
v otázce státoprávní a punktační, zejména když
lidu bylo hlásáno, jak hrozné nebezpečí bylo od
Jidu odvráceno potíráním vídeňských punktací.

Lid český naklonil se ještě více novéstraně,
když její jménem dne 8. února 1891 alíbili p. dr.
Herold a dr. Engel rolalkům:

I. Záchrana existence rodiny zemědělské a
stava rolnického a to: zproštěním existenčního
minima rodiny té veš eró daně; vyvazením dluhů
knihovních; všeobecným pojištěním proti škodám
šivelním volnou dělitelností veškeré půdy; zafize
ním bezplatného vyučování na školách obecných
i dle bynějších potřeb rolnických.

II. Úlevy rolnictvu, a to jednotnou, postu
pojící, osobní daní z příjmu na místě všech do
savadních přímých i nepřímých daní; zvýšením
daně z kuponů dluhů státních, garantovaných drab,
umořením dluhů státních a upravením valuty;
všeobecnou jednotnou sazbou kilometrovouna dra
bách dle míry v sousedstvu a sestátněním drab;
všeobecným cvičením se lidu ve zbraní z mládí a
doma na místě teprv v stálém vojsku a opravením
pensí státofeh; uspořádáním poměru s Uherskem
na základě úplné rovnosti, jinak osobní anií.

III. Politickou rovnoprávnost stavu rolnického
se stavy ostatními a to: zastoupením v parlamen
tě dle počtu obyvatelstva na místě dle kurii, pří
mými volbami s tajným hlasováním v obcích ven
kovských a rozšířením práva volebníhe,

Z nových poslanců jedině zvěčnělý starý dr.
Trojan prohlásil ještě před volbami na Žofině
v Praze, že poslanci dr. Herold a Eogel neměli
program ten schváliti, protože požadavky v něm
uvedené po jeho nábledu nedají se nikdy sploiti.

Lid český však staréma Trojanovi nevěřil
vždyť 1. února 1891, tedy týden před tim hlásal
dr. Vašatý v Lomnici u Jičína: „Sblížením Ra
kouska s Ruskem a tohoto s Francií odpadne zbro
jení a výlohy na armádu; peníze ošetřené budou se
pak moci vynaložiti na zvelebení hospodářstyí a
průmyslu, ano bude se moci pak polebčiti poplat
pictvu snížením daní.“ — Jiný poslanec p. dr. Jul.
Grégr jiš před tím šel dokonce do Labského Ko
atelce slíbit rolníkům, že by velkostatky rozdělil
a rozdal sousedům, „kdyby k tomu měl moc.“

Dr. Edvard Grégr opět v jiném Kostelci,
nad Orlicí sliboval etátní právo a hlásal: „Půj
deme do boje v jedné race štít svého práva, v
druhé meč zákona. Ale tak ozbrojení neustoupíme
ani na krok a děj se cokoli.“ A bije te v prsu
hřímal dále: „Aj pánové, zástupce lidu nemá po
volovati žádnému nátlaku, byť pocházel z míst sebe
vyšších, není li to národu oa prospěch — on má
povolovati toliko nátlaku, jenž přichází 1 dálí, od
voličetva jeho“.

Lid český věřil tehdy slepě Grégrovi, nevě
děl, že teoto po čtveré roční řeči praští vždy ve
škerou politickou činnostf a že ei včas chodí jeu
pro diety, že do sněmovních schůzí „pravidelně“
nechodí.

Poslanci mladočeské strany převzali tedy
úplně vedení politiky českého národa a šli do
Vídně bojovat za naše národní práva.

Národní Listy“, které svým psaním nejvíce
přispěly k saložení a k úplnému vítězství mlado
České strany v českém národě, provázely své po
slance dne 9. dubna 1891 těmito seberédomými
slovy do Vídně:

„Statečný lide český, buď mysli dobré! Po
žehván tvůj velký, p.ctivý čin ze dne 2. a 4.
března (t. j day voleb): věc tvá dobře stojí! Ať
Tasffe kombinoval, jak chtěl, bez nás Čechů ne

tam bude většina a rozhodnutí. Oni budou jasyčkem
na váze nového parlamentu, a tím i čínitelem nad
míru důležitým, s kterým se bude musit stále a
neúprosně počítat! A proto mužně v před !*

A dne 14. dubna 1891 psaly „N. L.“: „Mla
dočeští poslanci ohlašují vládě, že navzdor její
vůli neustanou a neuleví v zápase za dobré státní
právo naše, dokud mu nedobadou vítězství, dokud
je neučíní tělem a skutkem. Toto zaslíbení činí
slavně a rozhodně před tváří přátel a nepřátel a
dostojí mul“

Byl to veliký sebeklam jak českého lidu, tak
vedoucích našich politiků, který se zvláště šířil,
když strany pravice se usnesly na společné adresse.

Slavné shromážlění!

Dovolil jsem si uvésti celou řadu citátů do
slovných z Národních Listů, abyste posouditi mohli,
mnoho-li se z těch slibů splnilo a kolik se jich
nesplnilo.

Chci véřiti, že přečetní nově zvolení poslanci
věřili zrovna tak slibům Národních Listů a že se
jimi dali zrovna tak vésti, jako obrovská většina
českého lidu.

Když přišli du Vídně a poznali situaci na
vlastní oči, věděli ovšem, že snadněji se to sli
boje než-li plní a že snadněji se o politice v ho
spodě, ve schůzi neb v parlamentě mluví, než-li
se politika provádí,

Čeští poslanci byli nejednou nuceni měnit
svoa politiku ohledně vnitřních i zahraničných zá
ležitostí. Ministerstvo hraběte Taaffa, Windiech
grátze i Kielmansegga přineslo jim mnoho trpkých
chvil a mnoho zklamání.

Konečně ku konci r. 1895 přišlo ministerstvo
hraběte Badena, který přislíbil přistoupiti blíže ku
komplexu českých 01..6k a českoněmeckého sporu.
Naděje ohledně federalisování Rakouska a usku
tečnění českého státníbo práva budily a zmáhaly
se v Českém lidu; mluveno o vstoupení dr. Herolda,
Schwarze, Engla, priuce Schwarzenberga neb hr.
Harracha do ministerstva.

Velectění pánové!
Měl jsem v posledních dnech čest mlaviti

s vynfkajícími politiky v Čechách a na Moravě,
které osobuí styk s rozhodujícími osobnostmi
mají a měly a tu mně bylo řečeno a přesvědčil
jsem se sám: ,

O státoprávní otázce v adrese majority není řeči,
mluví se tam pouze 0 usamostatnění druhých iu
stancí správy veřejné, o rozštření zemské samo
správy. O větší inanční samostatnosti jednotlivých
království a zemí není v adresse ani řeči a po
dobně ne snad o armády.

Jest si přáti, aby v této věci bylo v Čechách
vícejasna Spisovatel adressy většiny, hrabě Voj
těch Dzieduszycki vykládá „Program stronnictw
autonomyčzných w Austryi“ takto:

„V roku 1873 uskutečnila se tedy ústava
závazná všeobetně v královstvích a zemích, za
stvupených na říšské radě. Trvá, od všech prak
ticky uznávaná po čtvrt století, ba i předl onsk
volební oprava nezměnila nic vážného v té věci
a nynější generace mažů politicky čioných vstou
vila většinou do života politického v době pano
vání ústavy prosincové a jednala podle její zásaí.
Ustava se ještě thbeoreticky popírá — ale ve sku
tečnost trvá. To třeba uznat“.

Spisovatel adressy většiny, hr. Vojt. Dzie
dussycki uznává tedy nynější ústavu a konstatuje,
že tato se vžila, což ostatně roku 1889 učinil v
adrešsní své řeči též p. dr. Julius Grégr. Obeslá
ním českého sněmu a říšské rady a konáním vo
leb do říšské rady a zemského sněmu jsme tedy
platnost ústavy fakticky uznali a z toho plyne, že
za řádných poměrů může býti ústava jen nm%zá
kladě platných parlamentárních řádů změněca.
Cestu, jsk by se dalo české státní právo cestou
ústavní uskutečniti, naznačil nám královský re
skript ze dne 12. září 1871 k slavnému sněmu
království Českého. Praví se tam: „Jest žádost
Naše, aby nejprve svazky Našeho království Če:
ského 8 veškerou říší, jichž revisi jsme reskrip
tem naším ze dne 25. srpna 1870 slíbili, způso
bem všestranně upravedlivým a uspokojivým 8e
konečně uspořádaly. Majíce v paměti státoprávní
postavení kuruny české a jsouce Sobě povědomí
slávy a moci, kteráž tato koruna Nám i předkům
Našim propůjčila, mimo to jsou pamětliví neob
lomné věrnosti, s kterou obyvatelstvo země české
každé doby trůn náš podporovalo, uziáváme rádi
práva tohoto království a jsme hotovi, toto uznání
přísahou naší korunováční obnoviti. ,

Avšak nemůžeme se s druhé strany vytáh
nouti ze slavných závazků, v které jsme naproti
Našim jiným královstvím a zemím vešli diplomem
naším, daným dne 26.října 1860 itíjnový diplom)
zákl. stálními zákony vydanými 26. února 1901
(únorovka) a dne 21. prosince 1867 (prosincovka)
a přísahou korunovační, vykonanou Našemu krá
lovství Uherskému“. — Panovník bral 8 uspoko
jenlm ochotu Čech uvésti práva této země vsrov
nalost 8 tím, čeho vyhledává nutnost říše a správy
jiných království a zemí. Cestou ústavní, pak-li
většina dvoutřetinová na říšské radě vyslovila by
se ve prospěch našeho historického státního práva,
dalo by se tot> uekutečniti — ovšem pakli též
vzhledem vnitřním i zahraničným poměrům TA
kouské říše to bude možno.



Od dob Hohenwartových nebylo na říšské
radě dnoutřetinové konservativní většiny a proto
4br. Taafe i kníže Windischgraetz prohlásili, že
nenavrhnou Jeho Veličenstvu provedení českého
státního práva a korunovaci.

Změnila se snad od té doby politická situace
v náš prospěch? Tu musím říci: bohužel nikoli.
Skutečnost i pravdomluvní politici čeští i jiní
soudí stejně.

Že by Jeho Veličenstvo byl ochoten platnou
ústavu zrušiti a novou oktrogovati, anebo vrátiti
se zpět k říjnovému diplomu, to neodvažují se
tvrditi ani největší naši optimisté.
Ač to pro nás tradno, musíme tedy počítati

s krutými, železnými, pro nás nevýbodnými sku
tečnými poměry.

Dobře informovaní politici mně pravili:
Cílem politiky hraběte Badena nebylo nikdy

uskutečnění českého státního práva, ačkoli hrabě
Badeni 8 usměvavou tváří přijímal výklady o našem
českém státním právu, při čemž se nikdy ani
slovem nezavásal české státní právo eplniti.

V otázce národní rovnoprávnosti byl brabě
Badeni ochoten učiniti nám ústupky a rovněž byl
ochoten vydatněji podporovati naše zájmy hmotné
a kulturní.

Dnes nepovažujeme jazyková nařízení hr.
Badena za 4b“/tní splátku našich požadavků,
neboť jeho nástupce Gautech nám značné procento
ubral a my dosud nevíme, co vám za hr. Thuna
něb jeho nástupce z té splátky zůstane.

Tím nechci snaby dr. Pacáka, dr. Herolda a
jiných poslanců nikterak zlehčovati, (bylit v této
příčiněvedení zajisté úmyslydobrými, banejlepšími.

Avšak pánové! Dnes se vyskytují závažné
hlasy, zdali bylo vůbec naléhavo a pro nás pro
spěšuo jazykovou otázkou hýbat! Platná ústava
v čl. 19. zaručuje bez všelikého omezování úplnou
rovnoprávnost národností a zemských jazyků
v úřadě, škole a v životě veřejném. Snad by bylo
lépe pro nás teď, kdyby poslanci byli usilovali
více našich lídí dostati do nejvyšších úřadů, které
mají exekutivu v rukou.

Velectěné sbromáždění|
DHve vládnoucí v národě Starečeši a spojení

s nimi katolíci nabyli zkušeností, jak nesnadno se
v Rakousku politické otázky řeší a jak- strašnou
zbraní může se sáti agitace velkoněmecká. Aniž
by byli změnili státoprávní své přesvědčení, usopak
setrvali při něm vždy, starali: se zatím úsilovně
o otázky hospodářeké a kultorní. Za nich doplnili
jsme nuše školství četnými odbornými školami,
českou universitou, akademií věd a umění, pro
vedeny nejnutnější sitě železniční, instituce peněžní,
obchodní a průmyslové, jež korunovány byly vel
kolepou jubilejní výstavou © Ve financích zavedli
rovnováhu, rulnictvu i šivnostnictvu zjednány
mnohé výhody, daně restouply za 12ti leté jejich
činnosti ani o 80 milionů, neboť r. 1890 dostou
pily výše 64€ milionů, zemské přirážky byly ob
stojné a země udělala velmi málo dlubů, Hospo
dařili 8 národním jměním rozumně a povolili jen
co stát nezbytně potřeboval. Nástapci jejich ne
mohli snížit ani přirážky, ani daně státní, naopak
na zemské výdaje je teď potřeba ve skutečnosti
56 procent přirážek a státní výdaje stouply v loni na
740 m., letos obnáší 722, ale tu nejsou v rozpočtu
vyšší platy a investice v obnosu asi 40 mil. zahrnuty.

Nesmí se zapomenouti, že stát chce teď zvýšit
daně o nových 47 milionů, že na válečné loďstvo
potřebuje 55 milionů a že dosud také není povolen
náklad na nová děla, který jest ještě větší.

Náklad na nové pušky, který byl r. 1896 ohlá
šen obnosem 20 milionů zlatých, také není dosud
ubražen.

Kdyby byla mladočeská atrana znala, jak
krutý je to oříšek, dávati státu, co potřebuje a
zároveň při tom dle možnosti šetřiti poplatní síly
obyvatelstva, jistě by byla r. 1888—91 skromněji
staročeskou politiku posuzovala, nož-li to Činila.

Konservativní česká strana dělala, co bylo
za daných poměrů možné a dovedla se vyhnouti
nebezpečným otázkám národnostním. Menšiny ná
rodní byly lépe než dosud hájeny.

Mladočeská strana chtěla míti úspěch sa
každou cenu, usilovala o českou úřední řeč, při
ostřila otázku českých menšin, mluvila o velkolepé
akci v jejich prospěch, ale když pak Němci se
proti meniinám organisovali, tu si uechala Němce
přerůst přes hlavy, byla proti výminečnémn stavu
po událostech chebských ve zněmčeném území,
a menšiny jsou teď úplně bez ocbrany.
„© Nemenší chybou bylo, že dr. Kramář v kri

tické chvíli neměl odvahy jako president sněmovny
použit jednacího řádu Falkenhaynova. Tak způ
soben náblý pád ministerstva Badenova a Čeští
poslanci mají teď na krku všecky liberální frakce
německé, ba i veřejné mínění v Německu, které
se ve Vídni více respektuje, než li se nám zdá,

Zpupnost liberálních Němců stoupla ažk ší
lenství a dobře pravil r. 1880 v rozpočtové debatě
kníže Bismark, že liberalismus jest všady zaku
klený repoblikavismus a revolucionářetví a ukásal
při tom na liberální strany italské a německé.

Dnes je politická situace taková, še Čeští
poslanci bez obledu stran musí si počínati velice
opatrně, aby zabránili spojení Němců a aby je
nepřipustili k vládě. Zabrániti škodu velikou neb
trvalou bývá někdy větším a nesnadnějším činem,
než-li za dob uormálních získati maličkost.

My nejame povolání k obbajování mladočeské
olítíky, nepatříme k jejich straně, ale seslabovati

dnes postavení české delegaceve Vídni, nemůže

býti národu našemu prospěšno,poněrací, co bmoblo postihnoati strana, mobil bysnadno pocítit
na delší dobu celý národ.

Jest dosti amutné, že „Nár. Listy“, s ohledu
na pokladnu své administrace, ztéšují dnes po
slanoům jejich přetěžké postavení, což i dříve ne
Jednou činily, způsobivše nemalou škodujak vlast
ním avým poslancům tak i celému národu. Hnáti
dnes české poslance do nerozvážné oposice, zna
mená přivésti pravici do menšiny a německé na
cionály k vládě. Až by tito měli výkonnou moc
v rukou, jistě jim nebude scházeti vůle, abyobom
acítili brzy jejich bratrskou pěst.

Jest přepodivné, že orgán Grégrův a jak
mi bylo v Praze řečeno též p. dr.Edvard Grégr sa
číná se nepřátelsky chovati proti vedení mladoče
ské strany, protože toto dovolilo dr. Kaizlovi vston
piti do ministerstva « protože vedení držíc se
pravice, neběží šmahem do oposice. Což nevehnali
právě dr. Julina a dr. Edvard Grégr a jejich N.
Listy poslance do českého sněmu a pak do Hšské
rady, tedy na půdu ústavní. Což to nebyli Grégři
a jejich Národní Listy a Šípy, kteří proti přáním
rolnictva podali na říšské radě návrhDa zavedení
všeobecného hlasovacího práva, čímž nejvíce po
škodili státoprávní české stanovisko a nejvíce při
spěli k upevnění centralistické ústavy? Což ne
staví se socialisté na půdu centralismu a proti
českémustátníma právu?

Z osobního prospěchu staví Be Grégr a p.
Listy“ opět na oposiční stanovisko. [Ilustrovaný
jejich orgán „Šípy“ přinesl aspoň v předposled
ním čísle obraz Horymíráv skok, představující,
jak kozák — Mladočech (patrně ohefredaktor Ši
pů a hlavní článkař Nár. Listů) na Šemíku —
„Národních Listech“ skáče z řad pravice dořeky
— oposice, za níž je vymalován český ráj, vlastně
český stát — ale jen malovaný. Kdybychom měli
vážný důvod věřiti v možnost zdaru skoku, pak
bychom s ním souhlasili. Avšak my ze zkušenosti
víme, že jezdec i kůň nám český stát a nesčetné
sliby stále jen malují, nic nesplní a že když to jde
do živého, že Horymír i Šemík jsou politování
hodvější, než-li ten jejich beznohý marodér, bel
hající se o berlách.

Každý se přece pamatuje, še 1. ledna 1891
pravil Karel Tůma: Český národ spojenců nepo
třebuje, on si jest nejlepším spojencem sám. Státní
právo slibováno bned.

Co však učinil kosák Horymír-Tůma a jeho
okřídlený „Šemík“, když byl prohlášen výminečný
stav? Inu, tu chefredaktor Šípů a hlavní článkář
N. Listů prohlásil zkroušeně: „trp kosáče, budeš
atamanem!“ — a okřídlený pegasus-Šemík belhal se
jako zbědovaná herka s podvázavým křídlem.
Tehdy opustila také statečnost pana Grégra a po
čas „skoušky“ ponechal závěrečné slovo omladině.
Poučení zkušenostmi nevěříme, že by nyní Šípy,
Národní Listy a Edrard Grégr se osvědčili sta
tečnějšími. Český národ má sotva chuť, opakovati
trachlivou oposici grégrovakou znovu.

Když následkem přičinění pana Grégra jsou
mladočeští poslanci na říšské radě, musí počítati
i 8 nepříznivou situací nynější.

Hrabě František Tbun ujal se vlády sa kri
tických pro celou říši poměrů. Uherské vyrovnání
neví provedeno a jest zajisté trudno, že v jubi
lejním roce Jeho Veličenstva část Němců naprosto
se netají velkoněmeckým svým smýšlením a že
německá obstrukce činí parlamentární práci na
prosto nemožnon.

V ministerstvu Tbunově drží nejdůležitější
ministerstvo vnitra mibisterský předseda sám a
ministerstvo financí dr. Kaizl.

Hrabě Thun se vyjádřil r. 1889, že by bylo
jebo nejvroucnějším přáním, aby na hlavě Jeho
Veličenstva spatřil posvátnou korunu svatováciav
skou. J. Exe. ministr dr. Kaizl vždy se hlásil ku
přívržencům českého státního práva. Ve své řečí
dne 13. prosince 1895 na říšské radě postavil se
proti státoprávnímu radikalismu, pravil že v pro

Mn českého státního práva nevidí utlačováníčmců.
Dr. Kaisl nemyslí, že by se české státní

právo dalo provésti hned a že by nám as Jako
Minerva z blavy Jupiterovy padlo doklína. Pravil
doslovně: „My víme a jeme si toho vědomi, že
vývoj, který rkoro staletí šel protivoým směrem,
nelze rázem obrátiti s restituovati a my pokládáme
— a já o tom už častěji mluvil — za předpoklad
pro náš poslední cíl řadu důležitých, velikých etap,
při kterých trvám, na konec nebude scházeti 8po
lupůsobení celé sněmovoy a doufám ani součinnost
našich německých krajsnů“. Co se týče postapu
vyrovnacího, pravil: „My té chvíle neoddáváme
se žádným velkým illusím, na kolik jde o vyrov
vání národnostní a ústavné. My jsme si toho vě
domi, že věc půjde ještě dlouhou cestou, než doj

deme prakickýc výsledků“.Hrabě Thun v poslední době, patrně násled
ken poměrů v německých částech Čech a Rakouska
stal se v otázce státoprávní také móně důvěřivým.

Hrabě Thun patří k té části konservativní
šlechty v Čechách, která jakékoli rozbodnější pro
vedení státoprávního programu bez soublasu Němců,
kteří tvoří třetinu obyvatelstva v zemích českých,
pokládá za nemožné a za daných poměrů takó sa

neprospěšné. Ač historické Aklady státoprávníusnáváa také z michdůsledkyčísí — pokud
se týče na př. jednoty země, rovného práva
obou jasyků — přece z drabé strany ve smyslu
adressy autonomistů na říšské radě může býti
nazýván více autonomistou, než-li státoprávníkem,
kteréšto oba pojmy, jak známo, Mladočeši scela
sbytačně matou. Proto také hrabě Thun pokládá
se v české šlechtě za osobnost, která by mohla
spůsobiti jisté sblížení obou táborů velkostatkářstva
českého nebo při nejmeuším jejich šlechtických
živlů. Ovšem na obou stranách ažca jisté výjimky,

na A hr. Harrach, princ B. Schwarzenberg,Lobkovic a Jiní. .
Hrabé Tbun nemá teď za cíl své politiky

provésti náš program státoprávní. Hlavním jeho
úkolem po delší dobu bude uklidoit Němce. V lidu

českém ují obavy, aby se to nestalo na male
útraty. Žeby brabě Thun vyhověl Němcům ohledně
německé státní řeči, anebo že by odvolá: Gautechova
jazyková nařízení před duhodnutím Čechů s Němoi,
na to není ani pomýšlení. Věříme poslanci Špin
dlerovi, že hrabě Tbun nepodá říšské radě před=
lohu na upravení jazykové otázky v Rakouska, ale

bude zajisté podporovati všecky kroky, které byve výboru o návrších jazykových ku zmírnění spora
českoněmeckého vésti mobly.

Jeden úspěch zatím hr. Tbun má: Oddělil
německé velkostatkáře od německé obstrakce a
taktice jeho se podařilo, že němečtí liberálové 1
nacionálové dostali se do pradkéóbo boje s frakcí
Schonerera a Wolfa. Toť velký Thunův trumí.
Závisí velice od opatrnosti a prozíravosti české
delegace, aby obstrukci německé nenadehnala ukva
penou nějakou akcí vodu na jejich mlýn.

Kdyby šli čeští poslanci teď do oposice, sí
skali by si Němci příznivější situaci na říšské ra
dě, snad i většinu a v českém velkostatků by mo
hl nastatí rozkol, část německých konservativních
poslanců mohla by se postaviti proti nám a není
nemožností,že i na českém sněma by
chom se moblí octnoutí v menšině.To
vůdčí naše krohy vědí.

Třeba doznati, že čeští poslanci si nyní po
čínají velice opatrně. Svědčí o tom řeči poslanců
dr. Škardy, Ervína Špindlera i dr. Engla, jehož
benešovskou i karlínskou řečí každýkonservativní

akatolický Čech může soublasít Dobřepravil dr.ngol:
„Budeme-li vždy jednati podle mravní zá

sady: „Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň i ty
jim“ nejen v životě politickém, nýbrž i ve všech
poměrech životních vůbec, přijde zajisté zase doba,
ve které národ náš kráčel v čele ostatních nikoli
násilím, nýbrž svým vyšším vzděláním a svým
lepším srdcem.“

Kdyby tak byl dr. Eogel a jeho strana vždy
činili, nenalezali bychom se nyní v tak nebeapočné
situaci ©Doufáme, že se jeho strana aspoň nyní
uvaroje všech zbytečných otázek, které by české,
polské, jihoslovanské i německé katolíky rozladiti
mohly.

"Pamatojme na slova dr. Žáčka, která v červnu
1592 pronesl v Kolíně: „Oposice není něco, co

kdekoliva kdykolivmůžebýti provádeno. oje prostředek, který má vósti k cíli a musí býti
proto dle potřeby zařízene.

Dosud nemáme příčiny hr. Thunovi nevěříti.
Většina na říšské radě dosud trvá. Většina

na říšské radě však nám není nic platna, dokad
není říšská rada způsobilá k jednání. Jen činnost
většiny činí vládě možno vyvíjeti pravidelnou čiu
nost. Zastaví-li však Němci naprosto ústavní čin
nost ústředního parlamentu, pak tím samospráva
zemí může jen získati. Děj se však cokoli, my
souhlasíme a budeme souhlasiti s Riegrem, když
r. 1889 v adresaní debatě takto hájil státní právo:

„Velikost naší minulosti nedá nám býti ma
lými, abychom upustili od toho práva svého, aby
chom zapomenali těch svatých ostatků, které nám
předkovó naši ještě zachovali. (Nikdy!) Pánové!
Víra a důvěra v další trvání státníbo práva Čes
kébo jest společná všemu národu, ona se nalézá

v po i v nejnižších chatrčích.(Výboraě!)Každý Čechvelký i malý klade na tato drahou
vzpomínku po našich předcích velikou váhu, ona
jest zakořeněna v nejhlubším srdci jeho. S city
takovými a s takovými myšlenkami jest to jako
s vírou. Může přijíti racionalista a demokrat a
tomu sa posmívati, že to nemá váhy a ceny, avšak
co jest tak bluboko v srdcích zakořeněno, ukazuje
také v pravou dobu svou moc a svou tvůrčí sílu.
(Výborně! Výborně!) — Dokončení.

„E i
L. + 29. Z Prahy. (P. d. „Obnovy“.)Píš

pod dojmem velkolepé oslavy papežského jubilea,
která byla konána arcibratretvem ov. Micbala v Ra
dolítoum ze přítomnosti Jebo Eminencí ndp. kardi
nála knížete arcibiskupa a zástupců všech diecésí če
ských. Tolik šlechty a kněžetva a katolické intelli
gence jako v Radolfínum jest + Praze zřídka kdy
vídati, Slavnostním řečníkem o sv. Otci byl ředitel
Strakovské akademie dr. Trakal, jenš mluvil o av.
Otci nadšeně, s láskou věřícího katolíka. Několik dní
před tím velebil sv. Otce v Kotolicko-politické jed
notě pro království České metr. kanovník dr. Fr.
Krásl, sv. Otce oslaruje sv. Václavská Jednote, První
klub křesťansko-sociálního spolku, Lidový spolek, druž
stvo Vlast, takže nás to naplňuje vroucí radostí, nebo



nobylekdy vídémo a slýcháno vPrase ve drubé po
lovici tohoto utoletí, aby katolické část Praby tak
nadšeně a rossáble velebila náměstka Kristova jako
se to děje nyní. Za Lva XIII moc papežství nabyla
velikého lesku s mobatného významu, takše 1 u nás
prolewoje se zeď liberalismu a hositismu, která sna
žila se oddělovati od Říma semi českou. To jest
sjev velice potěšitelný. Drubým po'ěšitelným úkazem
jsou skupiny, které se troří kolem „Vychovatele,“
„Vychovatele« rediguje říd. učitel Váci. paček, a to
velice dovedně. Václav Špaček jest starší, obratný
spisovatel a nyní ukazuje velikou neohroženost a by
strost ducha pří řízení „Vychovatele“. Utoky nepřá
telských listů učitelských odráží pádně. I těší nás,
že se za těchto okolností stal „Vychovatel“ orgánem
spolko katecLetického a Jednoty kat. učitelů v
chách a na Moravě. Spolek katechetů vůčíbledě roste
a nabyl svými sdařilými přednáškami v Praze vřelých
sympatií mezi obecenstvem a svými úspěchy na sněmu
vděka u katechetů, jichž ve vřele ujal a pro něž na
sněmu mnoho vydobyl s dobude. Jednota katolických
učitelů a učitelek na Moravé bude velikou katolickou
organisací a i v Čechách, kde jsou borší poměry a
»llnější terorismus, očekávámeod Jednoty katolického
učitelstva leccos dobrého pro rozvoj víry katolické.
Katoličtí učitelé až do nedávné doby 8 malými vý

Jimkami katolického orgánu vychovatelského nečtli, i
neměli povsbuzení a tak zůstali bojácnými Nikomedy.
Ale od letoška sbonovala ni celá řada učitelů a učí
telek katolických v Čechách a na Moravě „Vycho
vatele“, | naleznou v něm podporu ve svém smýšlení
a posilu na venek pro své veřejné působehí. Čte-li
katolík liberální listy, k. př. „Nár. Listy“, srdce jeho
k víře a církvi chladne, Podobně tomu bylo a vět
šiny učitelstva, uyní nastane obrat, nastane zdravá
reakce, obrat k Bohu, k církvi, ke katolickým záj
mům, ke katolické literataře. — Družstvo Vlast si
může gratolovati, že spvjílo tyto tři mnohoslibné
spolky kolem „Vychovatele“, Blaze obci, kde kněz a
učitel ve svornosti pracojí, o blaze straně, ve které
tyto dva stavy pracují svorně a společně nakolbišti
vychovatelsko-literárním, — Apropvs, národní děl
nictvol Co je to? Hrne se ku předu jako lavina, li
sty mladočeské a ke své škodě 1 staročeské je 0
překot fedrují, na Moravě a ve Slezsku slouží mu
listy konservativní, s ono to za tím nic jiného není
než sociální demokracie s přibráním lásky k vlasti.
V ohledu náboženském jsou si obě strany Úplně rovoy
a proto, katolíci, kdekoliv jate bnatí národního děl
nictva se nesůčastňajte, ničím na toto bnotí nepři
spívejte. My musíme býti pevní v zásadách i v po
stopu a nedáti so zvyklatí a přilákati k ničemuž, co
škodí církvi a katolickému náboženství. A tato pev
nost má ovládati také katolické redaktory, vůdce ka
tolických spolků a stran. Půda přesně katolická, to
jest naše místo, a pryč od nás úsměv hositismu, li
beralismu, pokrokářství a všeho, co škodí věci kato
lické. Pryč od nás úsměv mužů sebe vynikajících,
který škodí našim zájmům. Z našich stolů, domů, z
naší literární rubriky vkatolických novinách vzdálena
kniba a časopis, jenž nás poškozaje. V celém světě

panuje zmatek a chaos; plno vůdců, plno besel ozývá
se i v naší zemi, ale pryč to všecko od nás katolíků:
my máme pevnou vůdkyní v církvi, pevnébo strážce
v neukách náboženství a pevného kormidelníka na
vlnách života v Římě, na stolci sv. Petra.

Politický přehled.
Císař účastní se v Mnichověstříbrné svatby

své dcery paní arcikněžny Gisely a prince Leopolda.
V pátek odjede císař do Drážďán ku slavnosti sedm
desátých narozenin krále saského.

Z říšské rady. Vestředu předlošiliministři
dr. Kaisl a Bárnreither předlohy,týkající se reformy
daně potravní. Daň líha bude zvýšena při 1 hektolitra
s 30 na 50 zl., z piva z 1 bektolitru z 165 na 260
sl. Obě tyto daně mají vynésti stata 39 m, zemím
10 a půl mil. zlatých Daň cukerní se zvýší z 14 na
19 zl. Daň potravnípřipadne zemím, kde se potraviny
spotřebují. z petroleje při1 g se zvýší až na 1:50

. Zbývající státovky v obnosu 112 mil. zl. se stá
hnou z obéhu; na místo nich dá se zu 64 mil. kor.
stříbrných pětíkorun a za 160 mil. koran se vydají

Írové desítikoruay. Co ae týče rak. uher. banky,
ude polovice správních radů z Rakouska a polovice

s Uher. Co vydělá banka přes 4 proc, rozdělí se mezi
banku a stát (dosud se rozdělil výnos přes 7 proc.).
Neuhražený státní dluh, na který se v r. 1867 při
vyrovnání rak uher. zapomělo, splatí Rakousko 80
miliony a zbytek banka odepíše. Celní a obchodní
svazek Rakouska a Uher prodlouží se do 1907, mlecí
řízení se po zavedení spolku zruší. Celní sazby 8e zrovi
dají. Tirolsko emí přirážku na obilí do r. 1403 vybí
rati. Rakousko si vyhražaje upraviti si samostatně
své dopravní sazby. Vývoz a dovoz do Uher zjistí
svláštní nový statistický úřad. Také zákon o přívoza
e zamoření dobytka má ae výhodněji npravit.

Tirolští maclienálové, kteřístálina pří
krém oposičním stanovisku staví se nyní rozhodně proti
českoněmeckým Prušákům. Poslanec šl. dr. Grabmager
pravil v německém lidovém spolku v Meraně: „
stát nemohl by trvati, v némš by radikálové nabyli
vůdčí úlohy. Kdo chce na politické vedení celého ná
roda činiti nároky, musí miti praktickou zkušenost,
vážnou, dlouholetou úspěšnou práci a k tomu třeba
stříslivé rozvahy, která poožívá prostředků pro tu
kterou dobu vhodných a která rozamným uskrovněním
se dosaženého cíle také skutečně dosáhne. Radikálové
však dělají protidynastickoa a protirakouskou politiku,
nechtějí smíru, oni se domnívají, že 14 milionů Slo
vanů asepodrobí 8 milionům Němcůmjakošto mate

riál. nerovnocemný, podřísený. Za to my chosmevěci
dosašitelné a hráti prim mesi ostatními rovnoprávný
mí nástroji. Třeba chtíti jedno s obou: buď dorosu
mění se národů anebo rozklad říše. My chveme první
a tím jsoo vytknuty tóá branice našeho němectví.
Liberál Grabmayer mlarí dosti střízlivě,ale zapomíná,

ktovky Schůnerera a Wolfa.
Válka špamělsko-amerieká propukne

dle všeho v nejbližších okamžicích. Španělsko vyna
ložilo všecko usílí své, aby mír byl zachován, nabídlo
povstalcům příměří a samosprávu Ostrova, leč tito
štvání jsouce zištnými Američany, nabídky smírné sa
mítli. Senát a sněmovna ve Washingtona neprohlásili
sice neodvislosť ostrova Kuby, ale zmocnili a uložili
presidentu Mac Kinleyovi, aby všech pozemnícha ná
mořních sil branných užil, aby válce na Kubě byla
učiněna přítrž -Prendent Spojených stážů podepsal wlti
matum. Španělsku dáma Ihůta do soboty. Uralený španál
ský vyslanec opustil proto Washington. Válka 06 prohlásí
dnes neb skíra. —

| Drobná obrana.
„Hlasy ze Siona“ čís. 7. ze dne 14. dubne

1898 str. 66 musily přinésti opravu: „Na základě
čl. 19. o tisku a příslušné novely žádám za opravu
nepravdivého o maě tvrzení, obsaženého v „Hlasech
ze Siona“ v čísle 6. od 31. března 1898 str. 66.:
Není pravda, že jiš „Jednota“ dokázala Bryny
chovi neshodnosť s učením církve v otázce pře
podstatnění chleba a vína“, — ale pravda jest,
Že pan ev. ref. farář Dušek v Kolíně ve svém Č1
sopise „Jednota“ dotýčné misto z mého spisu
„Štít víry“ falešné avedl, takže jiný emysl
dávalo; a pravda jest, že potom byl úředně do
nacen přinésti v „Jednotě“ opravu a zmíněné
místo poctivě, jak se ve „Štítu víry“ nalézá, uvésti.
V Hradci Králové dne 8. dubna 1898. Edvard Jan
Nep. Brynych, biskup Královéhradecký. — Sta
fraporte tohle je mrsuté! Ostatně v tom falešném
citování bývali hlasatelové čistého evangelia a jejich
vůdce chlapíci. Luther povolil také na základě
falešných citátů z bible Filipovi hessenskému,
aby současně dvě ženy měl, ačkoliv 80 za to sám
styděl, ale sud vína rýnského, který za povolení
to obdržel, s díky nejponíženějšími kvittoval. —
V témže čísle Hl. ze S. na str. 60. čteme: „Číta
může škola lépe vyhověti svému úkolu vychova
telskému, ne-li tím, že pěstuje símě víry, které
láska otcovaká a mateřská štípila do srdce dítěte,
že k toma pracuje, aby svatý obraz Boha a spa
sitele hloub a bloub vryl se v jebo duši.“ Úplně
souhlasíme. Proč ale spojují se páni, kteří toto
píšou, s lidmi, kteří na místě aby obraz Boha vryli
v srdce dětská ten obraz Boha z duší dětských
vyrýtise snaží? Mněse zdá, že to co píšou, upřímně
nemyslí. A tak tomu asi tét bude.

Drobné zprávy
Zprávy diecósní. Vyznamenáni jsou:

p. P. Jak. Lenk, O. S, B., děkan v Broamově, jme
nován skatečným konsist. radou, a assessorem, p. P.
Řehoř Wagner, O. S. B., b. notář, převor v Broumově,
čestným k nsist. radou, p. P. Isidor Vondráček, O. S.
B, subprior, gymnas. professor v Broumově, b. no
tářem, p. P. Anselm. Hofmann, 0. S B., gymnas. ře
ditel v Broumově, též b. notářem, p Vácil. Syřiště,
farář v Adersbachu, a p. Váci. Matiaske, farář v Te
plici (Wechelsdorf) čestnými děkany; p. Váci. Groh,
farář v Č. Vernořovicích, a p. Fr. Frydrych, farářv
Nových dvořích, obdrželi Expositorium canonicale.
Ustanovení jeou: p. Jaa Raml,farář Petrovický,
za faráře dv Chotěborek, p. Seb. Weber, koop. za ad
ministratora do Olešnice p. Vojt. Lebduška, koop, za

administr. v Něm.Vyskyiné.Uprázdněné místo:Petrovice, fara patron. Jeho Veličenství, od 19. dubna
1896.

Manifestační schůze ve prospěch
zřízení české umiversity na Moravě ko
nala Se v městě našem v neděli o 11. hodině dop.
v divadle Klicperově. Starosta dr. Ulrich zahájil
schůzi vřelým proslovem a představil pak univ. pro
fessora dr. Hostinského a přítomné poslance. Za před
seda schůze zvolen byl p. starosta, za místopředsedy
pp. Jar. Červený a řiditel Pazourek, z8 zapísova
tele pp. Adamíra a Macák. Pan prof. dr. Hostinský
promlavil pak dacbaplným způsobem „o hudběXIX.
století. Starosta p. dr. Ulrich zmínil se o nařich
snabách, aby přestali čeští akademici zvláště z Mo
ravy zaplavovati českou universitu. Snahy tyto by
podporovalo nejlépe zřízení české university na Mo
ravě. Poslanec pan Václev Formánek promluvil
pak o důležitosti II. české university. Po krátkém
doslovu dra. Hostinského promlavil JUC. An
drle, zástapce moravského studentstva, o doráhání
se university. V resoluci, která ka konci byla pří
jats, projevuje se soublas s kroky, jež studentstvo
české podniká ve prospěch zřízení české university
na Moravé a přeje si, aby tato co nejdříve atals se
skutkem. Na návrh dra. Ulricha, aby se ustavil místní
odbor universitní komise, zvolení byli do tohoto pá
nové: dr. Ulrich, architekt Weinhengst, notářSebeiner,
posl. Formánek, řed. Pazonrek, lékař dr. Klampar,
Adamíra, Macák, Bass, Souček a j. Po té byla
schůze skončena.

Akademie. Na počestdémantovéhojubilea
kněžského sv. Otce Lva III. a slatého vladařekého
jubilea J. V. císařea krále Františka Josefa I.

pořát ednota katolickýchtovaryšů v Hradcirálové akademii v nedělí dne 24. dubna b. r. ří
zením dp. D. Orla, docenta cirk. zpěvu na místním
bohosloveckém ústavu, za laskavého spolopůsobení
damského sboru Pěvreckého a pražskýchhostí
p. Ladislava Pižla, koncertníhomistra na klavír
a p. Jana Malého, virtnosa na kontrabas. istý
výnos se věnuje stavbě jub. věší katbedrálních. Přeplatky
budou -zvláště kvitovány. Koncertní křídlo zapůjčil
ochotně továrník p. Aut. Petrof. Začátek o půlosmé
hod. Dvorana „Adalbertina.“ Ceny míst: Křeslo50
kr. Sedadlo I. tř. 40 kr. Sedadlo JÍ. tř. 30 kr. Vstup
do parketu 20kr. Galerie 10 kr Studentský a garni
sonní lístek 10kr. Předprodej lístků převzalo ochotně
knihkupectví p. Tolmanovo. Program. Oddělení I. 1.
a' Církev Kristova, čtverozpěv pro smíšené hlasy s
průvodem harmonia a klavíra od Josefa Modlmayra.
Sola přednesou slečny Kupská a Šaarova. b) Svatá
Anežka, trojhlasé oratorium pro ženské hlasy od prof.
A. Viltbergra. Text upravil Fr Šebestík. Sopránové
solo přednesesl. Kulhánkova (sv. Anežka), altové al.
Novohradské (Fabiola); recitativní partie elečny Chme
lařova a Jezdineká. c) Pěvcova prosba, od Kar. Bendla.
Přednese pí. P. Sluková. d) Pantáta ze mlýna, ženský
dvojhlas od Pauknera, 2. a) Valčík od Benjamina Go
darda. b) Ballada od Edvarda Griega. Zahraje na kla
vír koncertní mistr p. Ladislav Pižl. 3. a) Píseň pro
kontrabas od Jana Malého. b) Adagio od prof. Fr.
Simaadls. Zahraje na kontrabas koncertní mistr pan
Jan Malý. Oddělení II. 4. a) Salvum fac regem (Spa
sena učiň krále), osmihlasý sbor pro smíšené hlasy od
Ludvíka Granzina. b) Matička, čtverhlas pro smíšené
hlasy od Eug. Rutte. c) Sousedská, trojhlas pro žen
ské hlasy od Vognera. 5. a) Transkripce na Lohengrin
a Tannháuser od Alfreda Jaella. b) Nocturno od Ka
zimíra Henisze. Zahraje na klavír koncertní mistr p.
Ladislav Pižl. 6. Koncert prokontrabas od prof. Fr.
Simandla. Zahraje p. Jan Malý.7. Svatojanské proudy,
ouvertura na 4 rnce od Bozkošného. Zahraje p. prof.
Konvalinka a p. L. Pižl.

Pražská deputace mJ. V. císaře a
u miolstrů hr. Thuma a dr. Kaizla. —
Bylo nám již delší dobu před Velikonocemi známo, že
se odebere do Vídně deputace obce pražské, aby na
místech nejvyšších tlamočila prosby a přání města
Prahy, jakož i aby podala zpráva pravdivou 0 pomě
rech pražekých. Předseda ministerstva br. Thun,
který přeje myšlence o uskutečnění velké Prahy, o niš
se zasazují též starosta a zástupci obce pražské, šel
přání obyvatelstva pražského s největší ochotou vstříc
a způsobil, že zástupci města Prahy mohli si voliti
den k audienci. Okolnosť,že starosta dr. Podlipný
byl přijat v čele deputace, dokazuje, že útoky Němců
proti němu na nejvyšších místech činěné minuly 80
naprostým účinkem. Naopak: starosta dr. Podlipný,
jeho náměstek dr. Jar. Srb (který ve prospěch pana
dr. Podlipného úřad starostenský po svém zvolení za
starosta nepřijal), městětí radní p. dr. Milde a dr.
Chudoba byli v pondělí přijati velice milosfivě. Sta
rosta p. dr. Jan Podlipný vysloviljakožto mlnvčí
deputace panovníkovi díky hlavního města Prahy za
sankci subvence jí poskytnuté v obnosu 2 mil. zlatých.
Na to přednesl starosta císaři jak jmenem hlavního
města, tak i obyvatelstva království českého prosbu,
aby panovník ve eplační dávno kýženého přání celé
ho českého národa aspoň občas v Praze sídlel anebo
sby nařídil, aby některý člen císařského rodu na praž
ském hradě stále sídlil. K tomu připojil dr. Podlipný

pob aby císař ve své péčio zdar a rozkvětkráovského hlavního města udělil rozkaz, aby fortifikační
pozemky v Praze obci byly bezplatně odstoupenytak,
aby úkoly pro Prahu nezbytné a neodkladné se vše
možným urychlením mohly být provedeny a aby větší
subvence buď jednou nebo ve značnějších splátkách
byla udělena. Dr. Podlipný tlumočil pak nejvřelejší
přání pražské městské obce, aby Bůh poskytl ještěcí
saři dlouhý život. Na oslovení v českém jazyku od
pověděl císař rovněž česky takto: „Dík, jejž jste mi
vyslovil, beru a uspokojením na vědomía ojišťaji vás
zároveň, že se vřelým zájmem sledaji velké úkoly, na
jejichž vyplnění městská obec pomýšlí. Moje vláda
bude se snažiti, aby otázku poskytnutídalší subvence
k účelům těm vyřídila v souhlasu s finančním stavem
říše. Ač shledávám, že nelze, aby fortifikační pozemky
na Hradčanech bezplatně do vlastnictví města Prahy
byly postoupeny, nařídím přece své vládě, aby ve věci.
této, kteréž věnuji plnou svou přízeň,docílila slušné,
ku přáním města přihlížející úmluvy. V přednesené'
prosbě, aby některý člen mé rodiny v Prazestále' se
usídlil, spatřaji znán.ku dynastického citu královského
hlavního města Prahy, která mne potěšením naplňůje,
i vezma rád přání to v úvahu.“ Císař pak rozmlou
val se všemi členy deputace a vyptával :se jich s pa
trným zájmem, jaké mají agendy. Deputace, která
ve všech uvedených záležitostech podala v ruce pa
novníkovy pamětní spisy, byla blshosklonně propu
štěna. Císař pravil ještě na rozloučenou v českémja
zyka: „Děkuji Vám, pánovél“ Průběh přijetí deputa
ce potvrzuje naši zprávu, še na místech nejvyšších
musí sice počítati s danými poměry. že však so tam
nepomýšlí, českému národu škoditi. Z milostivého při
jetí deputace pražské však nesmíme si vyvozovatině
jaké optimistické naděje. Pak odebrala se deputace k
předsedovi ministerskému hr. Thanovi, kterému podá
vala zprávu o audienci a zároveň přednesla přání 8
stížnosti pražské městské obce. Konečně odebrala se
deputacek ministru financí, práv a dopravy.

Slavnosť Palackého na oslavu100letých
narozenin otce národa Františka Pelackého uspořádá
sl. městská rada král vónného města Králové Hradce
za účastenství všech zdejších spolků.

Vyznamenání. Jeho c.ak. ApoštolskéVe
ličenstvo ráčílo co nejmilostivěji propůjčiti stříbrný
záslužný kříž s korunou c. k. okr. šikovateli p. Voj.
těchu Netrvalovi, od zeměbraneckéhopluku č,
11 v Jičíně, jenž již po mnohá leta je přidělen zdej
šímu c. k. okr. hejtmanství.

Úmrtí. Pan Jan Fiala, c. a k. vojenský
vrchní stavební účetní rada na odpočinku, mujitel zla
tého záslužného kříže, válečné medaile, měšťan hra
decký zesnul v pondělí večer v 65. roce věku svého.



Pan vrchnírada byl v městě našem pro poctivou, šle
obetnou a bodrou svou povahu ve všech kruzích mu
em velmi oblíbeným. Večerní kroužek hostů páně

Bařtipánovjch, dále besedních a jiných ztrácí v zvěčnělém milého opolečníka. Ačkoli pan vrchní rada Fiala
strávil většina svého života mimo y, zůstal ná
rodu svému vždy věren a svláštní láskou Inul všdy
k rodnému svému městu Králové Hradci a k jeho mě
šťanstvu. Do velikonočních svátků těšil se nejlepšímu
zdraví. Při vylupování kuřího oka se nepatrně řízl a
vzdor péčí zdejšíchlékařů zemřel následkem otravy
krve. Ztráta jeho oplakává jeho rodina a všichni,
kdož přímou povahupena vrchního rady blíže znali,
šelí předčasnéhojeho úmrtí. Pohřeb konalse ve středu
odpoledne na hřbitov pouchovský za přečetného úča
stenství příbuzných, všech osobních přátel, zdejšího
představenstva a měšťanstva, důstojnictva, duchoven
stva, úřednictva a přečetných dam. V čele pohřebního
průvodu kráčela kapela 43. plaku a páni zpě
váci. Kol rakve neslo 10 vojínů darované věnce. Kon
dukt vedl za aasistence dp. Sobotka. Četní přátelé
doprovodili drahého zesnulého až ku hrobu na bfbi
tově pouchovakém.Čest budíž Jeho památce|

Stávka zedníků a dělníků. Nanovo
stavbě kasáren poblíže Adalbertina vypukla stávka
zedníků, nádenníků a přidávačů, kteří si utěžují, že
za zdejších drahotních poměrů nemobou se svou
mzdou vyjítí. Stávkující žádali zvýšení platu zeduíka
na 1 zl. 60 kr. nádenníka na 1zl. denně, Protožese
al. c. k. okr. hejtmanství obávalo-nepokojů, odebrali
se na místo stávky p místodržitelský rada Šolta, p.
koncipista dr. Kólbel a četníci, Dělníci žádaného
zvýšení platů nedocílili a začali opět pracovati. Zed
níci dle dovednosti dostávají 90 kr. až 1 zl. 20 kr.,
předávači 65 až 70 kr.

Písemné zkoušky maturitní na c.
k. roalce zdejší budou od 9. do 14. května t. r.

Dva velké koncerty „Filharmonie“
a „Slavjana“ konají se ve dnech 80. dabna a 1.
května v Klicperovědivadle. Program, z něhož mobli
jsme čtenářetvo již upozorniti na dvě brillantní čísla:
Massanielova suita a Daviceovu „Poušť“, jest dnes již
hotov a nastudován. Jest rozdělen ve dvě oddělení.
Prvé vykazuje: 1.) Oavertura k Bethovenově opeře
„Fidelto“ — pro velký orchestr. 2.) Saint—Sačne:
Árie z opery „Samson“ a Dalila. Zpívá sl. A. Fialo
vá, žačka operní školy pí. Parš—Zikešové. U klavíra

„ dr. L. Scheiner. 3.) Massenet: Scenes pitoresges.
uita ve čtyrech větách pro velký orchestr. a) Marche

b) Fir ballet c) Angelus d) Fčte Bohéěme. 4. Karel
Bendl: „Cypříše“. č. 1, a 4. Zpívá sl. A. Fialová. U

klavíru B: dr. L. Scheiner. Oddělení druhé: FelicienDavid: Poušť.Symfonická óda pro mužský sbor s te
norovým solem a deklamacemi s průvodem velkého
orchestra. Tenorové solo zpívá p. Karel Štěpánek s
Mateřova, místa recitační přednese p. Theodor Peřina,
Sbor, v němž účinkují pp.studující gymnasia, realk ,
paedagogia a vyšší obchodní školy, čítá 130 zpěvák ,
velký orchestr 60 hudebníků. Oba koncerty řídí pan
Ludvík Knepr. Začátek produkce v sobotu dne 50.
dubna o 4. hod. večer, v neděli dne 1. května o 8.
hod. odp. Tento druhý koncert určen jest pořadatel
stvem předem pro venkovské obecenstvo. Záznamy
lístků i předprodej ochotně obstará firma „Bratří Pe
řinové“ v Hradci Králové. .

„VýborSeveročeské Jednoty v Krá
lové Hradel kvituje tímto e upřímnýmidíkyode
vzdaný mu dar 10 zl. z odkaza i velectěného pana
F. Pavlička, bývalého mlynáře v Žirci, a posledně
soukromníka v Hradci Králové. Šlechetný skutek tento
zajišťuje nesmrtelnou památka zvěčnělého v ardcích
všech upřímných Čechů, a budiž příkladem následo
vaní hodným.“

Katol. národní jednota jinechů a
mužů pro Černilova okelí pořádápončnou
přednášku v neděli dne 24.dubna 1898 O potřebách

rolnických, promlaví redaktor Obnovy František
Štábl. O čes fch svépomocných společenstvech rolnických roznovoří se p. B. Toužil s
Prahy. Dále je na programu přijímání členů, placení
příspěvků. Zábavná čísla přednesou členové Jednot
8 Úornilova.Začátek schůse o půlčtvrté hod.
odpol v hostinci pana J. Mrdkav Divci.
Uvedeným hostům vatap volný.

Korunní lustr v chrámu P, Marie
v Hradci Králové, jenž již byl velmi sešlý,
opravil vkusně vlastním nákladem velectěný pan Fr.
Knepr, měšťan a majitel skladu nábýtku v Hradci
Králové. Badiž mu P. Bůh na přímluvu P. Marie za
dar ten štědrým odplatitelem! Kéž se dostane chrámu
P. Marie více také štědrých dobrodincůI

Chytili srmm. V měst.rerira p dr. Zim
mra chytili dělníci ve středu v roští ernku u měst
ských jatek, která se tam dostala celá skřehlá přes
řeku. Mladou urnku koupil p. architekt Weibengst,
který bude ji chovati ve své zahradě.

Odsouzený meurvalee, J. Šalc z Vam
berka je radikal od kosti. Roubal se Bohu, matku
kousal ahrozil jí necíně, vlastní dceraška tahal sa
vlasy, bil ji a vybrodoval celému Vamberku. Svěd
kům sliboval, že dostanou za cestu. Vysvědčení od
obce bylo velmi nepříznivé; ve Vamberku nebylo
snad člověke, který by si nebyl přál, aby se bo na
dlouho zbavil. Šalc se choval při přelíčení jako člověk
všemi mastmi mazaný. Odsouzen byl na dvě léta těškého žaláře.

emitbu Běložimovu, oblíbenoruskouve
seiobru, sehrá jednota divadelních ochotníků v neděli

B a půl.hod. večer v městském divadleKlicperově.
prodej lístků u p. Tolmana. Hraje ve prospěch

spolku „Neruda“.

Jubilejní hospodářská a průmyslo
vá výstava v Golčové Jeníkově od4—11.
září 1898. Upozorňujeme p. t. vystavovatele, jakož
i každého, kdo výhodné a levné reklamy užiti chce,
na náš výstavní katalog, jenš bude tištěn ve velkém
náklada a jenž pro svůj zajímavý a trvale cenný ob
sah zajjsté hojného do,de rozšíření; budeť mimo jiné

obsahovatí i monografií našeho okresu s péra osvěd
čeaého spisovatele. Inserty, jež velmi levné se budou
účtovati, zasílány buďteš nejdéle do 1. července t. r.

Opravy lží Jičinokébo Obzoru.J M
ndp. biskop zaslal Jičínekému Obzoru tuto opravu:
Slavné redakci časopisu „Jičínský Obzor“. úm na
základě č]. 1v. o tisku 0 uveřejnění následující opra
vy nepravdivých tvrsení v čísle 11 téhož listu na str.
3 a-4 obsažených. Není pravda, že jsem se nabízel
ku posvěcení školy v Jičíně, ale pravda jest, še jsem
byl ochoten tak učiniti, budali o to slavnou městskou
radou požádán. Není pravda, že napadám Nerudu, ale
pravda jeat, že jsem vůbec nikdy o něm nepsal. Není

prarda, že jsem byl Topičem žalován pro napadáníbizského, ale pravda jest, še p. Topič žaloval, že
mu jedna knížečka „Slov pravdy“ škodí na obchodě.
Není pravda, še jsem Topiče odprositi mueel, ale
pravda jest, že se více prašských advokátů vyjádřilo,
že by ve to, oč se jednalo, z knih Topičových doká
zati dalo, ale já jsem nastoupil na smír proto, že
jsem byl mesi tím jmenován biskupem a redakce
Slov pravdy jsem se vzdáti musel. Není pravda, še
užívám kazatelny pro politické agitace a že hlásám
boj a budím nesnášenlivost, ale pravda je, že vybízím
katolíky, aby se vzmužili a hájili víra svou oproti
lžem a pomluvám protes antskými aradikálními listy
šířeným. Není pravda, že vydávám štváčeké politické
listy. ale pravda jest, že = mého podnětu la ue
vydávati „Obnova“ jako orgán uvědomělých katolíků,
kteří si učinili úkolem hájiti víru a řeč svatováclav
skou a odrážeti útoky novin nepřátelských. Není
pravda, že konferencemi v Hradci Královézavlekly se
otázky nenábofenské na kazatelnu, ale pravda jest,
Že jsem mluvil o pravdě, pokud jest poznáním Boha
dle nauky Kristovy, — o mravnosti ve smyelu kato
lickém; o životě přirozeném,jenž ukazuje na Tvůrce
jakožto bytost živou a o šivotě nadpřirozeném, jenž
se ztrácí smrtelným hříchem; konečně o chlebě, jak
jeho hojnost neb nedostatek souvisí s atheismem neb
náboženstvím a o chlebě, jímž jest Kristus. V Hradci
Králové,dne 7. dubna 1898. Edvard Jan Nep.
Brynych v. r. biskup královéhradecký.

Ministr dr. Kafzl zvolen v Karlíněza
říš. poslance. 1127 blasy nad pokrokářem dr. Barou,
který dostal jen několik blasů, Ministrpresident Tboo
dostal 3 hlasy, pokrokář Hajn 1 blas a antisemita
Hošek 7 hlasů. Zvolení Kaislovo znamená po ote
vřeném listě Grégrově velikou porážku „Národních
Listů“ a Grégra i pokrokářů, Je významno, že 3.136
voličů nevolilo, protože od nynější politiky praničeho
nečekají.

Do nemeoceice dopraven byl dne 20. t. m.
večer zedník Fr. Feleman příslušný do Koštěnic u
Holic, zaměstnaný na stavbě zdejších kasáren. Týž
zranil se při okládání řelezného nosiče na noze, čehož
si valně navšímal a chtěl jíti domů. Kdesi na chod
níku pocítil však pojednou eilné bolesti, takže zůstal
ležeti. První pomoci poskytl mu MUDr. Klumpar.

Zoěsti s východních Čech.
Ve Veliše vítalo v úterý ndp. biskapa 1.060

biřmovanců, p.starosta obce a ředící učitel p. Beneš,
dále jeden ták a žákyně, která podala J. B. Milosti
pěknou kytici. V čele farního duchovenstva uvítal
ndp. biskapa vdp. vikář Ferd. Kopecký, dále přítomní

byli vik. sekretář vdp. Jan Tichý, děkan Jičínský vdp.
Jan Mančík, vdp. děkan Jan Bičiště, dp. farář bistřic
ký anesčetný zástup Jida. — Jičínští evangelíci p. Vá
clavik marné popouzí své klienty, cihlář Mareček
a pastor Mareček marně se schovávají za Husa Co
s ním mají společného? Ten věřil a učil svátostí
sedm, pan pastor očí dvěma a pan syn nevěří v žád
nou. Pan Jirů nechce se modlit ani otčenáša pakjsou
to ctitelé a následovníci a jedině „patentovaní“ stou
penci mistra Jana Husa! Ubohý Jan Hus! Kdyby vě
děl, co se mu dnes všecko věsí na šosy. Červený 80
cialista stejně jako červený radikál.

Z Bělobradu. (Slatinné lázně).Kdožstíšen
rheunatismem, zánětem kloubů, kdo sklíčen neodbyt
nou dnou, jinak pakostníci aneb rheumatickoa iecbias

a je se všechny ty nesdravé nemoci zovou, pospěšs úplnoudůvěrou do Bělohradu, kde se všickni tito
bříchové těla anfmají a z kloubů vyhánějí. Řekne
někdo: A co! mne zbavuje gichtu sirovátka, nač utrá
cet v blátě peníze; ba ovšem sirovatka je dobrá věc
a laciná, ale kde nabrat toho heroismu a rok od roku
se napájet tím tvarohovým nektarem! E nul taky
konkurent. — Saisona letošní počíná9tým květnem
a slibuje, bledíc k četným přihláškám, návštěva nad
míra hojnou. Přihlášky a poptávky ze všech stran

h Mora y a jiných zemí, vyřizuje správa lázní co
nejochotněji a jmenovitě nemajetným pacientům udě
Juje koupele bezplatně aneb za cenu, znažně sníženou.
Pro pp. činné c. a k. důstojníky od 9té třídy dietní
dolů a jich choti a dítky platí letos poloviční cena
koupelí po celou saisonu a nikoliv, jako dříve, toliko
pro první a poslední měsíc v saisoně. Rok od roku
počet hostí nemocných i zdravých (na letním sídle)
vzrůstá znamenitě, a výsledky pří rheumatismu sval
stva, kloubů, rhenmatické iechias, při dně jsoa pře
kvapující a vykazují po většině uzdravení trvalé.
A koupele slatinné? Možno řící bez nadeazení, že
snad nikde tak svědomitě upraveny nejsou; dále
možno říci, že slatina bělohorská vedle dobrých che
mických vlastností nad jiné vyniká svou kyprostí,
trvalou teplotou a stejnoměrnou hustotou ve všech
vratvách koupele, a proto ty výsledky překapující.
Ceny koupelí, stravování a byty jsou velmi levné.
Bělohrad a okolí v lesnaté, zdravé kotlině ležící a
před větry severními chráněný poskytuje pobyt velmi
příjemný a útalný a společnost hostí rok od roku vy
branější. Nemocní méně zámožneiší pak mohou při
cenách velmi mírných v léčení v Bělobradě déle pro
dleti a tím na jistější a trvalejší výsledky počítati:
„Proto vzbůru do Bělohradu!“

Z Kyšperka Příští dobytčítrh Velikonoční
v Kyšperku, okresu Žambereckého odbývati se bude
dne 25. dubna t. r.

Víkariátní exercicie epriliské v
Rancé u Skutče. Abyreformacírk. hudby ve
veškeré diecési královéhradecké ve známost « a
v ní kořeny sapastila, zavedena jest ve všech víka
riátech diecése instituce promotorů církevní budby
jichž úkolemjest ve svém příslušném vikariátu dle oil

ených pečovati o svelebení círk. hudby dílem theoretickým a tickým poučováním, dílem povsba
sováním slovem i přikladem. Jak sobě ní promo
toři počínati mejí, prakticky ukázal obecnou důvěrou
celébo vikariátu zvolený promotor círk. hudby pro
vikariát skatečský, p. řídící učitel a ředitel k
v Renaé Jindřich Wittoch, jenž v úterý velikonoční,
dne 12. dubna 188, připrovil celému vikariátu du
chovní hody hudební, v nichá postaráno bylo přeboj
ně jak o theoretické a praktické poučení tak io pov
zbuzení slovem i příkladem. Ranná jest místo, jež
sice cestující po severozápadní dráze následkem mno
bých oklik, které dráha k vůli velkémustoupání trati
činiti maef, několikráte objeti musí, málo však jich
asi jest, kteři do místa samého zavítají. Neš v úterý
velikonoční bylo v Ranné neobyčejně žíro. Sešlo we.
téhož dne do Ranné ze zdáli až čtyř hodin cesty 18
duchovních, v jichž čele byl bisk. vikář traktu aku
tečského vad. p. Al. Kopecký, 22 učitelů, přátel hudby
círk. s jiných stavů aspoň 30 a ještě množství obe

censtva domácího účastnilo se exercicií. V 30 hodin
byla zpívaná mše sv, kterouž celebroval předseda
diecésní jednoty cyrillské a professor bohosloví z
Hradce Králové Dr. J. Mrštík. Na kůru provedli p.
ředitel se sborem svým, v němž obětovně účinkují ipě
ni učitelé s míst přifařených, čtyřhlasou měi pro emí
šený sbor od Stehla a Benedictus ze mše „in honorem
B. Marias Virg“. z A dur od Cainera. Introit, gra
duale, seguence, offertoriam, commanio a pango lin
gua provedeny přesně dle Gráduálu římského chorálně.
Po měj sv. podány ještě některé ukázky rozličných
drahů posvátného zpěvu a to: Kyrie a Gloria z chó
rální mše in festiu solemnibus z Ordinaria Missne,
proslulý smíšený sbor „O bone Jesa“ od Palestriny,
„Ave Maria“ v dvojím provedení a sice chcrální a pak
ještě pro tři ženské hlasy od Stehla a konečně „Ado
ro te“, smíšený čtverozpěv od Freye. Přesné prove
dení veškerých čísel prozrazovalo, že vše připravila.
obělovná láska ředitele i sboru ku zpěvaposvátnému,
Kdo poměry na venkově zná, dovede zejisté oceniti
tu velikou práci, ty oběti mnohé, které nacvičení tak
bohatého a cenného propramu vyžaduje. Proto zaslu
huje jak p. ředitel tak i sbor jeho plného uznání
i vděku všech účastníků exercicií, Říkávají na venku,
když je někdo povzbuzuje, aby též pro reformu círk.
hudby něco učinili: V městě dá se již snáze provésti
leccos, ale na venku to není možno, není tu sil, ani
porozamění věcí, ani honororání práce se cvičením
zpěvů spojené. Než chrámový sbor v Ranné ukázal,
že i na venkově přes všecky obtíže mnoho dá se do
kázati tam, kde uchopí se věci muž plný posvátného
nadšení, jenš dovede lásku k posvátnému zpěvu věští
piti okolí svému. Obětovnost se strany ředitele kůru
plodí i obětovnost se strany pěveckého sboru, jeden
drahého pak podporaje a výsledkem jest úspěch pře
kvapující. I na venku lze mnoho dokázati, když, jako
je to v Ranné, i duchovní správa věci přeje a ji vše
»stranně podporaje. Po ukončení zpěvů v kostele ode
brali se účastníci do školní budovy, kdež k četnému
poslachačstvu promluvil o reformě círk. hudby před
seda diec. jednoty cyr, Dr, Mrštík. Vyloživ, v čem
reforma záležeti má, vybídl shromážděné ka zakládá
ní cyrillských jednot farních, v nichž spojenými silami
možno více dokázati, než zmůže jednotlivec Po před
nášce konal diec. předseda Dr. Mrštík společně s p.
řídícím Wittochem praktická cvičení dílem ve zpěvu
chorálním, dílem ve zpěvu lidovém a tn na základě
nápěvů, jež připojeny jsou k Oltáři, modlitební a zpěv
ní knize vydané nejdůst. bisk. konsistoří pro diecéri
hradeckou. Teprv o půl drohé hodině odpolední ukon
čeny exercicie, které bohdá platně přispějí k obrodu
hudby posvátné- nejen ve vikariátu skutečském, ale
i ve vikariátech sousedních. Kéžpo příkladu vikariátu
skutečského podobné vikariátní exercicie cyrilské ná
sledují i ve vikariátech ostatních!

Z Králového Městce. Jak známo,koná
počínaje 13. dubnem 1898, J. M ndp. biskup králo
véhradecký Eduard Jan Nep. udílení sr. biřmování a
generální kanonickou visítaci ve vikariátu Kopidln
ském. Vyjel si ndp. biskap dne 13. dubna ráno drá
hou a přijel až na nádraží do Libňovse, odkuž kočá
rem ubíral se na první štaci visitační, do Dymokur.
Hned drubý den na to dne 14. dubna byla generální
visatace v Králové Městci Byl to den pro farnost
Králové Městeckoa slavný a významný. Přijel nejdůst,
an biskup po 7. hodině ranní od Dymokur do
ova Městcr, doprovázen vysoce důst. panem kanov

níkem Dr. Janem Soukopem a svým ceremonářem
důst. p. Josefem Novotným, kdež v královské třídě
byla první elávobrána s nadpisem: „Bůh síla má“.
U této brány byl co nejsrdečněji uvítán nejprv panem
starostou okresního zastupitelství zdejšího Václavem
Chrásteckým, p:tom panem sterostou města zdejšího
Frant Venclem, pak panem c. k. zem. sdejším radou
J U.Dr. Rudolfem Durstem, jakož i panemzdejším ří
dícím učitelem Vilemem Šerfem. U brány bylo množ
ství věřicích, zejména bylo viděti mnoho dám zdejších,
obětavých to přátel našeho chrámu Páně, kterýž také
jich přičiněnímco nejkrásněji živými, vzácnými v pl
ném květuse nalezajícími květinami byl okrášlen. Ko
nečně po dojemném přivítání dražičkoa, zdejší obecné
obecné školy ubíral se nejdůet, pan biskup doprovázen
výše jmenovanými,jakoži jinými pány ápalírem utvo
řeným žáky jak obecné, měšťanské školy králov
skou třídouk faře, kdež byl u domu farního uvítán
opětně delší řeči prunesenou zdejším farářem Aloisem

ašátkou jménem veškerého duchovenstva, jménem
biřmovanců, jakoš i jménem všech těch osadníkův,
kteří bodnými a upřímnými jsou katoliky. Na to
obleknuv se J. B.M ve faředo liturgických rouch, krá
čel doprovázen jak zdejšími tak i mnohými cizími du
chovními, jakož i veledůut panem sekretářem vikariátu
Kopidlaského Janem Tichým farářem z Ostražna
ku chrámu Páně, u kteróhož vystavená druhá slávo
brána s nadpisem. „Vítej nám“. S věde chrámové
vláy tři prapory, dva červenobílé a jeden papežek



Mlatobílý. Zfaraíbo pak domu, jakož i s velikého

anodství jiných domů vlály prápozy červenobílé!
V obrámu Páně mesi měi n mělnejdůst. pa biskapvřelé vlastenecké kázání na slova av. evangelia: „Vsali
Pána mého“, v kterómá přirovnával náš český národ
k národa vyvolenéma, kterému se dobře vedlo, dokud

Boha a pravé víry se držel, slo p a špatně, kdyžoddal ve nevěře a rozmařilosti. Pobobně, že by to
j k smatnéma konci dospělo s naším drahým náro

dem svato-Václavským, k (by ee nechal odvrátiti tak
mnohými falešnými proroky a svůdci od převávírya nábošností, kterou se vyzaamenávali naň předkové.
Neboť jen ten národ je silen a předrží spíše každou

hromu, kdo má pevnouvíra v Boh. Ponkázav pak
Eové vlastní osobě, kterak mnosí proti něma vylha
nými řečmi štvou, jej sa nepřítele českého národa vy
hlašují, ačkoliv on sám z českých rodičů pocházoje
od svého mládí stále s tím českým a v jádru svém
dobrým národem upřímně cítí a jej vřele miluje, dodal
fe odpouštíze srdce všem, kdož jakýmkoliv způsobem
ho sneactívají a v rozličných novinách hanob dle pří
klada Ježíše Krista, který i za své nepřátele se modlil:
Otčeoipasť jim, neboť nevědí co činí“ Vybízeje pak
ižmovance jakož i ostatní věřící, aby se drželi pravé

víry Boha, coš je učiní stastnými jak zde tak i na
věčnosti, skončil tuto svou vřelou promlavu k lidu,
který byl tak dojat oteckými, srdečnými slovy avého
velepastýře, že namnoze hlasité plakal. Po měi svaté
bylo modlení za zemřelé, pak následovala katechose
a konečně samostatný obřad sv. biřmování. Všech bif
movanců b ylo 851. p bylo vše ukončeno a nejdůst.

an biskup v průvodu kněžíso ubíral chrámem zpět
o farního domu, tu ve dveřích chrámových naposled

poděkovala nejdůst. pana biskapovi jedna dívenka,
drušička žákyně zdejší školy obecné jménem biřmo
vanců sa tu dochovní posilu ve svatosti biřmování
udělenoa, coš velice J.B M. potěšilo ©Po skončeném
obědě na faře as o půlpáté hodině rozloužil se srdeč
ně nejdůst. pan biskap se všemi hosty ajel s vysoce
důst. panem kanovaíkem a latere jakož i svým důst.
panem ceremonářem zpět do Dymokur, Ukončaje se
pak tato správa přánímvysloveným zdejším duch. správ
cem připříchodu J. M. B. slovy: „Dejš Bůh Všsmo
boncí, aby ta svátost biřmování přinesla hojného duchov
ního ovoce pro farnost zdejší, aby jak školní dítky

tak i odrostlejší biřmovanci posilnění a utyrzeni vevíře tou avátosti stali se hodnými a horlivými du
chovními bojovníky Kcistovými, aby tak požehnán byl

ten příchod J.MB, požehnané Jaho kroky PorpranáJeho práce. S přáním pak stálého zdraví J.M.B.vy
slovojeme na konec další přání „sby Všemoboucí dal
Jemu v těchto bouřlivých a pohnutých dobách dneš
ních dočekati se hojného dachovního ovoce své vytr
valé a neanavné práce ku spasení duší nesmrtelných
-obětované.“

BESIDKA.
Memoiry ze vsi.

Nastínil Frt. Křivoblávek, farář Dětřichoveký.
Penize chudých.

Po volbách starosty neměl Vopršal doma
-stání. Všecko ho pálilo, jakoby seděl v mravenčím
hnízdě. Žena s ním měla trépení. Plakala, prosila,
„zlá byla; ale Vopršal se sstvrdil jako křemen.
Choíval k panu starostovi se radit a poradil o
blahu obce. Po těch velikých a namabavých po
radách bylo třeba vyschlé hrdlo navlažiti. K tomu
pan Hospodka seděl stále sám a sám na suchu,
kdyby páni výboři nebyli tak ochotní a od té ob
tíže velkých sudů mu nepomohli. Pan Hospodka
měl to přesvědčení, že obec není chudá a v le
sích stály buky jako štoudve. Vždyť by přerostly.
Nač tak « tím jměním šetřiti? Vys.zí se tam zase
mládí a potomci řeknou: naši tatíci se předce o
nás postarali. Pak tedy vedla rovná cesta od pana
starosty k panu Hospodkovi. V létě to nebylo to
lik viděti, kdy a kolik a kolikráte páni výboři
touto cestou šli; ale v zimě bylo znáti každý
sšláp« a těch bylo tolik, že jeden s drubým sply

„nuly v širokou cestu. U pana Hospodky byla vždy
dohra porad'a úrad. Zde se jazyková věda z gruntu

„prováděla a někdy i pěstmi do hloupých aneb
málo ještě vytříbených hlav vrážela. Byl to pak
čistý koncert. Co tak páni otcové uvnitř se »ba
vili«, přitábly ženy jejich dlůhým tabem před ho
spodu a dělaly mužům sekund. Teď se to rýmo
velo; jenže text byl protivný a modulace nestejná,
Mati zpívali do fis, ženy do třech s»béček.« Ale
pan Hospodka měl z toho nadmíru radost, Kšeft

„mu šel výborně. Muži holdovali pivečku a že
nušky si pomlaskli na té sladkohořké, Tak se
stalo oběma stranára právo a kdo tak dovede
Alrany smířit, ten je jistě kapr. Jeho jméno af se
:zastkví v dějinách.

Pan starosta měl tedy plnou blavu starostí.
Těch dapisů a opisů bylo na fáúry.Jen časové se
mění. Jindy to zastal třebas p. učitel a byl k tomu
ochoten. Teď musí se vzíti k tomu psaní a čtení
-už vystudovaný — aspoň na polo — písař a ten
rse musí dle stavu a práce pořádně zaplatiti. Pak
"až to musí klapnouti.Co? — Prej ne? —A proč
by to neklaplo? Vždyť to stojí mnoho peněz a
lidi je rádi dávají. Pak proč by už nebylo vše
<inko v nejlepším pořádku? Inu, není to všude
stejno; jsmeť lidé křehcí a omylům nakloněni.

„Pak není divu, že to všecko nemůže jíti jako po
drátku. Takto nechtělo ani novému starostovi
všecko po drátku choditi, Ale čas vyhojí vše. Pan
výbor Vopršal byl svému příteli na ruku. Co ne
věděl jeden, to poradil druhý, Tak byly ty tři
hřivny pohromadě. Dvě a tři je pět, A pět +p«

Jje potřebs. — Pan starosta vybral si za písaře

starého kaprále. Psáti a čísti uměl, O peníze se
staral pan sám a někdy p. výbor Vopršal vypo
mohl. Peněžnístránka je povždychoulostiváa lá
kavá. Ale pan starosta byl nábožný a svědomitý
křesťan; denně se modlil upřímně: neuvoď nás
v pokušegí. A aby zcela jist byl, měl v šuplátku
čvě přihrádky: do jedné dával své peníze, do druhé
penize obecní. Klíček od peněz měl vždy při sobě.
Nevěřil každému. A měl v tomhle pravdu. Straky
na světě ještě nevymřely. Pan starosta byl opatr
ným. Ale jednu chybičku měl, že úřední tajem
ství se svou ženou, respektive s paní starostovou
sdílel. A tahle chybička měla býti pro něho osud
nou. A jak? Mějte jen trochu strpení, Povím si
to hnedle. Pan výbor Vopršal od té daby, co k
dignitě přičuchl, nedbal ani o statek, ani oženu,
ani o děti. Na roli vyrůs'al bodlák, ženase z mr
zutosti opíjela a děti dělali tchoře, pokud to vy
nášelo. Vopršal chytl se té »krátkée, která s ním
smýkala z příkopu do příkopu. Statek Vopršslův
měl přijíti na buben. Tak daleko vede nadutost.
Pýcha předchází pád. Aby však pan výbor Vopr
šal na cizím prkué seděti nemusel, anebo dokonce
obci zs obtíž nebyl vymýšlel o jiné pomoci.O té
ale neměl žádný zvěděti. Pan Vopršal věděl, že
chudí obce malou částku ve záložné mají uloženo.
Učty se vedou ročně. Do konce roku je ještě
dlouho a sešče času dost«, jak ten dráteník zpí
ral, když přišel z kostela když pan sfaráře ©
smrti kázal A jak to bylo? Inu takhle: +Pan fa
rár kázal: „Pomni člověče na smrt nežli přiteče.»
A dostav na to: »Ej, co já dbám na farára, já
mám předce kalendára — napred máme maso
pusť, potom teprv pride púsť — na memento
mori, ešče Času dost — o, ešče času dost.«

Tak uvažoval Vopršal. Tato jeho úvaha
nebyla sice špatná pro něho; ale hůře to bylo,
jak si pomoci k záložní knížce. Pan staros.a má
klíček od peněz a spisů a touto cestou těžko to
půjde. Ro-jímal dále, zdali by nesyl mu někdo
jiný nápomocen? A vskutku, jedna hvězda naděje
se mu zaleskla. Vopršal nelenil a šel za hvězdou
svou hned Zamířil rovnou k panu starostovi. Paní
starostova byla samotničká doma. Tohle bylo Vo
pršalovi vhod. A jak? Pan Vopršal často zkou
tnal ne spisech archivu. Paní starostová to věděla.
Tazé dnes umínil si v archivu studovati; ale ten
byl zavřen. Paní sterostová mu vypomohla z
nouze. Klíč od almary nechal muž ženě doma.
Vopršal ho s dychtivostí uchopiv, rozevřel almaru
a — hle, tu ležela knížka kassovní. (Chvíli něco
prohlížel, jakoby uni nepršelo, zastrčil knížku pod
kožich a odešel. Druhého dne si část peněz chu
dinských s»vypůjčil.«

(Zasláno.)

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bude ve středu

PEB“ dne 27. dubna vo 2 hodiny odpol. "UN
v diecésním spolkovém domě „Adalbertinu“, Jiříková tří

da č. 300 I. v Hredci Králové.

V Hradci Králové, dne 20. dubna 1898.

Dr. Alols Frýdek, Dr.Gustav Domabyl,
předseda. jednate).

(Zasláno.)
Čechové katoličtí v Jičíně a v okolí!

Časopis „Jičínský Obzor“, který již dříva
soudem donucen byl přinésti opravu lživých po
mlav o našem panu biskupovi, přinesl ve dvou
posledních číslech potupy a pomluvy nové a bude
museti — jak slyšíme — nové opravy svých
nepravdivých tvrzení o témže bodnostáři církevním
přinésti.

Nedejte se tedy ani obelhati ani zastrašiti
listem, který ze lží usvědčován bývá. Zkoumejte
obzvláště jeli pravda, co pomlouvačného a překrou
ceného na radnici v Jičíně proti p. biskupovi od
vážil se mluviti p. Jírů. Nevěřte jedné straně, ale
slyáte i druhou.

Jame jisti, že ee přesvědělte, že biskup náš
je vlastenec upřímný a horlivý. Nemůžete na něm
ovšem žádati, aby byl vlastepcem dle vzoru ji
stého pana v Jičíně, který i Boha upíral, a nebo
dle vzoru evangelíka p. Marečka. Pan biskop je
mužem,jehož heslemjest: Národ bez nábo
ženství musí hynouti. — Pravímo Váma
jsme 8 to to dokázati, že takový vlastenec na bi
skupském stolci našem ještě neseděl, a že pravý
opak toho,co p.Jíra povídal, jest. Protož osvěděme
všude, kam nejdp. biskup zavítá srdečným jeho
uvítáním, že máme úsudek svůj, že jsme sprave
dliví a svobodomyslní a že tedy nikoho pro jeho
náboženské přesvědčení — tudíž nejméně jako
katolíci svého biskupa proto, že bájí víru naši —*
urážeti nebudeme.

Několik katolíků z okolí.

(Zasláno.)
Spoluobčané!

V době těžké, kritické pro jedou z naších
obcí obracíme se k Vám.

Obec Klapé pod Hazmburkem byla posti
žena hrozným neštěstím. Přes 30 usedlostí!

byle úplně sničene, poscurajícíse vrstvou
zemní laviny a ješté 20 usedlostí -— s kgate

em a farou — jsou v nebezpečí a ku obývání
nezpůsobilí. Škola již zoičena úplně. Třetina
obyvatelstva obce jest bez vlaslníbo přístřeší a
krbu, živa jsouc laskavostí a milvatí svých sousedů.

Pomoci těmto nešťastným spolaob
čanům naším, jest zajisté předal povinností
těch, kteří přispěti mohou.

Různá a obětará byla pomoc z okolí, ale
každý i vzdálený může přispěti dárkem peněžitým
ku zmírnění neštěstí našich sousedů, spoluobčanů.

Víme dobře, že musíme spolebati na vlestní
síly své.

Voláme proto ku všem spolnobčanům, jme
novitě těm, kteří v kraji Řípu, Hazicburku a Ko
šťáln sídlí, neb žili, aby přispěli dárkem
svým, třeba malým ve prospěch poško
zených. Dárky přijímá a 4 díky kvitovati bude
pan Jan Hájek, starosta obce Klapý pod Hazm
burkem u Libochovic a okreaní výbor v Libochovicích.

Za „Okresní hlavní výpomocný výbor“:
Josef Buva, okr. starosta, Čestný přelseda, /an
Hájek, starosta obce Klapý, předseda. Jan Bo
recký, Josef Kalouš, Václav Landa. MUDr. Vict.
Mann, členové okresního výbora. Václav Jirásek,
Václav Volák, J. Laube, členové obec. výboru v
Klapém, co členové okresního blavního výboru.

T 9 0ržní zprávy.
V Aradof Králové, dne 16.dabn: 1898.1 hl,

pšenice xl. 8-50 až 1000, žito sl. 6.35 až 6.65, ječmena
Sl, 5'00 až 6-96, oves zl. 2-70 až 3.20, proso zi 600
000, vikve el. 600 až 620, brách zl. 900 až 1L—
čečka z1.8-50 až 15-00, jáhly zl. 9.00 až — 9.40, krup
9.00 až 28-—, bramborů zl. 1:60 až 1 40.ESE
LŮANTMA

zašleme každému číslo

Jež vyjde dne 1. května a obsahovati bude zají

„nových úrad“

mavou stať k jubileu zrušení roboty:

„Otázka rolnická.“
Předplatné oa celý rok obnáší pouze 50 kr.

Administrace „Čas. úvahy“ v Hradci Kr.CDU- JD
Tržnice nábytku

společenstva truhlářů v Praze,
odporučuje ct. P. T. obecenstvu, vld. duchovenstvu

své hojně zásobené závody
všeho druhurod erriíL.o

NÁBYTKU
při nejlepším a levném posloužení

Oenníky franko a zdarma.
úplnévýbavy pro nevěsty vždyv bojnémvýběru.

Sklady:
Praha, Praha,

Pfík*py „Nový Bazar“ a Ferdinandova třída čís. 25
Ovocný trh 957-I[ nové.

Nejvyšší čestnou cenou stř brnou madailií c. k. mini
sterstva obchodu poctěna. (14

S «Světoznámé lomnické suchary ve ví
cero různých jakostech za přiměřené

ceny.
>

3, Jina |Lomnice nad Fopelkowu.

vépečivo,dortyapodobné,
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| Banieg dráhy:

Josefov

Jaroměř,
ČECHY.

7 hodin dráhou z Vídně,

Velice vydatná ložiska rašelinová,

dně, reumatismu atd. Zelesité lázně elektrické 1
polí. Veškeré pohodlí. Příznívé podnebí, rozkošné
světlení podává řiditel a lázeňské lékař doktor W.
Beatrixbad, Linke Bahngasse

Do0000000000000000000

V, hodiny jísdy
od nádraží.

SAISONA:
od 15.května

16. října..
khod, dráhou z Prahy,

itnou vodou i kou
Levné ceny. Vy

až do začátku května ve Vídní III okne80

Šo+0+00+000000020000000

č, 3617.

Návěští.
Městská obec Královéhradecká prodá

offertním řízením proletošní

"TRAVINY
nalézající se v bývalém rayonu pevnostním,
tudíž v kotlinách a na ostatních lučních par
celách.

Offerty opatřené 10%, dle offerované
částky vypočteným, vadiem, podány buďtež
do 30. dubna 1898do 12 hod.v
poledne u níže psaného úřadu.

Připomíná se, že offerty na traviny
podány býti mají na větší plochy, a že V
seznam těchto nahlédnouti lze v městském
úřadě důchodenském v hodinách úředních

Purkmistrovský úřad v Hradoi Kr.
dne 15. dubna 1898.

(824) Za starosta:VWValdek.

VE oCÁkO B

| l Dekorační malíř a pozlacovač r(JAN BARTA
| v Rychnově =. Ku.

Staré náměstí čís. 79.
(O doporučuje se P. T. duchovenstva a pa- O)

: tronátním úřadům A

malby ohrámů a po- (2še pro ;
zlacování oltářů áť

í
L

PA

ň
M

a veškerých potřeb kostelních.

Malby podobizen v barvách i kresle
ných, dle zaslaných malých podobisen,

za jichž správné provedení so račí.
Ceny co nejmírnější. 269

Plány na malby kostelů vypracují na
ání“ ve všech aslozích s přilože

nými rozpočty.i I =EON
a L A Leré, 2

K)
M

„k
(M

U
V" <=

Podporujte českou firmu v uzavřeném
území.

Jan Bašta,
první a nejstarší Česká továrna na

hudební nástroje a struny
vyznamenaná'státní a stříbrnou medalií na první

bulharské zemské výstavě v Plovdivu
((Philippopel)

v Sohčnbachu u Chebu (v Čechách).
doporučuje se co nejlépe P. T.
učitelům, ředitelům kůru, hudeb
ním spolkům, obchodníkům při
potřebě hudebních nástrojů a sice:

Specialita: Mistrovské
housle, se smyčcem a uzavíra
telným pouzdrem, flenelem vylo
ženýmk nosení,i obalema franko
za 10 zl. r. č. Dále housle,
smyčce, jemná koncertní čella, cí
citery s nejčistším hmatem,

tary s nejčistším hmatem, koncertní flétny, ze dřeva
grenadilového, C-H spodek, koncertní klarinety ze
dřeva grenadilového, C, B, Es, D. Pousdra na housle.

Dálesiruny a veliké souč stí jako příslušenství knástrojům hudebnímve všech cenácha jakosti nejlepší.
Obchodníci přiměřenou srážku. — Zevrubné cenníky

zdarma a franko.
Zásilky na dobírku. (Nekonvenující se ochotně vymění,
Veškeré hudební nástroje opravují se můstrně,hned

a co nejlevnéjí se účtují.

Ukázky dobrozdání.
Velvary, dne 25. list. 1897

Ctěný panel
Co se tento týden obdrženého cella týče, mu

sím Vám skutečně vzdáti nejvřelejší díky, jsem ne
sm (rně potěšen, neboť jinde podobný nástroj nekoupí
nikdo tak levně jako u Vás

Nástroj ten je tak dokonelý, že netřeba mně
ryrábitele odporučovati, anf nástroj tento odporučuje
jej sám. Přijměte ještě jednou mé nejvřelejší díky za
tek vzorné obsloužení a přeji Vám, by závod Váš no
šel hojnost odběratelů a tak ku -hvále Vaší zkvétel.

Se ardečným pozdravem Váš přítel
Č. Bubeníček, úředníkv cukrovaru.

Zasláno|

Všecky velectěné p. přispi
oatele do Almanacní bohu.
slovců král.-hradeckých uctivě
šádáme aby neopomenuli sa
sílati nám laskavě slíbenépří
spěoky.

Redakční odbor Almanachu.

proslavená

v uzavřených

nacházejí se

u všech větších obchodníků

smíšeným zbožím v Rakousku. Vlastnost půdy“ Silná,dobřehno

V každém místě jest prodej . jená. možnoli pončkud vlhká,
semen zelin a květin pověřenanež jediné arm Pořebnějších no ojně zalévatí, možnoli občas

| Maulhner-ovo semeno |

byřítod kofiée Února do

konce kvěíh Ň d*hVALÍ

hnojůvkou podlíti.

Ko

Humpolocká

Natiěná sukna
a letní lodny.

Dámské lodny.
Modní oblekové látky na

převlečníkyihaveloky
z čisté ovčí vlny a v levných cenách

doporučuje

Karel Kocián,
závod soukenický v Humpolci.

281. Vzorky k nahlédnutí franko.

Jucerny, rámce na kanonické tabulky a
E © pod. přesně dle vzorů a slobu za ceny mírné.
i Staré předměty obnovuji, postříbřují a pozlacuji

w ohni velmi trvanlivé a levně.

Růsná doporučaní, vysvědčení a osvědčení, jakož
i vzorky sesílém na ukázku franko.

Slavným spolkům a korporacím nabízím se ka
zhotození odznaků, památních penízků a t. d.

Karel Zavadil,
pasíř v Chrudimi 271 3a

Velmi pěkná, zachovalá
renaissančění

KAZATELNA
se levně prodá. 1

Adresa v administraci t. L

Ukončeno! Ukončenol

Sbírka historických příkladů
s dějin slovanských, zvláště pak českých.

Kazatelům, katechetům,
učitelům, vychovatelům, a vzdělaným Čechům vůbec

sepsal © upravil

Jan Nep. Černohouz,
osobní děkan v Hostivaři.

2 avazky (1257 a XXIX. stran v lex. 89)za 92l.
72 kr., váz. vkusně se hřbetem a roby v kůži ve 2

svazcích za 12 zl. 32 kr,

DEB“Ordinariatní list Pražské arcidiecése 1894
č. 58 str. 182 píše: Dílo to, jež počalo právě v sešitech
vycházeti, jest výsledek veliké píle a sečtělosti v dějinách
literatury české a literatur spřísněrých národů slovanských.

Hodí se jako pomůcké pro kazatele, katechety vychovatelea vůbec všecky vzdělance, proto na ně důst. duchoven=
stvo npozorňujeme a je vřele deporučujeme.

Gyrillo-Methodějskéknihkupectví (ustav Franct
v Praze,(palác městskéspořitelny.) 286

Prodá se z volné rukyzánovní,kulečník
bleskovky, 2 lampy na přymson:stevy lemena, pumpa na čerpán

jiný nábytek.

K doptání v kavárně p. Fialy.

p“ IL-evněna prodej!“ji
Lustr barokový

svelkým množstvím broušených skel na 12 svící z čistéhobronzu dobře zlacený.

Karel Zavadil, pasíř w Chrudimi.



Ukázka z letošní visitační cesty
J. B.Miosti©... »

První osada, kterou letos nejdp. biskup 08
vštívil, byla Dymsekury. Na branicích obce
uvítal Jeho Milost sám vysoceurozený patron pan
brabě TA. Cserním a doprovodil nejdp. biskupa
ku slávobráně, kde sbromáždění byli zástupcové
přifsfených obcí, sbory dobrovolných hasičů, úřed
níci panství, školní dítky a nepřebledné zástupy
lidí ze šírého okolí. Po obvyklém uvítání — slou
žil nejdp. biskup mši sv., při níž po evangelium
promluvil k lidu — vybízel ku stálosti a stateč
nosti u víře — a dékova) za tak srdečné uvítání.
Zvláště dojemné bylo, když velebil prozřetelnost
Boží, která vedla jej po tak podivných cestách,
že ze prostého kaplana vesnického z blízké far
nosti žlunické přivedla jej až na stolec biskupský
rozsáhlé diccése královéhradecké.

Drubý den bylo biřmování v Králevé
Městel. Městec patří k nejradikálnějším městům
v naší diecési, a při posledních volbách do páté
kurie zvítězili pouze dvěma hlasy přítomných kněží
kandidáti mladočeští proti socialistům. V městě
nicméně postaveny byly dvě slávobrány, — a u
první znich uvítal Jeho Milost pan starosta obce
Vencl, okresní starosta p. Chrastecký z Kněžic —
p. okresní hejtman z Poděbrad, místní p. soudní
rada, zástupcové přifařených obcí — řídící učitel
jménem sboru učitelského — a mládeže školní.
Spolky ovšem se nezúčastnily — většina členů
v nich jsou socialisti a radikálové, Ze štvanice
proti nejdp. biskupovi byly, nemusím připomínati.
Zvláště vyznamenal se — jak jsem doslechl —
p. dr. Rejthárek a hostinský Němec. Pan Němec
ovšem stará se o vlasť až do těch »kapcs« — a
proto — když vlasť příchodem p. biskupa do
Městce byla ohrožena — podporoval štvanice proti
němu — a že při tom špatně nepochodil — dá
se mysliti — nebot čím více se křičí a nadává —
tím více se vypije. Pan doktor hledí se také do
moci nějahého místa v městě — nebo někde jin
de — nu — tu obyčejně nejlepším prostředkem
k tomu je tupení pana biskupa královéhradeckého,
který má odvahu každému a zejména jistým lidem
říci plnou pravdu, protože jest muž pevný acelý.
Nevíme jak p. doktor v zásadách svých je pevný
— snad také v tom rozhoduje jistá véc — je lé

tím větší nabyl prakse. Pan doktor držel prý též
se socialisty — četli jsme aspoň jeho jméno za
znamenáno mezi odběrateli »Práva Lidu«. Nyní
však poněkud obrací a hledí založiti v Městci spo
lek národních dělníků, nedaří se mu to však —
vlasťa socialista! — a děti zpívají již posměšnou
píseň od socialistů na národní dělníky složenou.
A aby poštvali co nejvíce lid proti nejdp. bisku
povi — užili též v Králové Městci těch nejpo
dlejších lží, — A poněvadž lid nejvíce se dá strh
nouti citem vlasteneckým — rozšiřováno mezi
lidem, že nejdp. biskupje Němcem.Ze se tak dálo,
jest, dokazuje ta okolnost — že i v kostele když
kněz jeden předříkával latinsky jména biřmovanců
jako ku př. Francisce, Joannes — říkaly i ženy:
wvidíte — říkají to německy“ — tak že je dotyč
ný kněz musel napomínati — aby mlčely, že to
mu nerozumí — že při udělování sv. svátosti
užívá se latiny — a že to tedy není němčina.
Věru musí zvolati člověk s Komenským: »Což
to v Babyloně jsme ?« Češivyblašují nejdp. bi
skupa za Němce a Němci — nazývají ho Českým
papežem — infulovaným fanatikem českým —
českým štváčen. — a zabraňují mu přícbod do
okresu svého. Ani jedno — ani druhé není prav
da. Pravda jest, že nejdp. biskup je Čechem—
Čechem upřímným — Čechem s tělem i s duší —
ale k oběma národnostem spravedlivým — čehož
všsk fanatikové čeští i němečtí snésti nemohcu.
Aby pak poštvali i ty, kteří nevěřili, že nejdp.
biskup je Němcem — blásali: Vidíte, on se plete
do politiky, on chce nadvládu kněží. I nikoli. On
chce, aby většina dobrých katolíků měla ve veřej
ném životě rozhodné slovo, aby byla svým vlast
ním pánem a sby se nedala komaadovati a vy
kořisťovati od liberálních židů, radikálních pánů
a od internacionálních socialistů. Každý radikál,
každý svohodomyslník, třeba i nedospělý, nevzdě
laný a žádné daně neplatící, osobuje si právo
plésti se do politiky. Katolický biskup, který platí
nesmírný obnos každoročních daní, který má
akademické vzdělání, zaujímá důležité místo, je
duchovním vrchním pastýřem čtvrtiny Čech, ten
nemá míti náhled o věcech politických, národních,
sociálních a hospodářských, ten nemá míti ani
tolik práva jako každý jiný tovární dělník, tova
ryš, nádenník a kterýkoli jiný občan a jako ku př.
kominík Jandáč v Králové Městci, který se plete
do politiky ale i do náboženství? Kae je, páni
socialisté, redikálové a svobodomyslníci ta vaše
svobodomyslnost? Když se fakticky plete politika
do náboženství a zákonodárné sbory osobují si
právo robiti zákony o manželství, o škole, o svo
bodě a právech církve, má též kučz a biskup
právo plésti se do politiky. Či píší časopisy jen
o politice? Či nemluví se nikde nic a nepodniká

na podrytí víry a církve? Jen slepý může nevi
děti, že náboženství je v ú a že
tím klesá i mravnost, že právě proto zmáhá sc
sesurovělost a níské smýšlení, že řádí nožívavost a
a smyslnost, že mizí zápal pro ideály, ano že i
vlastenectvá samo klesá. Liberalismus vypěstoval
nechtě socialismus, který nezná mravnosti sni vla
stenectví. Roskoš je mu cílem. V zápětí za ním
jde pohrdání autoritou každou a tudíž jest bra
trem jeho anarchismus. Revolucí má býti zvrácen
společenský řád na křesťanství spočívající. Libe
ralismus jest tím vřím vinen, jelikož v koření
svém jest besbošeckým — a tudíž bez ohledu na
zákony Boží násilnickým a sobeckým, a vydal tu
díž »malého člověka« živnostníka j rolníka kapi
tálu nekřesťanskému. A poněvadž socialismus bude
jen bořiti a znemravní národy, jest zvláště židov
stvo nyní již zřejmým podněcovatelem k nému a
odpůrcem návratu ku křesťanství. Dojde jistě k
srážce atheismu s katolictvím. Katolicismus, který
jediný pevně drží víru v Boba osobního, zvítězí
sice, ale po velikých ranách a zbořeninách. A
který národ bude nejméně atbeismem, bezbože
ctvím prožrán — ten nejméně utrpí.

Nuže, pane doktore Rejtharku a Kohnsortil
To je ta) „politika“| nejdp. biskupa a veškerého
kněžstva českého — sachovati víru v Boha a Kri
sta drahému národu našemu a tím sachovatt 1ná
rod náš a jeho majetek po otcích sděděný. Snahou
nejdp. biskupa není potírati tu neb onu stranu
politickou, jeho snahou není vládnoutí a v porobu
uváděli, nýbrě jeho snahou jest — sachrániti ná
rod sáhuby s atheismu mu hrosící. Zachovati dra
hému lidu českému Boha a Krista — to je „po
litáka“ mejdp.!biskupa pane Němče, a Kohnsorii.
A abych více nešiřilslov — zkrátka štvanice byla
v Králové Městci veliká — tak že vráželi odpůrci
zásad pana biskupa i do domů — kds chtěli vy
strčiti prapor — a hrozbami — že je nebudou
voliti a k krobu provázeti — chtěli to překaziti
— ale nepodařilo se jim to úplně. Praporů bylo
hojně — a v nymburském plátku je tupen i jeden
sokol br. Ruda Smutných, že vystrčil prapor na
domě svém — sláva mu! Dokázal, že je sprave
dlivý— neboť nejdp. biskup vztýčilrovněžprapor
Da letním zámku v Chrasti o slavnosti sokolské —
a propůjčil sokolu chrasteckému ochotné zdarma
louku ku cvičení a k národní slavnosti. Biskup
právě není takovým, jak vyho líčíte buď zvlastní
zlomyslnosti anebo svedeni prolbanými novinář.
skými zprávami.

Rovněž uznání přísluší p. okresnímu staro
stovi Chyasteckému z Knéžic a p. měšťanostoví
Venclovi — kteří přese všechen terror ze strany
radikálů a socialistů prohlásili veřejně, že jsou
katolíky — a že uvítají svého biskupa i kdyby
museli složiti úřad svůj. Uvítání dopadlo tedy nad
očekávání. Nejdp. biskup nikde nebyl potupen od
socialistů — ač je jich tem skoro většina obyva=
telstva. Palma tudíž zůstává ještě Žiželicům —
kde předloni při příjezdu Jeho Milosti poštvaný
— jak se nyní povídá učitelem Rašínem — lid
v počtu asi dvaceti uspořádal posměšný špalír.

iželice se za to nyní stydí a litují, že se dali
od nepoctivých štváčských lidí svésti. Po Městci
ve všech osadách, kde visitace se odbývá, je vítána
Jebo Milost se slávou tou největší, Střelba —
banderium — spolky — hudba — je naosadách
všech.Zvláštěv Kněžicích a Běronieich —
kde Jebo Milost jako professor každoročně vypomá
hal v duchovní správě — bylo uvítání co nejslavnější.
Do podrobna to líčiti nebudu, toliko to připo
mínám, že z Běronic přijelo 30 jezdců ve stejno
kroji naproti Jeho Milosti až za Městec — a
rovněž při odchodu jej přes celé město vyprová
zelo. Stalo se tak prý na »truce Městci. Při od
jezdu z Béronic Městcem byly ulice plny — ajen
tři »sosvícencie nechali na hlavě, aby jim rozum
neutekl — a tu řekl jeden jezdec — mladý in
telligentní rolník: »To by se na vesnici nestalo
— to je hulvátství.« Koho se to týká, bude to
asi věděti.

Rovněž slavného a srdečného uvítání dostalo
se Jeho Milosti v Chotěšleích. Zvláště dojala
Jeho Milost řeč p. starosty Fr. Odvárky s Nové
Vsi — který jménem všech osadníků Jeho Milost
u slávobrány přivítal. Originalní tuto řeč přiná
šíme v plném znění: »Vítej nám, náměstku apo
štolský — volám dnes jménem přítomného před
stavenstva — vítej nám — volám ve jménu pří
tomného obecenstva, ve jménu prostých i vzneše
ných, ve jménu chudých i bohatých katolíků, kteří
všichni se dnes radují z tobo, že zavítal do osady
naší náměstek apoštolský, před tím nikdy nevidaný,
nejdůstojnější biskup náš — biskup to tupený,
biskup to pronásledovaný — a proč tupený! pro
pravdy sv. náboženství a sv. víry naší — že koná
svou povínnost. P. Bůh povolal chudého, prostého,
venkovského kaplana až na stolec biskupský a
svěřil mu spravovati tak rozsáhlou diecési, udělil
mu dary hlubokého rozumu — bystrého ducha
— že může bludy potlačovati, pravdu nad lež
povznésti — a tím nepřátele sv. náboženství po
kořovati, Ptám se, jací jsou to lidé, kteří nejdp.
biskupa tupí — kteří jej tak pronásledují? Jsou
to lidé ti nejlepší? Nikoliv. Jsou to lidé bez ná

boženství, kteří semi víry nemají — kteří chtějí
vyrvati z lidu všechen cit náboženský — by se
ujela nevěra v srdcích lidských. Jsou to pokro
káři, radikálové a liberálové. Oni do světa hučí,
že náboženství je věcí vedlejší, že náboženství je
věcí nepotřebnou, že člověk pokročilý nesmí véřiti
náboženství.

A proti nim povstává náš nejdp. biskup a
povídá — pokrok v životě lidském bez nábožen
ství, je vojna bez krále a vůdce — to je loď bez
kormidla, která nedopluje cíle; a dále praví, kdo
nevěří v Boha, spronevěřuje se 1 lidem. Tu řekl
pravdu — a přísloví naše české praví, pravda plodí
zášť a nenávist, A kdo je více nenáviděn a proti
komu je větší záští — jako proti nejdp, biskupovi
proto, že mluví pravdu a hájí pravdu. A pravda
plodí zášť a nenávist. Pravdu řekl nejdp. biskup,
še kdo v Boha nevěří — lidem se spronevěří. O
tom podám důkaz z vlastní zkušenosti. Byl jsem
za úředním řízením v okresním městě — nebudu
je veřejně jmenovati — pokrokáři je však hojně
obsazeno. — Když vyřídil jsem si své věci —
seděl jsem v hostinci. Tu přijdou do hostince
čtyři mladí koncipienti a začali mezi sebou různý
hovor, až přišli na náboženství. Tu jeden povídá
— »z toho si dělám Čest, že mi říkají husita«,
V tom přišel do hostince rolník — pozdravil do
tyčné pány — a oni jeho — nejspíše se znali.
Tu se mu dali do smíchu, kde že se koupal, že
z něho teče jako z hastrmana. Onen rolník jim
povídá svy panáčkové, kdybyste vy měly jednou
za rok žně, jsko máme my, akdybyste vy denně
18 hodin prscovali, jako rolník musí pracovati,
aby se udržel — vy byste se jistě nesmáli. On
má žně jednou za rok — a vy každý měsíc —
a ještě neví, zda-li vše sklídí, neb při nynějších
časech není možno na nic podobného mysleti —
neb již čtyry neděle neustále jen léje. Kdyby Bůh
nějakých časů nám popřál, abychom to, co nám
nadělil — mohli sklídit:.

Při slově Bůh ušklíbli se oni pánové, jako
když je jedovatá zmije uštkne — a sotva zapadly
dvéře za oním rolníkem, vyvstal jeden z nich a
pravil: Ladislave, co je to ten Bůh? — Z těhle
selských »balíků« to tmářství žádný nevytluče,
kdybysi člověkplícevymluvil—všecheninkoust
do časopisů vypsal — oni tmáři jsou a tmáři
zůstanou. On řekl, kdyby Bůb dal nějaké časy.
Co je to ten Bůh? Ta láska, která nás pojí, to
je Bůh náš, ale jiného Boha neznáme, nenísli
pravda Ladislave? (Pěkný to obraz duševní spousty
u mnohých z intelligence naší — pozn. red.) Tu
jsem si učinil o nich úsudek, jaký je asi rozdíl
mezi Husem a mezi nynějšími husity. V čem ho
as: následují ? Kronika nám praví, že Hus byl
zbožným mužem, že pro jeho zbožnost si jej sám
tehdejší arcibiskup zamiloval, a nebýti toho, že
začal učiti některým bludným článkům víry, byl
by u něho v té největší přízni. To je veliký roz
díl mezi Husem a novomódními husity — on
vedl k Bohu, povzbuzoval k přijímání sv. svátostí,
aby se lid uctivě. choval v chrámu Páně před
Vel. Svátosti jako před živým Bohem — a nynější
husité v žádného Boha nevěří, oni mají za Boba
slepou lásku, jak to udaný příklad dokazuje. A tu
jsem si pomyslil, že by se jim Hus pěkně podě
koval za to novomodní husitství, že by se jim
poděkoval, aby ho před světem neostouzeli, že
on takovým nezrabohene nebyl. A proto vítáme
vás nejdp. biskupe tím srdečněji — že vy pro
hájení té víry naší — jste pronásledován a tupen.«
Nejdp. biskup k slzám dojat poděkoval slovy:
»Takovou řečí jsem ještě nikde uvítán nebyl. Dé
kuji Vám srdečně. To však vám pravím, že musíte
býti připraven, že budete rovněž pro tuto řeč
v novinách tupen.« »Na to jsem připraven, z tobo
si nic nedělám.« Takio mluvil prostý rolník, který
vlastní četbou spisů katolických takto se vzdělal.
Budiž mu vzdána čest za tak neobrožené vyznání
své víry! Kéž by bylo více podobně uvědomělých
katolíků, pak by to jinak pro nás vypadalo. Čtěte
mužové podobně spisy katolické, abyste dovedli
odrážeti urážky od neznabohů proti sv. nábožen
ství činné!

V Kepidimě bylo uvítání J. M,ndp. biskupa,
jak se strany veškerého měšťanstva srdečné, vřelé,
v každém ohledu velkolepé, což jest potěšujícím
důkazem, že náš český lid ve svém jádru jest
dosud katolickým a zbožným, jak jím býval za
dob sv. Václava a otce vlesti Karla IV. Nejdůst.
pán biskup vyznamenal také katolické město Ko
pidlno tím, že městskou faru povýšil za děkanstvé
a dp. faráře Jos. ka za prvního děkana.

Národohospodářská hlídka.
Česká společnosť márodohospodář

ská v Praze uspořádá v době od 3. do 8. října
t. r., přihlásí-li se dostatečný počet účastníků, před
náškové kursy o nejdůležitějších oborech národního
hospodářství a sociální politiky. Kursy tyto, jichž
hlavním účelem jest vychovatí pro venkov náš šiřitele
lepšího poznání v otázkách národohospodářských a
sociálních, určeny jsou pro úřadnictvo úřadů správ



ních, závodů průmyslových, obchodních i peněšných,
učitelstvo, ouchovenstvo, pro intelligentní obchodníky,
Šivnostníky, rolníky, dělníky atd. Přednášeti budou:
1. Univ. prof dr. Alb. Bráf národní hospodářství
(hodnota, kapitál, vlastnictví, soutěž, dělba práce, pe
níse, úvěr, cena, renta atd.) 2. Dr. Frant. Fiedler,
rada zemského výbora král. českého,o politice agrární
(vývoj agrárního zřízení, emancipace stavu selského,
příčiny a povaha krise zemědělské, úpadek cen, za
dlažení půdy, selské právo dědické, kmenové statky,
velkostatky, malé rolnictvo, odlidňování venkova stě
hováním do měst a vystěhovatelstrím sa hranice). 3.
Dr. Vlad. Fáček, koncipista zemského výbora král.
českého, o politice živnostenské (vývoj a právní úprava
průmyslové výroby, soutéš malé výroby s velkou,krise
řemeala a prostředky reformní, kartely). 4. Dr. Josef
Gruber, koncipista obch. a živn. komory pražské, o
politice tržební a dopravní (vývoj tržební politiky,
obchodní smlouvy, cla, dopravní prostředky). 6. Jan
Koloušek, professor českoslovan.obchodní akademie
v Praze o finanční politice a peněžnictví (hospodářatví
státu, zemí, obcí, rozpočet a jeho význam hospodář
ský i státoprávní, vývoj financí veřejných, příjmy vý
rubní, daně, poplatky, bankovnictví, bursa). 6. Dr.
Cyrill Horáček, tajemník městskéspořitelnypraž
ské, o politice sociální (sociální otázke, zákonodáratví
ochranné, rociální pojišťování, socialní úkoly státu,
obcí, chudinství). Všichni účastníci karsů obdrží před
početím jich tištěné náčrty přednášek, jež poslouchati
budou zároveň s jinými pomůckami jako statistický
mi tabulkami, diagramy a pod. Přednášky konati se
budou v místnostech c. k. české university Karlo-Fer
dinandské v Praze v době od 3. do 8. října t. r. denně
od 8 do 11 hod. dopol. a od 3 do 6 bod. odpol. Kur
sům bude předcházeti zahajovací přednáška professor
Bráfa o základech vědy národohospodářské.Příhlášky,
jež se mohou díti pro všechny anebo pouze pro jed
notlivé kursy, lze učiniti do konce června t,. r. a buď
též adresovány podepsanému II. jednateli České spo
lečnosti národohospodářské (Praha, 597—III.). Sou
časně s přihláškou dlužno aložiti poplatek, který činí
sa kurs v jednotlivém předmětě (6 přednášek) 1 zl.,
za všechny kursy 5 zl. Česká společnost národoho
epodářeká. V Praze, dne 9. dubna 1898. Dr. Lošťák,
předseda. Dr. R. Pilbaner, II. jednatel.

Obchodní a celní smlomvy z r. 1897
nejsou na prospěch českému zemědělství, jehož zájmy
obětovány byly zájmům uherských zemědělců. Čeští
zemědělci musí zavčas býti svých prospěchů pamětlivi.
Ve výboru českého odboru rady zemědělské pro krá
lovatví České poukáz“l prine dr. Bedřich Schwarzen
berg k důležitosti otázky nových obchodních smluv
pro české zemědělství a projevil souhlas se stanovi
skem, které zaujali zaujali zástupci českého odboru
při ustavojící echizi jednoty ku hájení zemědělských
zájmů při jednáních o smlouvách obchodních. Princ
vidí nejvhodnější postup v tom, bude-li otázka smluv
nejprve v jednotlivých zemích a pak teprve ve spo
lečném sboru zástupců zemí těchto projednána. Žádal,
aby předsednictvo učinilo opatření, aby výborem če
ského odboru mohla otázka tato v určitém čase jiš
vzata býti v úvahu. Předseda J. J. princ F. Lobkovic
připomenul, že trvá na stanoviska autonomie zemské
ve věcech zemědělských, leč otáska obchodních smluv,
jakkoli se dotýká véžně stavu zemědělského, není
vlastní otázkou zemědělskou a náleží před zákono
dáratví říšeké. Řečník uznal sa vhodné, aby sice otázka
obchodních smluv nejprve projednána byla v radě ze
mědělské vzhledem na české zemědělství, po té však
aby v další společné poradě zástupců veškerých offi
ciálních hospodářských kurporací zemských sjednán
byl jednotný postup agrárních krahů v otásce ob
chodních smluv. Pan H. Janda kladl váhu na to, by
vedle společného zemědělského střediska pru obchodní
smlouvy léš sama rada zemědělská za přispění kor
porací odborných otásky obchodních smluv se ujala
a nálešitý materiál ku správnému posouzení u řešení
otázky této opatřila. Sdělil dále, že dle informace jeho
ministerstvo orby samo věci této se chce ujati a zří
diti pro otásku obchodních omlav zvláštní kancelář.
Chce dle podnětu J. J. p. knížete Schwarzenberga 00
nejdříve ve výboru českého odboru porady zahájiti.
Pan Vilém Teklý nemá důvěry do vídeňského stře
diska pro obchodní smlouvy."Řečník navrhuje, aby
svolána byla zemědělskou radou anketa odborníků s
krabů hospodářství a hospodářského průmyslu a aby
ustavil se přípravný komitét, jenš by připravoval a
vedl šetření v tomto oboru. Pan J. Maštálka vyslo
voje se proti účastenství zemědělské rady ve vídeň
ském střediska pro obchodní smlouvy a proti zřísení
rakouské rady agrární. Pan Gustav ryt. Hodek pou
kasuje, že obchodní smlouvy nejsou určeny pouze pro
Čechy, nýbrž pro celé Rakousko a proto nebylo by
účelno vyhýbati se naprosto jednání společného sboru
pro obchodní smlouvy. Předseda J. J. Ferd. princ
Lobkovic a předseda českého odboru H. Janda pro
hlašojí pak, že jsou ochotní ve smyslu návrhu p. kní
žete Schwarzenberga a pana V. Teklého sahájiti po
třebnájednání. Zpráva před.schválena. Pan H. Janda
odůvodňoval po té resoluci, v níš žádá se vláda za
okamžité zrašení restitučního řízení s obilím. Reso
luce tato přijata jednohlasně,

O zvelebení českého ovocmictví sta
rají se sice kruhy mnohé, avšak snahy jejich dochá
sejí v širokých krusích našeho rolnictva dosad neval
ného povšímnutí a dosažené úspěchy zůstávají tudíš
daleko za očekáváním. Ovocnpictvíprospívá sice v ně
kterých krajích, ale jsou to dosud blavně velkostatky,
které pěstují ovocnictví rativnelně a s velikým peněž
ním úspěchem. U nás se obyčejně zapomíná, že při

pěetování ovoce padá na vábu jednak otázka režijní,
jednak potřeba a poptávka ovocných trhů, Sadař má
větší výloby, musíli vlastní neb pronajaté sady déle
blídati a Čezati, a méně za ovoce utrží, je-li toto
příliš různých drabů a jakosti. Jednotlivé sadya stros
mořadí měly by se vysaditi vždy stejným drahem
ovoce. Jsou tu meoší výdaje při blídání ovoce a u
velkokopců strží více, může li více metrických centů
neb vagonů téhož ovocného drubu prodati. Při česání
třeba hleděti, aby ovoce se oeotlouklo, ale aby bned
pečlivě se zabalilo. Takové ovoce nepudlébá tak snadno
hnilobě, déle vydrží a platí se dvoj- 1 trojoásobně
tak drabo, jako potlučené ovoce. U nás by se měle
věnovati také větáí pozornost podnikům pro zpraco
vání a zužitkování ovoce. V Severní Americe, v Ně
mecka, ve Francii a jinde zavaří, Čistě ge uvuší a
konservoje mnohem více ovoce než u nás v Čechách,
které za Eneáše Sylvia (papeže Pia II.) slynaly nej
lepším ovocem v Evropě. Právem žádal 4. dubnu ve
výbora českého odbora zemědělské rady velkostatkář
z Mal. Barchova p. A. Fišera vodpora pro podniky
ku zpracování a zožitkováví ovoce Horlivě se za to
přimlonval též p. Jindřich Duležal ze St. Bydžova, a
brabě Vojtěch Schónbora uznávaje vhodnost jejich
návrhů, žádal, aby zemědělská rada při provádění ná
vrbů těch byla zemskému výboro obstaráváním lankce
dozorčí nápomocna. Správně vytkl p. Jos. Srb, že v
pomologickém ústavu v Troji se roxdělaje příliš
mnobo drabů roubů a ne vždy osvědčené a téži pod
cizími jmeny. Pan Gust. ryt. Hodek poukázal k ob
tižím při zpeněžení ovoce, kteréž zjÚsobeno jest
blavně přílišným množstvím pěstovaných drubů ovoce.
Tomu předejde se zřízením školek, které předepsa
ným scrtimonlem budou se říditi. Pan dr, Josef Gras
doporučoje, by na vydržování školky déle než po tři
roky subvence byla poskytována a aby též účelně sa=
řízené školky hospodářskými spolky zřízené byly pod
porovány. J. O. Vojt. brabě SchÓoborn- sděluje, že
dožádal p. Srba, aby mu udsl bližší data v příčině
nastalých případů při vydávání roubů zjpomologického
ústava v Troji pod falešnými jmeny, načež učiniti
chce potřebné opatření k nápravě. Pan J. Maštálka
žádá, by do zařizovacích nákladů školky též cena
pozemku mobla býti pojata. Po doslovu referenta
schváleny návrhy referátu s některými drobnými změ
nami a s dodatkem p. Jss. Srba, by učinilo se opa
tření, aby z ústava pomologichého v Troji jen málo,
ale spoleblivých roubů se vydávalo.

Ku porsnesení Inářatví v Čechách
věnoval stát 1000 zl. Na návrh zemědělské rady zří
zeno letos 16 pokasných polí s roční sabvencí po 25
zlatých. Dozor k pokusům svěřen byl učitelstra ho
apodářských škol. Český odbor zemědělské rady za
koupil z podpory 250 zl. ministerstva orby lněné ne
meno k rozdělení chudším pěstitelům Ina.

Tuberkulosa hovězího dobylkaa ochrana

před ní,
(Pokračování.)

Dříve panovaly různé náhledy, jak nemoc
tato povstává. Pak mělo sa za to, že ro«ličné zev
nější okolnosti, jako špatná píce, krmení odpadky
tovarními, dusné, řádné ventilace postrádající stáje
tuberkulosu způsobojí; tomu však není tak. Jest
s naprostou jistotou dokázáno, že tuberkulosa po
vstává pouze nakažením, t. j. přenesením nemoci
ze zvířete nemocného na zdravé, což se děje buď
vydechovaným vzduchem anebo slízáním vykašla
ných cbrcblů. Na telata přecbází nákaza ta i ssá
nim mléka z tuberkolosní krávy. Že zárovek tu
berkulí po otci neb matce zděditi lze, jest známo;
nemoc jest nezhojitelna, lečení nevykazuje žádných
utěšených výsledků. Velmi důlešitá jest ta okol
nost, že tuberkolosa skotu totožná jest se stejno
jměnou nemocí lidí, a že přechází nejen z člověka
na zvíře, ale i ze zvířete na člověka; nejsnáze
může se to státi požíváním nesvařeného mléka od
tuberkulosních krav, mléko čerstvě nadojené jest
nejnebezpečnější, zvláště děti jsou nákaze mlékem
nejpřístupnější. Proto se nemánesvařeného mléka
nikdy požívati ani od zdánlivě zdravých krav,
neboť i zvířata nejvící nijakých rnámek nákazy
mohou tuberkulosou stížena býti. I ostatní výrobky
mlékařeké jako sýr, máslo, syrovátka mohou ná
kazu do člověka vnésti. Vařením se zárodky cho
roboplodné v mléce zničí, takže potom se stávají

kulosou zachváceného jest též škodlivé, ne však
v takovém stapni jako požívání mléka; přecenutno

Jen z opatrnosti takové maso jen řádoé prorařenépožívati.
V Čechách není tuberkulosa skotu zjevem

nikterak vzácným, 2—8*/, veškerého dobytka ho
vězího jest nákazou stíteno; dobytek na jatkách

ražený bývá 2—4, taberkulosní. Toto procento
e značné, a to sluší ještě připomenouti, že zví

fata na jatkách poražená byla jako úplně zdravá,
žádoou nemocí nepodezřelá koupena; nápadnou je
ta okolnost, že v krajinách, kde tuberkuloss mezi
lidmi je častou, i mezi skotem hustěji se vyskytá.

Poukazuje to rozhodně ku spojitost nemocí těchtona člověku i skotu, a dala byse v některých pří
ech vyšetřiti nákaza člověka od skotu (mlékem).

ždé zvíře není stejně přístupno této nemoci.
Starší zvířata zvláště krávy, tuberkulosou bývají
častěji stíšena než zvířata inladá. Takó u různých
plemen má nákaza ta různé rozšíření : plemena

horská nevykazují nikdy tolik tuberkulosních zví
řat jako plemena nižinská. Konečně spůsob chovu
působí na vystupování nemoci té, neboť u skotu
ve stájích stálé zavř-ného jest nákaza častější než
o skotu chovaného větší část roku venku ma po

stvinách.
Tuberkulosa nejen značné hmotné škody pů

sobí, nébrž i sdraví lidské ohrožuje. Z důvodů
těchto měla by se aspoň nějaké opatření proti ší
ření se nemoci této zavásti. Zákonitých předpisů
dosud proti ní není u nás šádných, jest pouze jako
právní chyba do občanského zákoníku pojata;
právní čas obnáší 30 dnů. Z ochranných prostředků
proti nákaze jmenované lze doporučiti tyto:

1. Otužování mladých zvířat, sílení těla žád
ným chovem, krmením, pohybem na zdravém vzdu
chu v obradách nebo na pastvách.

2. Tuberkulosou stížená zvířata buďtež od
děleně chována, by nestála se zdravými v jednom
cblévě pohromadě a pokud možno buďtež brzy
poražena

3. Telata od tuberkulosních rodičů buďtež
rovněž brzo zabita.

4. Vyloučení nákazou stížených zvířat z ple
menitby.

5. Zničení tuberkulosou zachvácených vní
třností a desiofekce atájí.

6. Požívání mléka jen vařeného.
V krajinách, kde choroba ta Často se vysky

toje, mohli by rolníci sami těchto záchraných pro
středků se chopiti. Myslíme si věc takto: Majitelé
dobytka celé obce neb i více osad sousedních utvo
řili by jakési družstvo ku vzájemnémaouhražování
škod povetalých porážkou zvířat tuberkulosních.
Pak by zvěrolékař pomocí tuberkulínu zjistil ne
moc dobytčete, jež by se po té odhadlo a pora
zilo. Maso ku požívání připuštěné by Se zužitko
valo. Rozdíl mezi cenou poraženéko zvířete a ob
nosem za maso strženým ubradil by se vzájemným
pojištěním. Odjinud nově přikonpená zvířata mu
sela by ovšem také očkování taberkulínem podro
bena býti. Hlavní zřetel obrácen by býti musel
na plemenné býky, a žádnému nemohla byvydá
na býti licence ke připouštění bez předchozího
zjištění úplně zdravého stava pomocí tuberkulínu.
Bylo by zajisté záhodno, by zákon o licentování
býků plemennýchzedne 21. dubna 1887.v tomto
směru byl pozměněn a doplněn.

Ve Francii bylo vydáno r. 1896. nařízení,
dle něhož dobytek hovězí k chovu tamz ciziny
dovážený na branicích podroben býti musí očko
vání tuberkulínem, a jen dobytčata zdravá při
pouští se k dopravě přes hranice. Skot, který tu
berkulínem zjištěn jako vemocný, pošle se zpět
anebo se na místě odporáží. Způsobem tímto chrání
se Francie před dovozem tuberkulosního dobytka
2 ciziny. Jiovněž jsou zavedena zákonitá opatření
na tlumení toberkulosy skotu v Dánsku a Švédsku.
Stálo by za uváženou, zda-li by podobná opatření
nebyla výhodna i u nás.

Ze Skalice m. Úpou. („Obrana“).Katolic
ko vzdělávací spolek náš konal posledně dvě schůze,
které v nejednom ohledu byly velmi důležité. V prvé
schůzi, v měsíci březnu konané přednášel o odznaku
spolkovém, v pečeti a na tabuli se nacházejícím —
kříši, kotvě a srdci — vdp. protektor spolku, Frant.
A. Pecka, děkan v České Skalici: „O víře, naději a
lásce.“ Příklady z vlastní zkušenosti a důkazy nezerat
nými z dějepisu českého o králi Přemyslu Otakaru
I na Moravském Poli a Zaviši. Z Falkenštejna do
kázal, čeho třeba člověčenstvu, aby nešilo rozervaně,
nespokojeně, a když se do nesnází vrhá samo, kde
vůči rozličným rádcům nalezne pravého rádce, jená
by národy šťastnými učinil? Matka církev katolická
jest to, pravil, která dí, že lidstvo bude spokojeno,
budou-li zákony zdělány na řádech křesťanských, vrá
tí-li se k náboženství, bude-li věřit, doufat a blišní
ho milovat; nebude-li kříš, toto znamení víry, vyr
váno lidstvu jako prvním rodičům, tapeno z úst mužů
učených i neučených v knihách, časopisech; nebude-li
kotva, toto znamení naděje, důvěra a odplata ve
věčnost vzata ze srdcí lidetva jako v ráji a mládeš
ideálů zbavena; nebude-li srdce, znamenající pls=
noucí láska, jako prvním rodičům vyrváno lidstvu na
úkor lásky k Bohu a blišnímu, volnosti a bratrství.
KHž, kotva a srdce jsou sociální odznak náš, jenž hlá
sají, že jeme křesťané, ješ sílí víra, naděje a láska k
Behu a k bližnímu. Toť stračný obsah předaášky vdp.
děkana, která učinila hluboký dojem na posluchače,
kteří dlouhotrvajícím potleskem svému milenému kněsi
projevili za ni vděčnost svou. — Dp. předseda četl
na to list děkovací, jejš „Obrana“zasílá slovutnéma
panu dra. Václava Řezníčkovi, skriptora při zemském
museum v Praze a rodáka maloskalickému. Drahá
schůse pořádána dne 17. dabna. Pan Váci. Jenčovský

řesbář v Hradci Králové, pojednal v ní úspěšně „0vlastenectví křesťanských dělníků.“ Jako na předešlé
echůví, tak i na této účastenství členů a hostů bylo
snačné a můžeme 6 potěšením na jisto postaviti, še
schůze našeho mladého spolku čím dále tím četněji
bývají navštěvovány, což jest potěšitelným znamením
pro trvání a mohutnění spolku tohoto i milou odmě
nou těm, kteří o zdar spolka se přičiňují a v něm o
všemožné vzdělaní jeho členů ee přičiňají. Příští
echůze dne 16. května.

Přátelský večer uspořádalaživnost.čten.
jednota v Hradci Králové dne 17. dubna na ť

svého čestného starosty, E Jos. Novotného při budběSokola Třebechovického. Hadbabyla znamenitá. Zpěv
dam odměněn byl bouřlivým potle-kem, zábavné vý
stupy vzbudily nejlepší náledau. Panu starostovi No

n noh byl při té přílešitosti věnovánod členů čestný pohár. —



KtoéKrál
za 10 zl. a smíšeny 100 za 6 zl.

Velikokvěté anglické pelargonie
v nádherných druzích jiš v poupalech 12

druhů za 32zl.

Vysokokmenné růže 2let. šlechtění
1—1 a půlmetru výšky, v nejoblíbenějších

dPasích 13 drahů ma 6 zl. 50 kr

Plnokvěté fukele 1 kus za 8 kr. Krá
sné vanilky 1 kus za 8 kr. Ráže do
hrnců (květináčů) 1 kus za 20 kr., Jiřinky

1 kus za 10 kr. nabísí

JOSEF VOZKA,
zahradník v Klatovech.

KAAOOOOOGOOCA

Továrnísklad©

+ Jizdníchkol
ALBERT R. ŠŤOURAČ, Svitavy, Morava,

Výrobky jedině nejosvědčenějších továren ue dvou
letou zárukou. 321

Wap“Prodej též na mírné splátky. "UMS
Cenníky zdarma.

Rarel fJorovec,
dekorační malíř v Třebechovicich

doporučuje svůj závod k provedení všech

dakonabivnáh malod BOvĎalů
při dobré malířské technice.

Malby provádí se od jednoduchého
až do bohatého spraoování.

+

Nástěnné staré malby jakož i olejomalby se
restaurují, polychromie oltářů a soch

se levně obstarávají.
Návrhy a ros předloší se ochotně na

hy POČYzdání 280

kávu
nabízím a zasílám na každou poštovní stanici vy

placeně 4*/, Kila
Ceylon těžký velkozrný . 1 kilo zl. 1:80
zlatožlotouJávu . .... . „+ „ 180
Ceylonperličkový |. . -2 „180
Jáva zelená. . . U
Portoriko . ———
Jamaika . . » 2 14
Mokka ————
Santos. 1—
Kdoby se zásilkou kávy: nebylspokojen, jest ka
ždému volno tutéž mi na mé útraty vrátit, a jé
vrátím peníze beze srážky. S takovou podmínkou

cizina neprodává.
202 V úctě k službám ochotný

F. CHRUDIMSKÝ,
kupec v Hradci Králové.

A- Novimnsl-8

Pychlopraci stroje
Danejvýš výbodné vzhledem k úspoře času, mý
dla a k docilení čistého prádla, aniž by tí prá

dlo trpělo, uhotovuje strojnická dílna

J. Bucka ve Smidarech,
kde mošno též veškeré hospodářské utroje nej
novější sodstavy důkladně uhotovené za“ ceny

levné obdržeti. 211

Uposorňuji na dokonalé a nejnovější fesaci
stroje excentrické mláticí stroje s kuličkovým z
ložisky. Prací stroje mé též na skladě p. Karel
Dušek, ne sw. Janském nám. v Hradci Králové
a p. Kolář, hotelier v Bělobradě.

Do Hradce Králové a okolí!
Pro jarní období odporučuje v úctě epsaný vele

ctěnému P. T. obecenstvu svůj co nejhojnějizásobený sklad
veškerých druh)moderních klobouků
plstěných 1vlněných pro pány, chlapce a dětí,

vše vlastní výroby.
Zároveň chovají se na skladě nejjemnější a nejmo

dernějšídruhyplstěných klobouků firmy Jan Foz
hon, továrna ve Víjni, jejíž výrobky rovnají se veškerým
prvním továrném vídeňským.

Novotiny slaměných klobouků
jenu v hojném výběru za ceny mírné na skladě.

PEB* Opravy vyřinjí se (hned a sa ceny levné. "E
O vzácnou přízeň P. T. obecenstva prosí

v úctě dokonalé 283

jarní novinka pro
pány na obleky

PALMYRA

metr zl. 3. =
Waúplný oblek 3 metry za 0 zl.

Vzorek této látky, jakož i bohatý vý
běr moderních druhů na obleky, svrchníky,
jen zaručené jakosti a v mírných cenách se
na požádání k nahlédnutí franko zašlou. 317

První český zasýl. závod

Ed. Doskočila v Chocni.

OE> Vývozdo všech zemí ! "i
Na zemké jubilejní výstavě v Praze 1891.: Zlatá medalie,
Na remské hosp. prům. výstavě bulharské v Plovdivu 1892.
nejvyšší vyznamenání: Čestný diplom státní. Na hospodař
sko-průmyslové a národopisné výstavě v Hradci Králové
1894. Nejvyšší vyznamenání: Zlatá medalie s korunou. Na
Náradopisné výstavě Českoslovanské v Praze 1895. 1. cena,

Čestný diplom N. V. Č.
Česká, na četných výstavách prvními cenami poctěna

fovárna ná piana,pianina harmonia a varhany

AL. BUGŮ LROTA
Y Hradci Králové

Filialní sklady: ve Vídní, III.
Salesianergasse 31. v Brně,
Orelská ulice č. 7.,v Prazet

Král. Vinohrady, Karlova8

odporoučí českému hudeb
nímu obecenstvu svá nejlépe

osvědčená

piana, pianina
s okou repetiční s .
čejnouoldeňskoumochonku

a harmonia L:
evropskéaamerickésouMavyí —--—-E
všech rozměrů v cenách při
řádné zevní úpravě, zaručené
trvanlivostí a vyrovnané uhlazene i

neobyčejně levných.

TĚ na splálKy za vÝDOdNÝCh podmÍDAK.

Obrázkové cenníky m pošádání zdarma a franko
Záruka pětiletá. (99)

WRP>Vývozdo všech zemí! ©———
PRE“Nejlepší "R

SlOvÁnEou SLvovi0!
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

K. Nesňal v Uherském Brodě
(Morava).

Únicum

proti

dně,
mhenmatis,

rheum.

olalnné

lázně

Skvělé často

násračné vý
sledky.

(království Če
ské), stanice se
ver.-záp. dráhy.

dekoračnímalíř

v Novém Bydžově.
dříve v Hradel Králové |

|

udporačuje 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- iluji obrazynové. 4

| Návrhy va slohu stavby kostela se na 3
požádání ochotně vypracují a rozpočty předloží )

|

NARRRANNRARNNNNNRNNNN
Atelier pro malbu dekorativní.

specielně kostelní.
B“ NÁVRHY"E

—ok přesně ve slohu vypracují se bezplatně, +je—

Za solidné provedení záruka,
Malba nových a restaurování starých, sebe více zašlých obrazů

VILÉM VONDŘEJC,
akademický a, dekorační malíř

dříve ve Vídni, nyní v Praze, Smíchov, Celná ul. č. 63

RNAARNRRANRNRANNNNNNN

m Český křesťauskýzavod, 8 |

JOS. KOSINKA, 4ruční tkalcovství

| ve Zbečníku u Hronova p
a nabízí své výrobky jako: z
| Kanafasy, damašky, plátna, ručníky, ka- |;
s| pesníky a veškeré do oboru tkalcovského |=
© . =

„| spadajícívýrobkyv cenách nejlevnějších, 3
Též lze u mne dostati tak zvané

»Kneippovo plátno.« j

| -O“ svůjk svému!<a [

a
Do Hradce Král. a okolí!

Dovolujeme si velectěnému P. T. obecenstvu zdvořile
oznámiti, že vedle chvalně známé dílny natěračské v Chru
dimi otevřeli js e též

nově zařízenou dílnu

natěračskou
zde v domě p. Kubišty na hlavnimináměsti Č.4199,

Tamtéž nalóxá se obchod p. Šimka.

Snahou naší bude, bychom všecky práce“ do oboru
toho spadající provedli v každém způsobě k úplné spoko

jenosti R zákazníků.abízíme služby své ku provedení veškerých prací
stavebních, nátěru farad a průčelí domů, nábytku, podlah,
železných konstrukcí a podobné.

Vedle rásmých dřev provádíme též i
věrnou úmětací růsmých mramorů.

O hojnou přízeň prosí v úctě plné

Josef Komárek a syn.a
OOOOOOOO0O0000

3 JAN HORÁK
soukeník

V RYCHNOVĚ n K.
nabízí na dobu jarní a letní

čistě vlněné látky
ORP"vlastní výroby.<

Račteš učiniti jen malou objednávku na
skoušku!

Vzorky na požádání zašlu franko.

Děkuje všem svým milým veledůstojným a
velectěným zákazníkům za vzácnou přízeň, pro
sím, aby mi i dále důvěru svou věnovali a sli

buj: vžďy vzornou, poctivou obsluhu. 16

OGO00000000



ET
Jas. KrejdlOltářníkoberce

zhotovají se dle pokebných rozměrů v každé libovolné velikosti zev
vzorkovaných neb květovanýchkoberců metrových, a sice tak, že figura v Praze různých soustav a výtečné jakosti a veškerých

každého jednotlivéholistuhodit se musíku vzorulistů ostatních,tak , součástí HY čele 114. na Malém ná
otový koberecladný celektvoří. umělecký závod so- městí. am op LY rr na veškeréCeny koberců vzorkovanýcoh, chařskýa řesbářský. T

které ku kobercům ollářním použíti lze jsou následující:
Koberce manilevé, vkusně vzorkované,na obou stranách k upotřebení

65 cm. široké, znetr 85 kr., go cm. široké, metr 1 zl. 25 kr.

Koberce viněné, dvoustranné ve velmi 'vkusných, hvézdovitýchvzorech,
v převládající barvě Červené, modré, bordeaux, zelené, neb zvláště k úče

lům chrámovým se hodící

V. Prokeš v Hradol Králové.
Pisárna a dílny na Let

né, 0. 612.-VII.

Sklad Eliščina třída
č. 24. Kupujte od svých, podporujte sami sebe!

závod
školkářský

v Pamět
niku

u Chlumce

nabízí pro zimní a jarní
vysazování stromy ovocné

soké i krsky, sazenice pro
živé ploty, křoviny ozdobné,
konifery, divoké | stromy
pro stromořadí, pláňata atd.
Statisíce sazenic 'v zásobě.
Levné ceny. — Výborné
zboží. — Poučný cenník

zdarma.

AOOOOOXXAX

ICI CIE
Kdo hledá neb chceslužbu neb práci,
Kdo něco ztratil neb nalezl

Kdo chce vyučovatianebučiti se něčemu,
Kdo zamýšlí nějaký pro

dej neb koupi,

Kdo najmouti neb pro. najmouti chce byt
aneb nějakou obch. místnost,

Kdo hledá neb k zadání
má stravu a byt,

Kd vůbec chce nějaké0 oznámení vhodné pro
všeobecnou potřebu,

nechť použije k účeli tomu
inserování v

OBNOVĚ
za mirný poplatek
POPEFOFICEN

i

e, oltáře, kazatelny,
zpovědnice, křtitelny,
konsoly, svícny, lustry,
pulty atd. m: kostelů.

Původní nákresy, cenníky
a rozpočty bezplatně a

franko.
259.3

Jan Kalis,
hodinář a zlatník

v Bychnově n. Kn,
272 doporačuje

Denní osvěžení; chuti k jídlu, oksmžité posily
sesláblým a starým lidem; překvapující účinek stíže
ným chudokrevností, chorobám plic a re
konvalescentům poskytuje skleníčka ře
ckého vína: MAVRODAPHNEeladké,ACHATER
SEC méně sladké, obě vína desertní a pro nemocné,
lisované z čerstvých hroznů Malvasinských. K obdržení

u Rp- lékárníků A. Spory, K. Hubáčka, v HradciKrálové, jakož u firmy H. F. Seidl, Praha Vodi
čková ul. č. 30, hlavní sklad spol. Achaia v Patrasu
pro Čechy, Moravu a Slezko. Ceny: Celá láhev 175 21,
půl láhve 90 kr. Toto víno nezkazí se v načatých,
dobře uzavřených láhvích. (108)

KXKRRNRNKNNK
Pozor! Čtěte!

Abych v širší známost
uvedl svůj nově založený
závod s dřevěnými výrobky
a získal si přízeň P. T.obe
censtva ustanovil jsem krá
oné prémie a sice:

50 krásných
dřevěných hraček

všech druhů, krásně malo
vaných, pro malé i velké
děti (pro chlapce jiné, pro
děvčata rovněž jiné) Za

poubj doplatek zl. 1-70.aždé zásilce bude při«
ložen cenník všech dřevě
ných potřeb pro domácnost

i Boepodářenýí Obchodníkům velké výhody.
Zásilky vyřizuje dobír

koučeská firma Jes.
Kostelecký, Svratouch
č.15., pošta Svratka(Čechy).

KKNRNRNNKA

Elegantní

dýmky
různých tvarů s vyřezáva
nými ozdobumi, jmeny, mo
nogramy, modely vkusně

pracované a levné ceny.
Mám též na skladě veškeré
druhy dýmek hladkých (Aa
drových). Ceny za kus:60,

70, 80, ao a 1 zl. 30 kr.Obchodníkům při tuctovém
odebrání poskytuji velké

výhody. 204
Zásilky vyřizuje dobírkou
česká lirma Jos. Ko
stelecký, Svratouchč.15.

pošta Svratka (Čechy.)

v

—— DZD DT %

Náchodě,

a Chrudim.

odporučuje uolívě své ohvalní—== barvyfialové==— mání: ap*Pravá
"65 cm. široké, metr 1 zl. 10 kr. Sechy, křížové c W

estrové , šedým spodkem, , medai- osty,

K oo mnoood oraadarleýchmadsí“| Joslo,Božíhroby, příro dní vína
1litr za28, 30,40,60,60a80krejcarů

doporačuje obchod vínem firmy:KlLolsSláraoa,
viEPraze,

Král. Vinohrady, nároží Palack. tř. a Skrétovy ul.
V osudech levněji! Cenníky zdarma.

SP* Vinný ocet 1 litr 16 kr "E

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlastní dílné na umě'é truhlářské i čalou

nické zboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
ze dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá“

daného

DW pérovky a žíněnky, US
pony a záslony do oken, hladké i sdrhorané dle

franc. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

Ja Eomadník
stavitel pian a pianinEraha,

ostrov Kampa č. 615

Veškeré opravy,
rychle a správné vyřizují. Vše se

WG“Na pemátku "S

první sr. zpovědí neb prvního sv. přijímání

veledůstoj. duchovenstvu

OBRÁZKY
vhodné jako: P. Ježíš dobrý pastýř, Kristus žehna

je chléb a j. v různýchobměnácha vsorech,veikostí od 7X18 cm., - 29)C40 cm. v nejjemnějším
barvotiska provedené za ceny velice mírné.

Chovám na skladě obrázky Svatých, (vhodné
odměny pro dkolní děti) v provedení jednoduchém
i nejjemnějším. Speciality obrázků na atlase pře
kvapující krásy.

Objednávky veled. duchovenstva vyřiojí bas
dobírky: Vzorky zašlou se obratem pošty a čítajíse levně.

OODOoOooOGBOOGe

Josef Pacak,
267 (firma Č. Mahrle) v Hradci Král.

L VRAIDL,
Brno.

Odborný závod
pro malbu oken

chrámovych
Rospočty, náčrtky
atd. jakcži veškeré

rady odborné
zdarma.

= romMALALALMON CA



spolku celního a tržebníbo, „která byla dána dne
49. prosince 1875. Pánové, my máme dnes prosi
mec 1895 a přál bych ai, aby tento rok neschýlil
se ku konci, aniž by naše vláda uherské nevypo
věděla platnou smloavu celní a tržební. O tom
Jest asi vláda přesvědčena, že na prosté obnovení
nebo na tak podřízenéopravy, jako se staly roku
1887, tenkráte nelze pomýšleti. Já prosím tedy,
aby se ta výhodná taktická posice nedala z ruky,
aby smlouva se vypověděla a tím dán byl sigoál,

že Sbah é bude tu skutečná energie pří hájenítéto poloviny říše“ —
PS České roloictvo ví, že finančníministr dr.

Kais! převzal předlohy vyrovnávací jako dědictví
po bývalém finančním ministru dr. Bilihském. Če
ské rolnictvo však také očekává, že čeští poslanci
sůstanou věrní slibům, které mu jejich jménem
dali poslanci dr. Fořt, dr. Engel a dr. Kaizl. Za
chovají-li se tak čeští poslanci, pak bude státi za
nimi českérolnictvo jako jeden muž. České rolni=
etvo dá tentokrát ovšem jen na skutky, neboťsli
by se mu nepomůže. Také řemeslníci a průmysl

Ú čeští očekávají, te zájmy jeho budou důrazněeny.

O otázce sociální,
Z řečidp. dr. Rudolfa Horského na veřejné schůzi

v Adalbertinu.

Populární náš sociolog, dp. pan farář dr.
Horský patří zajisté k nejhledanějším českým
řečníkům. Ačkoli promluvil již nesčetné řeči
O otázce sociální, dovede vždy mloviti o této látce
rozmarně, vtipně a duchaplné, takže přízeň „po
slachačů má již předem zabezpečenou.

Za hlučného potlesku a za všeobecného nap
Jetí promluvil p. dr. Horský také ve veřejné schů
zi našeho politického družstva tiskového v Hradci
Králové v podstaté řeč následující:

Vysoce důstojný pane předsedo! Velectěné
shromáždění!

Dnešní dobou řeční se obyčejně o sociální
otázce a proto řečníci započípají své řeči obyčej
ně líčením panujích zbědovaných poměrů, takže
pro samé nářky nepřijdou k luštění sociálních otá
zek. Dnes však není potřeba vykládati lidu, že
se mu vede zle. To on ví a netřeba mu proto vy
pravovati, že z lidu stává se lid s prázdným srd=
cem a s prázdnou kapsou, protože jsou o tom
napsány již celé knihy. Pouhá diagnosa nemoc
nému neprospěje, byť byla nejslavnějším lékařem
podána. Lid chce věděti, nikoli iak má zbynouti,
ale jak si má pomoci. Proto hlavní úkol sociologa
záleží v tom, aby lidu ukázal cestu « bídy. (Vý
borně

Od liberalismu nelze očekávati nižádné po
moci, neboť liberalisinus jest vlastně veškeré bídy
příčinou. Liberalismus vychloubá se ovšem svou
svobodomyslností a praví: Vědyťjsem přinesl lidu
svobodu! Jmén) nedělá ještě věc. Růže zůstane
růží, byť byse jí říkalo třeba i kopřiva. Liberál zů
stane vědy liberálem, to jest nepřítelem lidstva.
Než-li u nás opanoval liberalism, byl lid podda
ným; acebo aspoň panovala mezi lidem malá svo
boda politická. Lid však dělný měl přece jen
práva a širokou svobodu hospodářskou. Svoboda

P liší se podstatněodsvobodyhospodářské.beralism dal sice lidu svobody politické, ale se
bral lidu svobodu oekonomickou a přivedl jej do
svého hospodářského područí. Liberalism nemá
aní vůle ani chuti, aby n+ polí hospodářském uči
nil pořádek (Výborně!)

Při m k socialní demokracii. Sociální
demokraté hlásají prozatím úplné a koečné zpro
letarisování všech tříd; všecko, rolníci, řomeslníci
a dělníci musí prý padnout a až prý všecky stavy

propánou úplné záhubě, bude prý lze nápravu
- Soeialní demokraté jsou učedníci Marxovi;

vše, co se děje, musí prý Be díti. Oni prý by
sice pomohli, ale pomoci nemohou, protože prý
skáza je neodvratnou. Idea tato Marxova jest zá
kladní větou socialistického učení. Marx byl žá
kem Heglovým, který prý říkal umíraje: Jen je
diný žák mí rozuměj a ten mi rozuměl ještě špat
ně. Já nevím, jestli tím žákem byl Marx, ale s0
cialisté ani prstem nehnou, aby někoho saobránili.
Sociální demokracie netvrdí sice, že rozklad ny
nější uspíší, ale ona považuje také za zbytečnost,
rozklad tento zadržovati. Socialisté počítají, že
kapitál se soustředí v rukou několika lidí a to
všecko ostatní bude proletariát.

Již různé snahy socislní demokracie nasvěd
čují, že s právem lidu nemyslí to upřímně. Soci
alisté slibují všem politickou svobodu a ošeobecné
rovné hlasovací právo. Kdyby toto skutečně vedlo
ku blahu všech, byl bych také pro ně. Ale v Spo
jených státech amerických je přísloví: Tolar pán.
Tam je nejvíce bobáčů a bídy zároveň. Pravda
není vědy, kde je většina. Většina také nestrhne

všecky. :
Hlásá se též společenství majetku. Při ko

munisma by se pral každý pro lepší hrušku, jakž
pak teprve o hezkou bolku (Výborně!) Vědecké
listy socialisté obmezují proto také do jisté míry
komunismus. Jiní povídají o komunismu půdy; pra=
vi: To všecko jest naše, ale mébo nic. Dokud
bude rozdíl mezi já a ty, dotud bude rozdíl mezi
mým a tvým. (Výborněl)

Socialní demokreté sami nevědí, že by se mo
hlovšeckoprovéstco hlásají. Říkali že komunismus
bude jiš letos. Já takó čekal, jestli se ten komu
nismus provede a proto jsem také ničeho nezaho
upodaříl. Nač také bospodařit, když by mně všecko
pobrali? Ale letos ten komunism ještě nepřišel a
proto říkají socialisté: To to bude až za 20) let.
Praví snad.

Bebel sám nevěří v socialistický stát. Kdyby
věřil tomu, že veškerý soukromný majetek přesta
ne a jmění se stane společným všem, jistě by ne
bospodařil. jistě by si nebyl postavil velkou to
várou a koupil si ve Švýcarsku velké panství.

AažDy ve své učení byl věřil, jistě by to nebylčlal.

Všeobecné rovné hlasovací právo, úplná rov
nost a komunism majetku není tím zlatým kou
zelným proutkem k zlepšení poměrů, protože ze
mě nejsou na tom nic lépe než my. jalisté si
v odlehlých amerických a austrálských krajích za
ložili obce úplně dle své chuti a svého učení, ale
brzy se znesvářili a ze svého eldoráda se do všech
krajů rozutekli. Komunism půdy nedá se ostatně
ani na rok provésti, neboť všecky sámořeké kolo
nie socialních demokratů zbankrotovali v krátké
době, ačkoli jim nikdo v provádění jejicb plánů
nepřekážel. (Tak jest!)

Ani liberalism, ani sociální demokracie lid
stvu nepomůže, lidské společnosti může pomoci
Jen křesťanská sociální strana. On staví se proti
roziříštěnosti jednotlivých stavů, jež roztříštil na
osamocená individua. My chceme zase stavy sjed
notiti v eilná společenstva na zásadách křesťan
ských. My chceme zřizovat sdružení rolnická, ře
meslnická a dělnická Jedinec nikdy neodolá moc
Dým, sdružení ano. (Výborně!)

Křestanskými sociály ve jmenujeme oproti
nevěreckým sociálům. My chceme, aby sdružení
měla práva, aby též dělník měl právo na práci,
na živobytí, neboť jen hospodářský základ umožní
zlepšení poměrů.

Politická práva mají se vykonávati dle záj
mového zastoopení a spravedlivost mnsí se opí
rati o Boží přikázaní, o zákony Boží. My chceme
všeobecné hlasovací právo podle skupin a stavů,
na př. skupiny dělnické (duševních i hmotných
pracovníků), skupiny řemeslnické, skupiny rolnické,
Ty ať si volí poslance ze sebe, ať volí muže
plodné práce a takový parlament nerozbil by se
ani prkýnkem, ani by nezahrál misere na tro
bičku, takový parlament by pracoval ve prospěch
lidu. (Výborněl)

nahy naše ovšem bez boje se provésti ne
dají, neboť kde jest pravda, tam jest blízko i Gol
gota. Kristus se musil natodit v chlévě a umříti
na Golgutě, ale konečně zvítězil. My také zvítě
zíme, ale bez boje to nepůjde. Nedáme se odatra
šití a vynasnažíme se přivésti lidstvo na pevnou
půdu křesťanetví. Proto jest nutno, vzduch otrá
vený atheistickými zásadami, očistiti vánkem Do
cha svatého, a duševní stravu nabraditi zdravou
četbou. Věda odkojená moderní kuchyní nemůže
daší lidskou napojiti, ta budí úpadek a krach lid
stva. Teď se staví blázince, nemocnice, porodnice,
nálezince, polepšovny, kriminály, jichž chovanců
mnobo má moderní zkažená osvěta na svědomí.
(Výborně!)

Kapistulistický systém mosí býti rovněž pova
len a lidu se musí dopomoci, aby ovoce práce
své mohl sám bez cizích živlů kliditi. Kdo má
sílu kapitalism a tu moderní zbědovanost povalit,
to pravil Chateaubriand: Vy chcete řešit socialní
zápletky? Řešte je, ale nikdy nebudou provedeny
bez evangelia a bez ducha. (Bouřlivý, dlouhotrva
jící potlesk). —

První veřejná politická schůze měla vzdor
opačnému ujišťování nepřátelských nám listů prů
běh významný. Tak věcných a obsažných a prav
divých a upřímných slov zřídka na velkých poli
tických schůzích bývá alyšeti.

Drobná obrana.
Pálení čareodějmie, jak senyní 80. dubna

zapalováním ohňů na výšinách naznačuje, patří u
nás ještě tak k jarní poesii, ale jindy nebývalo
tomu tak. Sta a tisíce lidí bývalo pro podezření
z Čarování trestáno smrtí. A tyto Čarodějské soudy,
tato skvrna v dějinách lidstva metá se církvi ka
tolické v tvář a tn neprávem, neboť odpravování
čarodějů a čarodějnic nejčastějším bývalo v kra
jinách, v nichž zářila pochodeň toho nejraffinova
nějšího světla, a to na doporučení předáků pro
testantských. Zaamenitý právník Carpzow pode
psal prý sám na 20.000 ortelů smrti. U Wolfen
bůitlu podobaly se kůly, k nimž přivazovány bý
valy čarodějnice, skoro lesu. V Ouedlinburgu zs
mřelo jednoho dne 133, « Osnabracku na popud
tamnějšího porkmistra 125 lidí. V Duryňskua 2e
mích hessenských dály se soudy čarodějské za
spolupůsobení protestantských právnických fakult
v Giessenu a Marbargu. A prvními edpůrci těchto
soudů bylo 7 katolických spisovatelů, mezi nimiž
blavně vynikli Tanner (1625) a Spee (1631), jehož
kniha „Cautio criminalis“ je nejznamenitější kni.
hou, která kdy proti zneužití práva a spravedl
nosti napsána byla. A tito dva Tanner a Spee byli
jesuité! Za to že basili plamen hranic, na nichž

umírali lidé nevinní, dostalo se jim jména „tmářů.“
V Římě samém nebyla upálena ani jediná čaro
dějnice, kdežto v sídlech vůdců protestantských
kasatelů hranice nenbasínaly. Proto | vidíte-li
jen jedou hranici stále, obratte se a bleďte
kolem sebe, ta země na níž rozmetán jest prach
tisíců nevinných lidí, jest nejlepším důkazem,jak
očistné působil plamen vašeho evangelia. „Osvěta
lidu“ v čísle 16. též nám slibuje, že my „zděšení
prcbati budeme před září osvěty“ — ano před
takovou osvětou, která. nejen září ale i pálí —
před takovou osvětou budeme zděšeně prchat.

Drobné zprávy
Zprávy dlecésmí: VPánu zesnul: p.

P. Clemens Košťál, z řádu av. Ben., gymnas. profes
nor v Broumově, p. Václ. Kořínek, kněz na odpoč. v

epích. Ustanovení: p. Jos. Beran, děkan ve Dvoře
Králové, jmenován správcem vikar. úřadu Jaroměř
ského, p. Jos. Šormadministrator, za kaplana v Cho
těborkách, p. Jos. Unger, kaplan Kácovský, za admi
nistratora v Petrovicích.

Řádná schůze městského zastupi
telstva v Hradel Králové kouati se bude
v sobotu dne 30. dobna 1898 o 3. hod. odpoledne
v sále „Besedy“. Program: 1. Rozhodne se o návrho
městské rady, aby městská obec Hradec Králové vy
mohla si koncessi ke stavbě a provozování elektrické
dráby z nádraží do Hradce Králové. 2. Zadá se o
ústřední topení a dodávka záclon do nové budovy
obecných a měšťanských škol. 3. Podá se zpráva o
výsledku vyjednávání s vys. c.a k. vojenským erárem
při odevzdání V. kvoty pevnostních pozemků stran
dotavádních vojenských cvičišť. 4. Rozhodne se o žá
dosti p. dra. K. Fultnera za změnu regulační čáry
u robu Jiřikovy tř. a Palackého třídy. 5. Vykoná se
presentace a nadace Aleše Protivy č. 3. 6. Udělí se
nadsce na podporování raněných r. 1866 vojíuů. 7.
Rozbodne se o žádosti pí. Marie Troníčkové za udě
lení vdovské pense. 8. Rozhodne Se o obsazení místa
městského tajemníka. 9. Rozhodne se © žádosti pod
půrného spolku II. živnostenského společenstva za
udělení podpory. 10. Zpráva odbora zastavárenského
a rozhodnatí o účtech obecní zastavárny v Hradci
Králové za rok 1898. 11. Rozhodne se o žádosti
sboru ku zřízení a vydržování obchodní akademie v
Hradci Král. za svolení k uzavření zápůjčky 12.00021.
12. Rozhodne se o offertách na nájem dávekz piva,
vína a líhovio.

Výstava prací šáků průmyslové po
kračovací školy v Hradci Král. otevřena
bude v neděli dne 1. května 1898 v budově zdejších
realných škol ve 2. patře od 10 do 12 hodin dop.
a od 2 do 4 hod. odpol. Udělování odměn pilným a
hodným žákům této školy, jakož i rozdávání vysvěd
čení konati se bude touž neděli o půl 12. hod. dop.
tamtéž. Vstup volný. Výbor Školní.

Slavnostní akademie v „Adalber
timu.“ Letošním jarem bylo pořádáno v Hradci Krá
lové několik již zdařilých koncertů, proto slavnostní
akademie tovaryšské jednoty, pořádaná na počest dé
mantového jubilea sv. Otce a zlatého jubilea J. V.
císaře a krále, byla dosti smělým podnikem, zvláště
když na programu četli jsme obtížné skladby. Ale to
varyšská akademie nás i všecky přísné kritiky pří
jemně překvapila, neboť to, co bylo podáno, řadí se
důstcjně k nejlepším večerům v Hradci Královéaza
sluhuje tím většího uznání, že pořádali akademii lidé,
jichž životním povoláním není budba a zpěv, nýbri
řemeslo. Plnébo uznání dostalo se také precisné před
neseným sborům, jež nastudoval a řídil dp. vicerektor
D. Orel, doceut círk. zpěvu v b. semináři. Dámský
sbor zamlouval se tov měrou, *e i některá čísla ma
sil opakovati. Obdiv budily amělecké výkony praž
ských hostí p. L. Pižla, koncertaího mistra na klavír
a p. J. Malého, virtnosa na kontrabas a člena or
chestru Národ. divadla, Užusnou techniku projevil p.
L. Pižl zvláště v Griegově balladě a v Jaellových
transkripcích; přednes do detailů propracovaný podal
v Godardově valčíku a Heniszově nocturnu. Pan Pižl
jest dosud velmi mlád, ale stojí již na praku skvělé
dráhy umělecké a není pochyby, že při svém vzác
ném talentu a neúmorné píli dostíhne vytčeného cíle.
Klavír z továrny p. A. Petrofa ukázal solidnost jelo firmy.
Pan J. Malý, rodák plotišťský, známý bradeckým kru
bům z dob svých studii ua zdejším gymnasiu, před
stavil se nám jako hotový umělec a plodný skladatel.
Dovedl hnedle prvním tonem upoutati pro sebe zá
jem celého obecenstva a zájem tento vzrostl v nelí
čený obdiv v Simandlově koncertu. V rukou p. Ma
lého objemný kontrabas šeptal jako vánek, jásal jako
skřivánek a břměl hnedle jako bonře. Hra p. Malého
nás okouzlila. Ve své vlastní písní okázal se p. Malý
nadaným komponistou a v ostatních číslech mistrem.
Nevíme, máme-li obdivovati vůbev jeho široký plný
ton, či elegaotní staccato v chromatice aneb lahodné
Hagecletto a harmonické dvojchmaty,ale tolik můžeme
říci, fe od svého posledního vystoupení před lety v
Klicperově divadle učinil p. Malý značnýpokrok. ve
svém umění. Pan Malý připravuje se k umělecké ce
stě po Evropě, což přispěje ku cti jména českého.
Při akademii provázeli dovedně jednotlivé sbory p.
prof, B. Konvalinka a dp. ředitel Sekera na piano a
barmonium. Vkusně vyzdobená dvorana „Adalbertina“
shromáždila četué a vybrané obecenstvo, v němž
spatřovali jsme vedp. Dra. Al. Frýdka, pap. preláta a
kapitol. děkana se členy vad. katbedrální kapitoly, p.
c. k. dvorního radu Okenfosa, p. ©. k. vrchn. radu



Rinda, p. náměstka Waldeka a četné zástupce zdej
dich dochovenských, úřednických a professorských 1
měšťanských krabů. Přeplstky učinili vsdd. kepit. dě
kan Mgr. Al. Frýdek 10 zL, p. parkmistr dr. Ulrych,
b sl., p.. k. major Dytrt 1 sl. 20 kr. Tím docílen
byl slušný příjem bmotný, ačkoliv zrovna současně
náhodou pořádáno bylo divadelní předetavení ve pros
pěch jednotlivého místního spolku, čímž všem vratvám
občsnstva společný zájem na stavbě chrámnvých věží
byl rozdvojen. Ale přes tyto a jiné četné skryté pře
kážky hmotný úspěch ukadgmie jest slušný, úspěchem
morálním daleko překonán, nebot jednota katolických
tovaryšů touto svou produkcí postavila se po bok
předním místním spolkům. Doufáme, že ve své ušlech
tilé snaze neustene a že všecky překášky budou jí
jenom pružinou ka úsilovnější práci. Zdař Bůbl

Pangermén Karl Herrmeana Wolf
proti nejd. panu biskupovi. Kdyžse v pá
tek m. týden jednalo na říšeké radě o obžalobě proti
ministrovi hr. Badenovi, neopomenal zuřivý Prašák
Wolf schladiti si svůj vztek na nejdp. královéhrade
ckém biskopovi Eduvardu Janu Nep. Brynychovi.
Zavilý nepřítel všech Čechů, poslanec Wolf vpravil:
„V poslední době udály se ještě jiné kousky, které
mají snad sloužiti k toma, aby Němce upokojily. Český
pohlavár, který nosí biskapský klobouk, Čech Bry
nych, biskap z Králové Hradce, dělá schválně všecko
aby vzbudil rozhořčenosť Němců v Čechách, má od
vahu do ryze německých končin posýlati české kapla
ny a faráře, kteří nedovedou němčinu ani lámati.
Bude-li tak biskup pokračovati a zůstane-li zatvrze
lým, chopí se Němci posledního výpomocného prostřed
ku a to jest přestoupení k protestanetvů. Biskap Bry
nych v Král. Hradci se srou štváčekou prací ještů se
chlubí. Pak přichází tento člověk do německých měst,
aby tam biřmoval německé děti, a nechá ss od obec
ních zastupitelstev slavně vítati. Avšak v těchto kra
jích odepřou tomuto muži poctu, protože v něm ne
vidí kazatele lásky a zástupce křesťanské apravedl
nosti, ale českého štváče. Pak li tato štváčská kněžská
činnost v Cechoněmcích jako dosud potrvá, tedy ši
roké a velké vrstvy obyvatelstva se od starého, zdě
děného náboženství odtrhnou a budou konati své ná
boženské povinnosti ve formách, které jim zároveň
umožní, zůstati dobrými Němci. Pokud zájmy Němců
schválně nebudou všímány a všecko se díti bude aby
Němce do zuřivosti a hněvu vbičovali, potud radiká
lové budou buditi všecky znavené, všecky chabé, po
Jovičaté a váhavé ze svých řad budou vylučovati a
přísně budou tcho dbáti, aby zráda do jejich šiků se
nevpližila“. — Citujeme tuto schválně sprostou, pro
nejvyššího církevního hodnostáře urážlivou řečWolfo
vu, aby čeští čtenářové zvěděli, jak nenáviděnou 080
bou u Prašáků a dajčnacionálů jest ndp. biskup Bry
nych, protože má větší odvahunež jiní povolaní čini
telé ujímati se duchovních a národních potřeb čes
kých menšin. „Národní Listy“, které po 35 let falšují
veřejné mínění v Čechách, tento útok Wolfův na nejd.
biskupa Brynycha umlčely. Napsaly totiž o celé udá
losti jen v čísle ze dne 2+5. dubna slova: (Wolf
„kritisaje jednání duchovenstva v Čechách a touží
na usazování farářů Čechů v německých krajinách“.
O Brynychovi ani slova. Ovšem, kdyby český lid zvě
děl, jaký velký a statečný charakter jest ndp. biskup,
jak vřele miluje svou církev, vlasť a český národ, tu
by mu nemohli nadati odrodilců a Němců v malo
vaných „Šípech“ a prohnaných “Narodních Listech“
které za peníze na úkor uschů udělají všecko.

Jičínský Obzor věnuje ndpanu králové
hradeckému biskupovi v posledním čísle jeden úvodní
článek a půl tuctu lokálek. Jičínské občanstvo prý
očekává závažná zkouška národního českého uvědo
mění, zkouška opravdové charakternosti, dle toho
totiž, zdali občanstvo uvítá svého duchovního Vrch
ního Pastýře čili nic. Tážeme se: Jest Jičínský Obzor
charakterní, jsou jimi lidé za „J. O.“ stojící? Pone
cháváme klidně jičínskéma občanstva zodpovědění
této otázky. Dali by ae výše zmínění pánové za svou
víra a přesvědčenínpálit, jak mistr Jan Hus, dali
by se leta žalářovat jeko náš Karel Havlíček Borov
ský? „Jičínský Obzor“, aby pošpínil ndp. biskupa,
uvádí proti němu husity, české bratry, Komenského,
Neradu, Havlíčka, Třebízkého. Redaktor „Jičínského
Obz.“ asi rozamí více kalounkům, nitím, bryndáčkům

a po, než těmto lidem. Ti měli náboženství a politické nárory tak dorela různé, že jest nemožno házeti
je do jednoho koše. Těžko řící, zda u pisatele do Ji
čínského Obzoru je větší hloupost, jizlivosť, spro
stáctví či mizernost. Nepřímo porovnává ndp. biskupa
též s boleslavským dr. Jennelem.Jest pod důstojností
naší odpovídati na tak nízké útočení. Některý posla
nec neb doktor „radikální“, který změnil a mění „své
přesvědčení dle svého osobního prospěchu, mohl by se
snad s dr. Jenaelem případně porovnat Kdo je dobrý
katolík, uvítá ndp. biskupa dle možnosti. Biskup bo
juje za to a učí tomu, v co věří, o čehož pravosti je
presvědčen. Biskap bojaje proti vydiračům, svůdcům
a mamičům lidu. Lásky téchto lidí nečeká a rovněž
nevěrci a nekatolíci mu jako muži charakterníma při
vítání nepřichystají. To učiní jen charakterní katolíci.

Německa drzost dosáhlasvé výšetím, že
známý poslanec Scbóaerer odvažuje se i ryze českým
obcím zasílati ku podpisu své petice proti jazykovým
nařízením — a to s německým „Heil“ v čelel Petici
tato naší redakci zaslala obec Šestovice u Jaroměře
k nablédnutí.

Neheda. Doe 19. dubna vracel se Fr. Handl,
čeledín ve mlýně v Šestovicích, kde již přes 20 roků
sloužil, z Jaroměře v podnapilém stavu domů i spadl
pří přechodu splavu do vln Metujských a utonul.
Teprve due 22. dubna byla jeho mrtvola vylovena a
pitvána. Fr. Haudl byl osobou široko daleko snámon
svou uctivosti ke každému i svou poctivcu povahou.
Zanechal zde ženu a 3 nezaopatřené dítky.

Poeta C. k. okresnímu hejtmanovi ve Dvoře
Kralové, slovatnému panu Jaškovi bylo odevzdáno
deputací skvostné album opatřené věnovací listinou a
podobiznami celého okresního zastupitelstva i všech

pp. starostů z okresu Jaroměřského. Album jest vzá
ený výrobek české práce opatřené českými draboka
mí, a bylo odevzdáno p. c.k. okr. bejtmanovisa jeho
velkou ochotu ve službě vůbec a sa jeho neúmornon
činnost v době živelních pohrom na okrese zvláště.

Spolek pre podporu chudých žáků
vyšší obchodní školy v Hradci Králové
těší se vejképřízni P. P. zdejšího i vůkolníha obe
censtva. Čítá od svého založení, za dobu 3 měsíců,

50 členů a 5 dobrodinců. Zakládajícími členy spolkuse stali P (P. pp: Jos. Komárek. Jos.Lašťovička, Ed.

Marborg, Můrk „Brogmovakýa Schuls, Jos. Pazourek,Jos. Pilnáček, Jos. le, B. E. Tolman, J. U. Dr.
Ulrich! Přispívajícími: Z. Bass, S. Gans, V. Němeček,
A. Petrof, Pravovareční měšťanstvo, J. Buss. K.
Sigmund! činnými: Th. Dr. Beneš, F. Begrman, V.

Bouček, č Burjánek, E. Conpev, J. s Heliy, F. Hofman, J. Červený, Jos. David, J. U. Dr. Drtina, B.
Flrat, J Holásek, J. Janoušek, J. Kadečka, Jos. Ko
lář, R. Košťál, L, Kotlend, F, Koutník, J. Korecar,

K. Krýzi, F. Mojsnoz A. J. Nejedlý,A. Novotný, K.Richter, B. Ryba, Č. Řehák, E. nezáč, J. Stejskal,
Studený, J. Tordík, M. U. Dr. Tvrzský, J. Vávra, pí
R. Vávrová, Jos. ;Vocásek! dobrodinci: cukrovar v
Černošicích (Čerych 4 spol.) 10 sl, cukrovar v Před
ficích 10 zl, B. Červený 1.50 zl, F. Hofman 1 sl, A.
J. Nejedlý 1 sl, Slavná Jednota divad. ochotníků
v Hradci Králové uspořádá představení „Emigrant,
ve prospěch spolku. Z čistého výnosu saslala spolku
naběžná vydání 50 zl. a nanadaci pro chudé žáky
vyšší obch. školy uložila taktéž 60 sl, — Všem tnto
uvedeným P. P. příznivcům a sel. Jednotě div. ochot
níka vzdává sapoiek srdečný dík a prosí P. P. obe
cenetvo zdejší i vůkolní, by přistapováním za členy
šlechetný účel spolku podporovalo. Zakládající člen.
platí jenom pro vždy 20 zi, přispívající ročně 5 zl,
a činný 1 zl. na rok. Přihlášky přijímá jednatel J
Stejskal, professor vyšší obch. školy.

Dar. Slečny Ant. Kynelová a Šneidrová daro
valy kapli sv. Vojtěcha v Adalbertinu krásně vyšívá
né antipedium.

Komcerty „Filbarmonle“ odbýváseur
čitě tuto sobotu a v neděli. Program, jak jest nastu
dován, slibuje vysoký umělecký požitek, tak že ne
bude zajisté v celém okolí jediného milovníka hudby,
jenš by této příležitosti nevyužitkoval. Počátek kon
certu sobotního jest určitěo 8. hod. več.,počátekne
dělního rázem o 3. hod. odpolední. V posledních dnech,
pronešeno bylo mezi obecenstvem několik poznámek.
Že prý ceny míst na Filharrmonické koncerty jsou pře
dražené Neco takového možno pronésti jen tomu, kdo
nemá potuchy, s jakým nákladem celý podnik jest
veden. Stačí uvésti, že jen dosavadní vydání pohy
buje se ve výši 300 zl., tak že ani plný dům při
koncertu sobotním nenuchránil by podnik před paasiv
ností; teprve koncertem nedělním bude asi možno
schodek uhraditi. P. T. obecenstvo zajisté nahlédne,
že při takové režii nelze než sáhnouti k vyšším ce
nám operním.

Program komcerta Filharmenické
ednoty a Slavjama dne 30. t. m. a dne I.
větna je následující: L. oddělení: 1. L. Beethoven:

Ouvertura k opeře „Fidelio“ pro velký orchestr. Před
nese Filharmonie. 2. Saint-Saens: Arie z opery „Sam
son a Dalila “ (2. jednáni.) Přednese sl. A.Fialova.
U piana p. Dr. L. Scheiner. 3, J. Massenette: „Scenes
pittoresgues.“ Suita pro velký orchestr ve 4 větách:
a) první věta: Marche; b) druhá věta: Air de Ballet;
c) třetí věta: Angelus; d) čtvrtá věta: Fete Bohěme.
Přednese Filharmonie, 4. K. Bendl: Cypřiše č. 1.a 4.
Solové písně pro sopran. Přednese sl. A. Fialova, U
klavíra p. Dr. L. Scheiner. II. oddělení: 5. Felicien
David: „Poušť.“ Symphonická oda ve 3 odděleních
pro mužský sbor s tenorovým molem, recitací a pro
velký orchestr. a) Prrní oddělení: Poušť. b) Druhé
oddělení: Východ slance. Přednesou: pp. K. Štěpánek
a Th. Peřína, pěv. sbory střed. škol, Šlavjan a Fil
harmonie. :

Politický přehled.
Předseda miaistr hr. Tham pravilv

říšské radě, že chce, aby jazyková otázka upravena
byla zákonem — ne-li hned, tedy po letech —
krok za krokem. Přeje si, aby jazykový výbor
radil se stále o upravení této otázky (ale Němci
do něho vstoupit nechtějí) buď na říšské radě neb
na zem. sněmech neb i cestou nařízení. Chce chrá
niti národní menšiny v celých zemích i v části
zemi. Dorozumění národů však musí předcházeti,
nežli sezákonem jazykové otázky upraví. Gautschova
nařízení zruší, až se stane opatření lepší. V par
lamentární komisi pravice prohlásil br. Thun, že
je pravici nakloněn a že chce spravedlivě jas
zykovou otázku upravit. Znásilněn nesmí býti žádný
národ. Češi i Poláci jsou pro upravení jazykové
otázky na zemském sněmu.

Mlaistr dr. Kalxl přiblásilse opět k če
skemu klubu, trvá na státoprávních dřívějších ohra
ženích. Dále sdělil mladočeským poslancům, že
vcházíme do doby, v níž patrně bude se vlád
nouti bez parlamentu. Rvaváa rvavá říšská rada
národům neprospěje a nové volby ji nezlepší;
bude se tedy vládnouti absolutisticky. Občanská
ústavní práva zůstanon ale v platnosti. Dnes u
síme chladně rozvažovat a jednat pouliční demon
strace a radikální kotrmelec by politickou situaci
jen zhoršiti musely.

Americko-španělská válka ziskuchti
vými Američany proti všemu právu vyvolaná, tedy
vypukla. Zabraniný ministr general Shermann,
který oprávněnost války neuzpával, vzdal se svého
úřadu. Příklad jeho chtějí následovati ministři

války a námořnictví Spojených států amerických.
Americké válečné loďstvo prohlásilo prozatím oblé
žení pobřeží Havanského a lapá na moři španěl
ské obchodní lodě, Španělé dle možnosti Ameri
čanům to splácejí. U Antorfu na pobřeží belgi
ckém na př. zajeli loď americkou s 300 cestující
mi a s nákladem zboží v ceně 25 mil, franků.
Zajímání lodí a nákladu nepřátelského pod né
přátelskou vlajkou plaveného, jakož i válečného
kontrabandu pod jakoukoli vlajkou na širém moří,
toť bude úkolem jsk amerických tak španělských
křižáků a lapáků. Spojené státy jsou ve výhodě
tím, že mají dosť penéz, že válku déle vydrží, že
mají větší loďstvo než Španělé. Námořnictvoi
vojsko americké jest ovšem všelijaká z celého světa
najatá sebranka, která si bude musit teprve na
prach a ostré náboje zvykat. Španělské vojsko i
námořnictvo -jest disciplinované, bojuje za čest
svého národa, ale jiná jest otázka, zda-li finanční
prostředky španělské dlouhou válku vydrží. Ná
sledkem vypuknutí války trpí námořní doprava i
obchod, obilí, cukr, káva, železo, bavlna a jiné
zboží podražuje, za to španělské úvěrní dluhopisy
v cenách klesají. Rakousko prý chce Španělsku
prodati tři obrněné lodi

Z říšské rady. Rokovánío návrzích, aby
ne bývalého předsedu ministerstva podána byla
obžaloba, měla ráz bouřlivý. Jmenem Tirolanů a
ostatních svých přátel prohlásil Zallinger, že
sice odsuzují listopadové jednání německé obstrukce,
že však nesoublasí s návrhem Falkenbaynovým,
který prý šel přes obmýslené meze. Tak jako Polák
Jaworski, též i dr. Kramář říznéposvítil na
zběsilé jednání německé obstrukce. Následkem toho,
že Vlaši hlasovali s levicí a že četní poslanci z
Dalmacie, Bukoviny, z východní Haliče, ba i
Češi scházeli, slavila obstrukce při hlasování ví
tězství, neboť němečtí konservativci se hlasování
vzdali. Návrh na obžalobu bývalého předsedy mi
nisterstva hr. Badena schválen většinou 8 blasů
(175 proti 167) a přikázán byl 36ti člennému vý
boru sněmovny. Tam mají sice naši přátelé dosud
většinu, zmaří úklady obstrukce, brabě Badeni
nebude žalován jako nebyl žalován a odsouzen
dosud žádný cislajtánský ministr, ale další trvání
pravice jest pochybnou otázkou. Tirolané a kon:
servativní katolíci sice nepůjdou s německými li
berály a nacionály, avšsk v četných otázkách ne
můžeme na ně ani my více spoléhati. Pro samo
správu a pro rovné právo národnostní stojí český
klub (60 hlasů), čeští velkostatkáři (19), polský
klub (58), skupina Stojalovského (7), slovansko
křesťanské sdružení (35), Rumuni (6) a frakce
něm. kons. velkostatkářů hr. Falkenhayna (6 bl.)
Němečtí katolíci čítají 29 poslanců v klubu, 2
jsou mimo klub. Proti vládě stojí 3polští lidovci,
3 radikální Mladorusíni a 2 lidovci. 19 Italů je
prospěchářských, socialistů jest 14. Oposiční Němci
čítají: pokrokoví 34, velkostatkáři 30, křesťanští
socialové 26, něm. svobodné sdružení 9, nacioná
lové 39, Schonererovci 6 hlasů. Oposice německá
(tá 143 poslanců a kdyby se k ní v jazykové

otázce přidali katolíci němečtí (31), scházelo by
jí do většiny ještě 39 hlasů. Říšská rada je nyní
k práci vlastné neschopna.

Zvěsti z východních Čech.
Ukázky = vísitační cesty letošní.

(...... +.) Světe div se! Co pak? No na Jičínsku již
věří, že královéhradecký p. biskup není Němcem, ale
Šechém — Čechemvlastencem. Vítají ho s nadšením
jako biskupa Čecha, a přejí mu, aby dlouho působiti
mohl kublahu církve A drahé vlasti naší. Konečně!
A kdo pak to způtobil, že najednoa uznávajíČechové,

že nejdp. biskup není nepřítotem českého národa —jak stále jej dpiní „Nár. Listy“a jim podobné plátky,
ale že miluje opravdu lid český z celého srdce, více
než kdo jiný a „Nár. Listy“ sdmy a známý poslanee
Wolf. Děkujeme oběma, te přičiněním jich Čechové
prohlédli. Za to zuří fanatikové němečtí a uráškami
nejsprostšími zasypávají adp. biskapa v listech svých.
Fanatika těžko lze přesvědčiti— my věak pravíme,a
každý spravedlivý Němecmusel by s námi souhlasiti,
že nejdp. biskap vykonal, co mu kázala jeho povin
nost a čeho vyžadovala jeho spravedlnost. Spravedl
nosti Němci vůči Čechům oršem neznají, oni chtějí

jen panorati a pok zuří, dostane li se Čechům taképráva. Proto kat. Čechovépřilněte tím více k statečné
mu neohroženému biskupu, abyste mu nahradili urášky
od Němců mu činěné, že ujal se menšiny české v kraji
německém. A še lne již český lid katolický k svému
biskupovi, o tom svědčí letošní visitační cesta. Všude
jej vítají s láskou acelé zástupy vyprovázejí jej, když
opouští osadu, kde udílel sv. biřmování. Oršem, že
se štve i letos na osadach téměř všech proti uvítání,
ale nedaří se jim to. V posledním čísle uveřejnil jsem
přehled visitační cesty až do Kopidlna, nyní podávám
ukásky z ostatních osad, kde visitace se konala.Vspo
mínám si na dobu, kdy jako chlapec na obecné škole
díval jsem ve rád do kukátka, které občas člověk je
den do školy přinášel. Obrázky šly tak rychle za se
bou, če skoro nic z nich naposled jsem si nepamato
val. Zvláště zajímavé byly výklady jednotlivých obrazů.
Utkvěl mi zvláště jeden výklad v paměti. Byl to
obrázek bitvy u Sevastopolu. Kukátkář vykládal:
Děti to je ta veliká bitva atd. Ti napřed to jeou Ru
sové, za nimi jsou Francovzové — a v sadu to ze
lené — oo není viděti, to jsou Angličané. A jak ty
obrázky v kukátku, tak střídají se rychle obrásky na
visitační cestě, stane se také nékdy, že nějaký spolek
je tím zeleným, co není viděti, še se selená, se stra
chu před novinami. Tak se zelenali hasiči ve Veliši a



v . Ža v Nem ai nepřišli

zone ká: pla,Kleýby vdovmělob
nešli štvasic proti p.biskupovi. Dotyčný

ddánífary. aby poslouchalp.biikupe.—a sdšlř jeho„ aby poslou . — a

kůzanítak j a ka př. „Jiě. Obs.“, zdaš v doslov.
ném textu, ybujeme. Zdaš měl zástupce v úřadu,
či dovolenou, by tam jíti mohl, takó nevíme! Jak tím
apolku samému posloužil, dokazuje to, še mnoho členů

ze epolka vystupujea spolek nejspíše serozpadne.Tes pán bude basíti pak nejspíše zám, ale jinak,mo
úná še fo dobře umí. Tc jsou ti zelení, které se stra
cha před novinami, nebylo viděti. Ostatně všude uví
tání je co nejslavnější. Ve Slatinách, Vrecích, Žlumí
cích, Hradišku, Vys. Veselí, všude vítali nejdp. bi
skupa se vší možnou ulávou. Přišli i tam čtváčí, ale

bylo jim řečeno: „fo masfte jíti jinam, tady bo saá
me. A vekutku všude, kde nejdp. kierupa slyší kázati, aneb jinak z bližšího obcování bo poznají,
ohromné vě je na straně jeho. Slyšel jsem jed
noho pána mlaviti. Ten pan biskup si ale pranic z
toho štvaní a tupení nedělá, stále žertuje, a je viděti,
že se těch redaktorů nebojí, jak jednou diecesi pro
jede, bude míti vše na své straně. Tak aby se bál
biskup za dnů našich redaktora, že ho dá do plátku,
kam pak by přišel. Nejdď.biskup zné velmi dobře se
zkušeností pisatele novín a mnosí píší „jakpáni po
roučejí“, píší pro ta neb onu stranu, jak která platí.
Ta takó poučoje lid, aby se nebáli novin, že tak a
tak se věci mají. Proto ten vztek radikálních plátků.
Lid však se jiš probouzí na všech stranách. Nyní po
zor! Ještě jeden obrázek, Přijíšdí se do Sobčic. Před
branou se zastaví. Blízko kočáru atojí jakýsi mladý
člověk, má cvikr, na hlavě klobouk, v ústech dout

ník, v ruce drší notes a píše. Někdopovídé, to bude
pin z města, ve vesnici smeknou, přijde se ku bráně.nen člověk jde též s kloboukcm na hlavě, s doutní
kem v ústech. Nepřehledné zástapy lidu je zde shro
máždšno, vše má smeknuto. Po obvyklém uvítání
uděluje ndp. biskup požehnání, většina lidí kleká,
ostutní dělají kříž, jen on stále klobouk má na hlavě.

Tu obrací se nejdp. biskup„Epěh aby i zadní hnal, člověk ten se obrací zádya kloboukem na hlavě
se shrbuje, aodchází ze silnice na návesa hulí dout
ník dále. Nastává rozčílení. Je alyšeti hlasy: Je to
hélvet nebó Zid, že nesmekne, srazte mu ten klobouk.
Tu se osvou hlasy: To je redaktor hořického plá ku,
on to dělá za peníze — banba mu! Redaktor zlostí
bledne, ale doutník z úst nedal. Píšeme to, aby ve
řejnast zvěděls, jak ušlechtilé mravy má hořický re
daktor, který chce vzdělávati také listem svým lid.
Pokud jsme zvěděli, byl dříve správcem nemocnice v
Hořicích, kterou tak spravedlivě vedl, še když přišla
revise úřadu, svého, aby snad nedostal pochvalu, se
vzdal a aby měl co jísti, stal se redaktorem. Jak jeme
doslechli, bude žalován pro rušení náboženství. Pří
tomný p. místodržitelský rada ihned zavedl vyšetřo
vání. Při odjezdu Jeho Milosti stál zase dotýčný re
daktor ostentativně u cesty, s kloboukem na hlavě,
a u sebe měl dva lidi, z nichž jeden držel v ruce
znečištěný kapesní šátek posměšně jako prapor, a
druhý volal cosi do kočáru Jeho Milosti. Ponechá
váme za uvážení veřejnosti, zdaž dobře soudil lid
ostatní, říkaje, že to může udělati jen hulvát. Terror
redaktorův zastrašil jen hasiče, starosta též nepřišel,
a to proto, že katolíci si nepřáli, aby on vítal, jeli
kož prý by to bylo spíše urážkou p. biskupa, neboť
pro násilné jednání jest ve vyšetřování. Starosta by
ee neměl pohlavkovat. Mohlo by se více obrázků ze
Sobčic ukázati, zvláště jeden byl pro několik pánů
interesantní, který skutečně na jevišti byl představo

ván shromážděnými ženami. Hnus je o tom psáti, je
viděti, kam klesnou ve mravnosti někteří lidé třebasi
intelligentnější. Hanba! Ve středu byla visitacev Bě
lohradě. Uvítání bylo velkolepé se strany města i 0
kolf. Účastnili se ho pan měšťanosta Vlach s celým
zastupitelstvem města a přifařených obcí, měšť. be
seda, sbory dobrovolných hasičů, 4 spolky řemeslníků
s prapory, mezi nimiž zvláště we vyjímali řezníci ve
svém malebném stejnokroji. Končíme tím přáním, aby
katolíci nebyli zelenými £> strachu před novinami,

aby nezalérali před kapitol náboženství, nýbrš abyzastali so vždy a všude ov. víry katolické. Zvláště
radím, aby si všichni přečtli apisy nejdůst. pana bi
skupa, aby poznali, o čem se v nich jedná, aby nedali
se másti zprávami lživými radikálních plátků. O nic
jiného se v nich nejedná, než o udršení a povznesení
náboženství, jež je základem blaha jak jednotlivce
tak i národů.

Z Dolních Kralovie. — Od 10. až do
31. dubna t. r. konali v našemměstě av, missii hor
liví otcové Congregace nejev. Vykapitele ze av.Hory
u Příbramy, a to vdp. subprior P. Josef Částek,a
dpp. P. František Ševčíka P.František Polepil Miasii
veziejší farnosti čítají otcové tito mezi nejpožehna
nější. Chrám Páně býval lidem naplněn až doposled
ního místa, zvláště při kázáních večerních, takže dva
kráte kázáno venku, a to přisvěcení missionárního
kříže a při loučení a osadníky. Zdejší inteligence,
zvláště sbor učitelský, městská rada a někteří c. k
úředníci, nejen že horlivě poslouchala výmluvné, otce,

ale téžpřijalo sv. svátosti. Komunikantů bylo 2589,Dojemné byly průvody jednotlivých atavů, totiž mu
žen, mládencův a panen, kdyš byly z náměstí

vedeny dpp. missionary a místním duchovenstvem za
hlaholů zvonů a Marianské písně: Tisfckrát pozdra
vujeme Tebe do chrámu ku společnému slavnému av.

přijímání, V milé paměti zůstane nám všem slavnost
svěcení miwsionárního kříše. V průvodu přes 3000
účastníků nesen byl městem památn kříš 60 mlá
denci — průvodu tak velikého není zdepamětníka—
2 coš ta úchvalná řeč o sv. kříži po jeho posvěcení,
při níš alzeli i mužové, veřejně přisnávajíc se kvíře
Otců svých! — A když vdp. superior a křížemissi
onárního loačil se a y a místním dacho
venstvem, a řečí dojemnou, v pravdě oteovskou napo
mínal ku stálosti u víře a setrvání dobrém aš do
konce, ta propukl lid ve hlasitý vslykot i pláči Ký
div, že loučení naše s těmito horlivými kasateli bylo
těžké — ale ardečné! Přišel, kdo mohl! Před farou
ahromášdili se dražičky, mládenci, školní mládež s
učitelstvem, městská rada, deputace živnostenského

hasit postan
(Hábatak běl

Iku, sásbape patronátního komisařep. AlbertHergoseli, „ Auerepergskýsprávsc — . voléno

o Bohem — na shledanou| za těmito spoštolskýmimuži. když se ubírali od nás do Ledče. Áž na hra
nice farnosti-za hlahola zvonů doprovázeli jsme je
v povosecha 6e s nimi rozloučili v té blahé

naději,šeza přirenovacises nímiahlodámezase
Dejš to Bůh!

Z Checmě. Na opravu a výsdobu farního
chrámu P. věnovali tito šlechetní dobrodinci násle

dající peněz.č za které duchovní správa Jímupřimný vzdává dík a zaplať Pán Bůb.
J. J. kníše Ford. s Kinských320, J. M. pí. hra

běnka a dítky 170, Pan Jan Kubíček stavitel drah s
ní 100, a dvěfig. okna v ceně 700, odkaz + paní

loupenské 300, Pan ác Vogel 113, 10. Slavná
Záložna v Chocni 100, Pan Ast. Haudek a syn 50,
sl. Anna Kutinova 50, Pan Fáborský za továrnu 60,
Pí Sládečková, sládková 50, SI. Uhlířovy a společnice
41, 24 Pan Hledík nadeprávce 20, ct. Rodina Kopec
kých 20, Pan K. Havlíček s paní fig. oknov ceně 300,
ct. Obec Lhota Zářecká 11, 20 +Pí doktorová Topi
čová 2 dukáty P. Ant. Haudek ml. s chotí 10, pp.
maoželé Kumpoštovi 10, „ Buček ředitel továrny 10,
„ Eduard Doskočil obchodník 10, sl. Jednota řemesl

Příborská 10, „Anna Navrátilová 10, „ Ropková z
Březenic> 10, p. Jan Sirový krupař 10, , Fr. Sada
pí Marie Sudovu 10, p. Ant. Starý správce pal. Kin
ských 10, p. professor Žák 10, „ Josef Lichtenber
8, sl. Korbelář — Liebscherova 7: p. Jos. Černašá
5, al. Kar. Benešova 6, 50. ct. obec. Dvořísko D. Po
drážek 6, 20 p. Fr. Bače 5, , Fr. Bezdiček z Neřína
č. 7. píDeutscherová v Chocni 5, pp. P. Otakar Fiala

a Radolf 5, , Horský 5, p Jeřábková 6, p. Jan Ko
lář 5, , EwmunnelKo k p Kolovratníková 5,„ Fr. Kučerová 6, p. Jan Kopecký5 slatých.

Z Vrsce. Nejd. p. biskup zavítal dne 22. dub
na t. r. s Kopidina provázen vys. důst. p. kanovní
kem dr. J. Soukupem, p. ceremonářem, patr. komis
sařem, centrálním řiditelem panství hr. SchlikaAug.
Jeřičkou do Vrsce, by zde udílel 420 biřmorancům
svátost ev. biřmování. Uvítání bylo velice slavné a
důkaz podalo,že u nás dosud jest tid dobrý, upřímně
katolický. Na branice farnosti vyjeli vstříc Jeho Mi
losti p.zástupcové obcí se starostou Vrseckým p. J.
Runčikem, rolníkem z Vrsce a četné banderiam na
koních s praporem. Na hranicích připojil se ctěný
sbor bosičů z Běchar s hudbou, která z Kopidlna již
Jeho Milost doprovázela. Po uvítání, jež slovy nelí
čenými ctěný p. starosta z Vrsace jménem všech při
fařených osad učinil, nastoupen byl pochod do Vrace.
V čele banderistů s práporam kráčela hudba Vrsecká,

ak sbor hasičský též s hudbou, pakjel povoz Jeho
B. M. a povozy ostatní. U brány, která vkusně upro
střed farní osady vystavena byla, očekávalo příchod
Jeho B. M. 10 dachovních, pak dítky obou škol Vr
secké i Běcharské s p. učiteli, pak biřmovanoi a-nes
četný zástup věřících. U brány vystoupil nejd. pan
biskup z kočáru, kdež uvítán byl od domácího faráře
a družičky, kteráž velmi dobře úloze svá. .dostála.
Imposantní průvod, k jehož rozvinutí krásný jarní
den velice přispěl, ubíral senejprv -do fary, a po
krátkém oddechu J. B. M. do chrámu Páně, jenž svou
jednoduchostí, čistotou a krásou oltářů každému se
zamlouval. Celá slavnost velmi důstojně zapóčala a
důstojně též skončila, a mnohému zs nás sarosílo se
oko, když jiná drušička velmi dojemně se loučila a
J B. M. za všecko ve jmenu všech děkovala. — Zmín
ky zasluhuje, že zabloudili sem odněkud 2 mladíci,
jež nikdo ze zdejších neznal, a di v hostinci mluvili
o uvítání J. B. M,jehož prý není hoden. Ale sta
teční rolníci naši odvětili jim: „Vy nepatříte do atá
dečka našeho, proto nekazte je, a jděte, cdkud jste
přišli“. Na slova ta mladíci oni ovšem umlkli a —
tiše odešli. Odpoledne ve 4 bod. ubíral se nejdp. pan
biskup do blízkého Chroustova vyprovázen opět tak
slavně, jak slavné byl přijat.

Ze Žlunie. Když přededvěma lety měl při
jsti nejdůstojnější pan biskup do Žlanick zakončení
sv. missie, vyslali radikálové novobydžovětí své agi
tatory do přifařených obcí, kde líčili Jeho Biek. Mi
lost jako zuřivého Němce a nepřítele národa českého,
jenž ne elavného uvítání, ale o.ovršení prý ai zaslouží.
Zapoměli však ve své radikální moudrosti, že zdejší
lid J. B. M. dobře zaá. Trefně odbyl je velezasloužilý
a vzdělaný starosta ze Sekeřicp. Jos. Čížek řka:
Pánové, to jste si měli voliti ku své agitaci jiné kraje,
kde J. B. M. neznají My ho dobře známe. Zde vaše
štvaní proti němu je marným. My ho uvítáme, tak
jak si toho zasluhuje, s láskou a úctou Velekůězi
patřičnou. A věra bylo to skvělé uvítání, a čtyry
obce: Žlunice, Chroustov, Sekeřicea Malé Kosojedy
jmenovaly J. B. M. svým čestným občanem. Letos
bylo uvítání Jeho ještě slavnější, dojemnější a srdeč
nější, ano bylo skvělou manifestací víry katolické ua
našem venkově. Navštívila J. B. M. všecka místa, jež
erdci jeho, jak sám se vyjádřiti ráčil, jsou tak drahá
a milé. Udílel totiš svátost b:řmování nejen ve farním
chrámu Páně Žlanickém, ale též ve filislním chrámu
Páně Chroustovském a Kozojedském. — Do Chrou
stova přijelndp. biskup z Vrsec v pátek odpoledne
o č'vrté hodině. Četnébanderiam v stejnokroji a ha
siči Chroustovští s hudbou daleko vatříc vyšli svému
milovanému vrchnímu pastýři, Na počátka obce Chrou
stovské přijat byl celým obecním výborem chroustov

ským, drořištak jm a šidovickým. Ve jménu všechobcí přivítal J. B.M. e'arosta chroustovský p Mích.
Palas. Na to šel ndp. biskup pěšky slavnostně ozdo
beným Chroustovem. U brány slavnostní přivítal jej
vdp. bisk. notář a farář Žlunický Fr. Vohnout, srdeč
nou řečí, vítaje jej jako Velekněze do milé mu osady,
kde drahdy jako kaplan po osm let blahodárně pů
sobil. Pak přivítala jej žákyně Marie Milerovu. Po
srdečném poděkování odebral se průvod do opraveného
a vkasně vyzdobeného chrámu Páně. Po kázaní, po
zkoašce s náboženství a po udělení avátosti biřmo
vání asi 2300 biřmovanců poděkovala nejd. pánu žá
kyně Marie Novotná, slibojíc jménem biřmovanců, že

katolické věrní zůstanou. Z Chroustova provázen
jsa banderiom a hasiči jel nejdůst. vrchní pastýř do

lanic. — V Slavhosticích uvítalo jej banderium.

4

tlanické a uslavobrány při osadě přivítalij ;;
výbor Slunický, sokořickýamalokorojedský, P ků
jménu vítal nejd. pána radní žlunický p. Vízek. ÚU
drahé brán překrkaně okrášlenéuvítalo milovaného
Velskněze duchovenstvo, školní dítky se svými př..
učřteli. Jménem dítek školních vítala jej žákyně
Baldova. V chrámu Páně sv. Ap. Petra a Pavla póčí
vdp. faráře vkusně ozdobeném opět promluvil nejd.
páň k lidu, jenž dychtivě asál slova lásky, útěchy a
posily z úst velekněšských. Večer připravil sbor ha
sičeký a spolek hospodářsko-čtenářský milovanému.
vrchnímu pastýři zdařilé zastaveníčko — a skvělé
osvětlení lampiony a bengalským ohněm. — Hráli a
zpívali českou národní, rakouskou a papežskou hym
nu V sobotu po slavném kázaní a po zdařilé kate
chesi udíjel nejd. pan biskup svátost biřmování 360
biřmovancům ze Žlunic, ze Šekežic a z Malých Ko
zojed. O půl 11. hod. jela J. B. M. do filialního chrá
mu Páně Kozojedského provázen jsa banderiem Kozo
jedským a Češovskýma sborem hasičským z Češova.

e Vel. Kozojedech u brány přivítal v čele výboru
zasloužilý starosta p.Vác. Studený a u brány před
hřbitovem školní dítky. Žákyně E. Vaníčkovajménem
jejich velmi krásně přivítala J. B. M. Na hřbitově

pomodlil se nejd. pán u hrobu velezasloužilého starosty Češovského V. Studeného, za něhož Češov byl
v mravnosti a pořádku vzorem všem okolním obcím.
V chrámu Páně sv. Václava po kázaní zapěl lid zbož
pě dojat píseň Svatý Václave... . Po katechesi se

školními dítkami Češovskými apo udělení vyátostibiřmování 200 biřmovancům « Vel. Kozojeda z Češova
děkovala žákyně školy Češovské Miláda Cejnarova

„ B. M. Ze všech řečí, jež nejdůst. pan biskup ve
chrámech našich promluvil, dýchala vroucí léska k
zbožnému lidu venkovskému — vanala z nich radost,
že se cítí mezi milovaným věřícím lidem svým doma.
A laskavá slova jeho hluboce utkvěla v srdci lidu,

rozloučila se s osadou naší, k níž tak přilnulo srdce
nejdůst. pána. Nepřehledné zástupy lidu se sešly, aby
posledně milou tu tvář uzřely. Za všecka tu oběta
vost a lásku, jakou J. B. M celé farnosti žlunické
projevile, poděkoval vdp. farář, pan starosta Sekeři
cký Josef Čížek a žákyně Bohumila Vrěťalova. Ze

Žlanic, Sekeřica Vel. Kozojedprovázen7 banderiemv čele s panem Vršťalou, rolníkem ze Žlunic, sborem
rem hasičským žlanickým a zástupy lida, ubírati ge
mohl nejd. pan biskap jen pomalu Volanicemi a Vys.
Veselím do Hradištka, kamž teprvé o tři čtvrtě na
devět dojel. Ne vyzdobení a okrášlení obcí prapory a
slavobránami, ale tato upřímná láska a úcta lidu
zbožného hluboce dojala J. B. M., takže hluboce do
jat všem srdečně děkoval, tiskna každému z hasičů
raka i banderistům. A tak Žlaničtí i na Hradištku
slavnostní přivítání uchystali J. B. M. Bůh síliž a
provázej J. B. M. na cestách apostolekých.

Z Divce. Katolická národní jednota pro Čer

nilov a okolí pořádala v neděli po půl 4. bod. čpv hostinci pana Mrdka schazi, do které se dostavili
přečetní obyvatelé z Divce, z Cernilova, z Bukoviny,
Uibrantic,Slatiny,Blešnaa SlezskéhoPředměstí.Před
seda dp. černilovský farář J. Seidl vysvětlil pak v
srdečné řeči úkol národní jednoty i dnešní schůze.
Redaktor Frant. Štábl promlavil pak o našem ná
rodním a hospodářském postavení. Jak pomocné pro
středky označil mravní naše obrození, co největší od
borné vasdělání, svépomoc, edružování a vzájemné se
podporování všech přísloěníků českého národa. Na
to promluvil o rolnických zájmových společenstvech,
o výhodností záložen dle systému Raiffeisenova, o
obilních skladištích v Prusku, Bavorsku a o jejich
vhodnosti u nás, O povznesení chovu skotu, o krocích,
které v této příčiněee obmýšlejí a co učinila dosud
vláda a zemědělská rada, o klesání vývozu našeho
dobytka, o zvelebení mlékařství a spolkových mlékár
nách, o možném zmenšení rolnických břemen, o ne
stejném zdanění, o účelu a prospěšnosti zemské banky,
o otázce čelední i živnostenské, o výhodnosti společ

ného nákupa a prodeje, ozcelování pozemků a výhodách práce společné jakož i zemského pojišťovacího
fondu císaře Františka Josefa. Jelikož zatím čas ve
lice pokročil, přikročeno k dalšímu vyřízení programu
a k přijímání nových členů. Osvědčení ochotníci čer
pilovští při spolkových schůzích nikdy nezapomínají
na Ustřední Matici školskou a tak i v Dívci vybralí
v její prospěch 1-zl. 82 kr.. které odevzaány byly re
daktorovi Štáblovi. Pan předseda poděkoval pak vřéle
četnými účastníkům schůze a starosta obce p. Faltá
a p. Černýdostavivším se hostům. Posluchači rozešli
se 8 přáním, aby podobné poučné schůze konaly se
častěji. Pan starosta obce na to uvedl pořadatele
do své domácnosti, kdež hovořenoo běžných událostech.

. 8 Jičína.. Při valné hromadě zdejší řemesl
nické besedy zvítězila přesborečné úsilí cihláře Ma
rečka a stavitele Holečka strana kongervativní. Po
dobně zvítězily rozvážné živly konservativní při vol
bách do komisse pro úpravu berní. Páni radikální
vůdcové netěší se patrně veliké důvěře vážně myslí
cích krahů občanských. V hotela u města Hambarka
vystupuje s úspěchem známá operní a divadelní spo
lečnosťpana Švandy ze Semčic. — Lesní hraběte Ervína
Šlika, pan Jan Bureš v Krelíně, jmenován byl lesním;
správcem s ponecháním na témž místě. Na panstv
knížete Karla Traattmansdorffa v oboru lesním na
staly následovní změny: p. Vojtěch Bodenstein, lesní
inženýr v Kovači, jmenován nadlesním; p. ČeněkWiese
ner, lesní v Oulibicích, dán na odpočinek a na jeho
místo dosazen p. František Rackensteiner, lesní v Sob
čicích; p. Karel Will, lesní ve Valteradorfé a Vídně,
přesazen do Sobčic.

VARHANY
soustavy kuželové a pneumatické

doporučuje

a přijímá i správky
majitel o. k. privilegia a vícero oizozemakých

vyznamenání
Bedřich Čapek,

stavitel varhan a barmonií v Poličce,



O0000
Právě vydána

Česká mše pro lid ©
na slova Boles'ava Jablonského

(„Tobě, Pane, na výsosti .. .“)
sotilFrantišek Pleka.

Op. 15a. Vydání pre smíšený sbor s prů
vodem varhan (neobl.) Partitura a hlasy
za 1 zl.60 kr.netto, hlasy po 15kr. netto.

Op 15b. Vydání pro jeden I dva (dětské)
hlasy s průvodem varhan neb harmo
mla. Partitura a hlasy za 1 zl. 30 kr.
netto, hlasy po 12 kr. netto.

Nakladatel Fr. A. Urbá český kníh
kupec v PRAZE, vedle Národníto hradla.

»$ Prvý český závod hudební E

OOO00000

Velmi pěkná, zachovalá
renaissanční

KAZATELNA
se levně prodá. 3

Adresa v administraci t. 1.

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí *
ve své vlestní dílné na umě'é truhlářské i čalou

nické sboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
ze dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá

daného

O7 pérovky a žíněnky, US
pony a záslony do oken, hladké i sdrhované dle

frano. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

PRE“L.evně na prodej! ij
Lustr barokový

s velkým množstvím proušených skcl na 12 svící « čistéhobronzu dobře zlacený.

Karel Zavadil, pasíř v Chrudimi.

Dekorační malíř a poslacovač

JAN BARTA
vBychnovéa. Kz.

Staré náměstí čis.70.
© doporučuje se P. T. duchovenstvu a pa-6*

Ra tronátním úřadům
bi pro malby ohrámů a po
PE zlaoování oltářů

a veškerých potřeb kostelních.
Malby podobizen v barvách i krosle
ných, dle zaslauých malých podobiten,

za jichž správné provedení se ručí.
Ceny c nejnírněýh. 269

Plány na malby kostelů vypracují na
požádání ve všech alosích : přilože

nými rozpočty.

Ukončeno I Ukonče

Sbírka historických příkladů
z dějin slovanských, zvláště pak českých.

Kazatelům, katechetům,
učitelům, vychovatelům, a vzdělaným Čechům vůbec

sepsal s upravil

Jan Nep. Černohouz,
osobní děkan v Hostivaři.

2 svazky (1257 a XXIX. stran v lex. 89) za9 sl.
72 kr., váz. vkusně se hřbetem a roby v kůži ve 2

svazcích za 12 zl. 32 kr,
ORP“Ordinariatní list Pražské arcidiecése 1804

č. 58 str. 182 píše: Dílo to, jež počalo právě v sešitech
vycházeti, jest výsledek veliké píle a sečtělosti v dějinách
literatury české a literatur spřízněrých národů slovanských.
Hodí se jako pomůckaprokazatele, katechety vychovatele
a vůbec všecky vzdělance, proto na ně důst. duchoven
stvo upozorňujeme a je vřele doporučujeme.

Úyrillo-Methodějské knihkupectví Gustav Franci
v Praze, (palác městské spořitelny.) 236

Kupujte od svých. podperujte sami sobe!

WB-Pravá JE

řírodní vína
llitr za28,30,40,50, 60 a80krejcarů

doporučuje obchod vínemfirmy:alois Sláraa,
V EPraze,

Král. Vinohrady, nároží Palack. tř. a Skrétovy ul.
V sudech levněji! Cenníky zdarma.

„> Vinný ocet 1 litr 16 kr."Du

Denní osvěžení ; chuti k jídla, okemžité i)
sesláblým a starým lidem; překvapující účinek tíže.
ným chudokrevností, chorobám plic a re
konvalescentům poskytuje saklenfčka ře
ckého vína: MAVRODAPHNEsladké, ACHATER
SEC méně sladké, obě vína desertní a pro nemovné
Jisovanéz čerstvých hroznů Malvasinských. K obdržení
a RP: lékárníků A. Spory, K. Hubáčka, v Hradci
Králové, jakož u firmy H. F. Seidl, Praha Vodi
čková ul. č. 80, hlavní sklad spol. Acbaia v Patrasu
Pro Pra aa java ň plezko, Ceny: Celá láhev 175 z] ,. Šotovíno neska :

dobře uzavřených láhvích. ní 08)

MD“Na památku -Sy

první sv, zpovědi neb prvního sv, přijímání
nabízím .

veledůstoj. duchovenstvu

OBRÁZKY
vhodné jako: P. Ježíš dobrý past ř, Kristus žehna

jl chléb a j. v různých obměnách A vzorech, ve
ikosti od 7X18cm., | 29X40cm.v nejjemnějším

barvotisku provedené za teny velice mírné,
Chovám na skladě obrázky Svatých, (vhodné

odměny pro školní děti) v provedení jednoduchém
i nejjemnějším. Speciality obrázků na atlase pře
kvapující krásy.

Objednávky veled. duchovenstva vyřizujibez
dobírky. Vzorky zašlou se obratem pošty a čítajíse levně.

Josef Pacak,

©

267 (Arma Č. Mahrle) v Hradci Král. |o'ooooooOoO:000O0OOOGOOGO0Oo

Ja ATOMA
Stavitel pian a pianins Eraha,

= E Stro+ Kampač 515

Veškeré opravy, jakož i ladění se přijímají
rychle a správně vyřizují.Vše se zárukou'

Podporujte českou firmu v uzavřené m
úz(mi.

Jan Bašta,
první a nejstarší Česká továrua na

hudební nástroje a struny
vyzoamenaná státní afetříbrnou medalií na

bulharské zemské výstavě v Plovdivu
(Ph ilippopel)

v Bohěnbachu u Chebu (v Čechách).
doporučuje se co nejlépe P. T.
učitelům, ředitelům kůru, hudeb
ním spolkům, obchodníkům při
dotřebé hudebních nástrojů a sice:

Specialita: flletroveké
housle, se smyčcem a uzavíra
telným pouzdrem, flsnelem vylo
ženým k nosení, i cbalem a franko
za 10 zi. r. č. Dále housle,
smyčce, jemná koncertní čella, cí
oitery s nejčistším hmatem, ký

fary s nejčistším hmatem, koncertní flátmy, ze dřeva
grenadilového, C-H spodek, koncertní klarinety ze
dřeva grenadilového, C, B, Es, D. Pousdra na housle.
Dále s'rumy a veliké souč stí jako příslušenství k
nástrojům hudebnímve všech cenáchajakosti nejlepší.
Obchodníci přiměřenou srážku. — Zevrubné cenníky

zdarma a franko.
Zásilky na dobírku. (Nekonvenující se ochotně vymění.
Veškeréhudební nástroje opravují se mistrně, hned

a co nejkonéjí s8 účtují.
Ukázky dobrozdání.

Velvary, dne $5. list. 1897.
Ctěný pane!

Co se tento týden obdrženého cella týče, mu
sím Vám skutečně vzdáti nejvřelejší díky, jsem ne
smírně potěšen, neboť jinde podobný nástroj nekoupí
nikdo tak levně jako u Vás

Nástroj ten je tak dokonalý, že netřeba mně
vyrábitele odporučovati, anf nástroj tento odporučuje
jej sám Přijměte ještě jednou mé nejvřelejší díky za
tak vzorné obsloužení a přeji Vám, by závod Váš ne
šel hojnost odběratelů a tak ku bvále Vaší zkvétal.

Se srdečným pozdravem Váš přítel
Č Bubeníček, úředník v cukrova u.

první

tůní mánie:Kotva.

1 LINIMENT. CAPSICI COMP.
z Richtrovy lékárny v

uznává ý bolesti utičující 0
na skladěve lákárnách aa 40 kr. 70 kese Va

Věsobocně oblíbený teste

domácí prostředek
žádej všdy jen v původních láhvích s naší ochrannou

mánie zhotron Blohirovylékámy.patrn en ve 6
ochrannoun úmktoza původní přípravku.

Richtrova lékáraa „U zlatého Iva“ v Praze, jh

XKDOOOOOCX

V. VACEK,

IIRIE
Kdo hledá nebchceslužbu neb práci

Kde něco ztratil neb nalezl
chce vyučovati aneb

Mor Kdo učiti "ě něčemu,
9 i Káo **PÝšI nějský pro

Ď Pamět- o dej neb konpinajmouti neb pro
niku Kdo najmouti chce byt:

aneb nějakou obch.místnost,
u Chlumce bledá neb k zadání

Kdo má stravu a byt,

Kd vůbec chce nějaké0 osnámení vhodné pro
všeobecnou potřebu,

nechť použije k účeli tomu
inserování v

OBNOVĚ
za mírný poplatek
POLI FAR

nabízí pro zimní a jarní
vysazování stromy ovocné

soké i kreky, sazenice pro
živé ploty,křoviny ozdobné,
konifery, divoké © stromy
pro stromořadí, pláňata atd.
Statisíce sazenic v zásobě.
Levné ceny. — Výborné
zboží. — Poučný cenník

zdarma.
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K
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i j m "Celýchzrnkách. p 8

“! lo Kathruinervvytovárny nasladovou kire ad m py

e Videň-Mnichov je- M4OEC oN UE

asoooanětí
( | , ; je

5- . ( „P Ajo €«

Ve vlastním zájmu vždy a všude žádejte |
4 přijimejtepouze tyto původní baličky.|

(Zasláno.) Me
Pan obvodní lékař Dr. U. M. Josef Janko posledním čísle „Osvěty Lidu“, jejíž jest spoluzaklada

telem, uveřejnil „Zasláno“ obsahem i formou onomu
ze dne 2. dubna a téhož listu podobné. Delší shoví
voaťta mlčení bylo by babstvím a poměrů neznalým.
zároveň s mé strany přiznáním se k vině.

Především žádám p. doktora za uveřejnění na
dávek, jež jsem po ukončené exhortě dne 27. března
na kazatelně pronésti měl a skronšeně se před ním

pokořím a jej odprosím když jen jedinou udati mociude.

Kdo z nás dvou bojovným, o tom nejlépe podá-
vá důkaz faktum, še za celých více než 10 let zdej
šího působení jeem nikoho k soudu nevolal, aniž kým.
k sondu sám volán byl, — kdešto p.Dr. Janko se
soudů co soukromník i co obvodní lékař ani nevy
chází. Pro dnes zastavme se u p. doktora co soukro
mníka. Zapomě] snad jiš na soudy s pp. Morávkem,.
pošmistrem Vránou, Aloisem Beranem. Mašatou (ha
v době nejnovější s p.hradeckým stavitelem Šuloem?*
Kdo k soudům al příčinu a jaké měly u
Morávka, Vrány a Mašaty domácí následky se dle
potřeby sdělí. — Kdo tedy bojovným ? Zapoměl snad
pun doktor na svůj exodus s hostince p. Ryklaa na
to se při něm zaříkání, de více jeho práhnepřekročí?'
Zapoměl na exodas z hostince p. Dusa za téchže
okolností? Zapoměl na vrácení se z hostince třetího
do hostince p. Rykla a odtud na exodus opět do ho
stince p. Dusu? Dálety exody nešly, poněvadž jinak
výnosně zaměstnaný p. Včelák živnosti hostinské se
vzdal — Kdo tedy bojovným? Zapoměl snad p. doktor,
že k udržení dobré vůle jsem k němu čel a jej žádal,
by mi pastoraci neztěžoval, an mu předceznámo, še
proti němu v rakou mám takové haldy látky, které
jej utlačiti musí — načež odpoveděl: „ Suďae ae, já
v tom již mám praksi“! Kdo tedy bojovným?

Pan doktor chce aděliti pravdivou historka.
(dle toho sdílí též nepravdivé historky) o kaně, k če
muž dodávám, aby zároreň sdělil i historka o var
hanách, poněvadž jsou sobě podobny v tom, že v obou
použito demácího práva|

Libčany, dne 25. dubna 1898,
Jos. Šmldt. farář.



Mauna)
Velikokvěté anglické pelargonie

v nádherných druzích jiš v poupalech 13
druhů sa 2 zl.

Vysokokmenné růže 2let. šlechtění
1—1 a půl metru výšky, v nejoblíbenějších

drusích 12 druhů za 6 sl. 60 kr.

Plnokvěté fukele 1 kus za 8 kr. KCráoné vanilky1 kusza8 kr Rlážede
(květináčů) 1 kus za 20 kr., Jiřlaky

1 kus za 10 kr. nabízí

JOSEF VOZKA,
- zahradník v Klatovech.

Továrnísklad©

jizdních kol
ALBERT R. SŤOURAČ, Svitavy, Morava,

Výrobky jedině nejosvědčenějších továren se dvou
letou zárukou, 321

-Dep“Prodej též na mírné splátky. "U
Cenníky zdarma.

Ra rel fJorovec,
dekorační malíř v Třebechovicíoh

doporučuje svůj závod k provedení všech

úakorakivninh maled Boslelů
při dobré malířské technice.

Malby provádí se od jednoduchého
až do bohatého spraocoováni.

Nástěnné staré malby jakož i opejomalby serestaurují, potychromie oltářů a soch
se levné obstarávají.

Náery a POPOČ o“ochotněma

s- Klatovské"Si
světoznámé, skvostné

l f lé t
„.. Květy dokonalé stavby I. stupně se jmeny A po

psáním barev 10 kusů 2 zl. 50 kr., 100 kusů 20 sl.
Obrovské karafiáty 5 kusů 3 zl., 100knsů

45 zlatých.
Remont. karafiáty 10 kusů za 4 zl.
Zahradní karafiáty osvědčené plnédruhy v roz

Jičných barvách 10 kusů 1 z/., 100 kasů8 zl., lé nové
a výtečné druhy růží, plné fuksie, pelargonieatd.

" Lerné ceny dle oemailkeu,který na požádánízdarma
a franko zašlu. Korespondence v české, slov , polské,
německé a maďarské řeči. 827

A. J. Drozda,
"umělecký a obchodní sabradník

v Klatovech (Čecby).

Zd blnběldd MulnhdněníJulnd abulonémů Zoo dla undo ll ul vábdu
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j Praktické

| rychloprací stroje

J. Bucka ve Smidarech,
kde možno též veškeré hospodářské stroje nej
norější soustavy důkladně shotovené sa ceny

levné obdržeti. 311

Uposorňaji na dokonale a nejnovější řezaci
stroje ezoentrické mláticí stroje s kuličkovým «
ložisky. Prací stroje má též na skladě p. Karel
Dubok, ne s«. Janekém nám. v Hradci Králové
a p. Kolář, hotelier v Bělohradě.
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Pro měsíc máj
odporačujeme vřele

Tajemství růžencová
v rozjimántob.

Pro členy živého růžence sestavil Antonín Petráň.
Knížečka brož. v barevné obálce obsahující 33 stran vel.
160 ozdobena je 15 obrázky tajemství růžencových. Ku
konci knížky připojena jsou pravidla spolku živého rů
žence. Tištěna na papíte bledých, oku příjemných barev

(chamois, růžové, hráškově zelené).
Na skladě SN“ v řeči české i německé.<

Prodává se jednotlivě po 8 kr.
od 50 kusů po 7 kr.
přes 100 kusů po 6 kr.

Prodávají serosřesány | na jednotlivé lístky (ku měsíčnívýměně členům spolků růžencových) 15 kusů za 7 kr.

Nápěvy k Oltáři Čes.
právě bylys tisku dokončeny a možno objednávky jižvyříditi. Knihačítá 122 stran. 8 (formát Oltáře) a pro

dává se (bez frankatnry):
1 brožovaný výtisk. . . . . . . z8 15 kr.
1 v poloplátně váz. výtisk. . . . sa 23 kr.
1 v plátně váz. výtisk . . . . . . za 8b kr.
1 v plátně váz se zlaceným křížkem | za 27 kr.

Pro knihkupce cena při brož. výtiscích o 3 kr., při
vázaných o 4 kr. nižší.

Jelikož Nápěvy objednávány budou jen po jednotlivých
výtiscích, jichž cena nízká nedopouští zasílání zvláštních
účtů, díti se bude zásilka Nápěvrů při objednávce do 6

kusů jediné prsu předem zaslanému obnosu, k němužračtež pl. t. objednatelé přiložiti na porto
při l výtisku 3 kr.,
„283 0, By
„4-6 , 10,

ON“ Hlas varhan k čes. Oltáři a kniha nápěvu
k něm. Oltáři nachází se v sazbě. “fjij

Aby Hlas varhan aspoň v částech dříve dostal se
do rakou žadatelů, bude vydán postupně asi ve 4 neb 5

sešitech Vyjití 1. sešitu i cenu eznámíme po v jehov Obnově. „Mápěvy k Oltáři“ obsahují melodie pro
zpěváka ku všem písním v Oltáři obsaženým. Kromě toho
i chorální nápěv k litaniím —Otče náš, Zdrávas Maria,

Pod ochranu Tvou, Zdrávas Královno, Anděl Páně.

Při nápěvech podložen z pravidla pouze1. verš, tam však,
kde by mohly nastati obtíže s podkladem textu, aneb kde
praktická potřeba toho se ukázala, podloženjest text tak,
aby snadno vpráviti se mohli do nápěvui ti, kteří „Ná

čvů“ po ruce nemají.
Aby při zpěvu náležitě se dbalo slovného přízvaku, vy
značena jest v „Nápěvech“ tučnějším tiskem slabika hlavní

vuk ve slově mající.
Při každé písní označeno, odkud nápěv vzat byl.

WP- Právě vyšlo -SN
tiskem biskupské knihtiskárny v Hradci Králové, nákla

dem spisovatelovýmAssistentia
seu brevis instructio de officiis diaconi, subdiaconi, pres
byteri assistentis nec non diaconorum assistentium in
missa et nonnullis aliis functionibus. A. PP., sacerdos di
oeceseos reginaehradecensis. Cum approbatione reveren

dissimi Consistorii reginaehradecensis.
Stran968"m.—Cena35kr.,poštou38ky.

Na skladě od téhož autora:
= = ! e aOfficium divinum

seu brevis instructio de horis canonicis.

Stran 76, 8: m. — Oemna33 by., poštou 35 kr.

Tanlky9modliňami:
k požehnání „Panem de coelo“,

Po mši sv. „Zdrávas Maria“,
do sakristie 8 modlitbami kněze při obláčení

bohoslužebných rouch.
Krásné proredení písmem i způsobem missálovým. Prodávají se nalepené (po 15 kr) i nenalepené.

Jednotám ustavičného se klanění
Nejsv. Svátosti oltářní odporučujeme: 'KŘESŤAN
nejsvětější Svátostí posvěcený.

SestavilAbbéA. Henry, čestnýkanovníka ředitelústavu
Nejsv. Trojice v La Marche. Dle III. vydání přeložil
Vojtěch Kameš, farář v Chřenovicích. Nákladembisk.

konsistoře v Hradci Král. Tisk. bisk. knihtiskárny.

Časopis: 89. Eucharistia roč. J. (1886) čís. 10. (říj

n) str. 160. podává o spisu tomto úsudek na výsostskvělý. Píšeť: Jame vděční ctěné biskupské knibtiskárně
v Hradci Králové, že nám knihu tuto zaslala Po srovnání
sWalserem mámeknihu tuto za lepší a příhod
nější pro členy věčného klanění nežlionu,po
něvadžpodáváhojnost modliteb, ale i myšlének
k rozjímání, čehož se ve Walseru nedostává| Proto ji
odporačujeme všem při zavádění věčného klanění.
Kdo zjedná pro své členy věčného klanění tento spis, ne

potřebuje dloubou dobu ničeho nového.
Kniha obsahem dělí se na 3 díly: Díl I. hodí se zv'áště

pro lid chovaje pěkná, jasná a dojemná pončení o N. B.0., o mši 8v., o sv. přijímání, hojnost krásných příkladů.
— Díl II. odporučuje se kn?žstvu, theologům pro vhod
nou látku k meditacím a kázaním — DílIII uvítají
zbožné duše pro hojnost krásných, rozmanitých pobožností
k N. 8. Olt., k sv. přijímání,ke mši sv.;zté příčinykniha
došla i v našich ženských klášteřích hojného rozšíření,

Objednávky vyřizuje

Bisk. knihtiskárna.

na ukázku
sašleme každému číslo

„Časových úral“

CELYPLAY
Do Hradce Král. a okolí!

Dovolujeme si velectěnému P. T. obecenstvu zdvořile
oznámiti, že vedle chvelné známé dílny natěračské v Chru
dimi otevřeli js e též

nově zařízenou dílnu

natěračskou
zde v domě p. Kubišty na hlavním náměstí č. 199,

Tamtéž nalézá se obchod p. Šimka,
Snahou naší bude, bychom všecky práce do oboru

toho spadající provedli v každém způsobě k úplné spoko
jeností pp zákazníků.

Nabízíme služby své ku provedení veškerých prací
stavebních, nátěru fa.ad a průčelí domů, nábytku, podlah,
železných konstrukcí a podobné.

Vedle mápodobení růmých dřev provádíme též i
úmětací růsných mramorů.

O hojnou přízeň prosí v úctě plné

Josef Komárek a syn.C DUA
OOOOO00000000000000

JAN HORÁK
soukeník

V RYCHNOVĚ n K
nahízí na dobu jarní a lotní

čistě viněné látky
PR" vlastnívýroby.<

Račleš učiniti jen malou objednávku na
skoušku!

Vzorky na požádání zašlu franko.

286

DěLuje všem svým milým veledůstojným a
velectěným zákazníkům za vzácnou přízeň,pro
sím, aby mí i dále důvěru svou věnovali a sli

buj vždy vzornou, poctivou obsluhu. 16

OO00000000000
PRE“ Nejlepší "BB

slovátkou shvovic
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

M.Nesňal v Uherském Brodě
(Morava).

O
Vysnamenán strobrnou medaili

o Hradci Králo./ r. 1894.Vo OV L a a]

Velodůstojnému duchovonstvn!

Dovoluji si odporačiti ovůj hojně zásobený sklad

kostelních paramentů
ve viastní dílně pracovanych. Dále zhotovují go
hoké svícny, lampy, kalichy, monstrance,
lucerny, rámce na kanonické tabulky a
pod. přesně dle vzorů a slohu za ceny mírné.
Staré předměty obnovaji, postříbřují a pozlacují

v ohni velmi trvanlivě a levně.

Růsná doporučaní, vysvědčení a osvědčení, jakož
i vzorky sesíláém na ukásku franko.

Slavným spolkům a korporacím nabízím se ku
zhotození odznaků, památních penízků a t. d.

Karel Zavadil,
pasiř v Chfrudimi. 271

CO ENY EEE



Je, Krejčík8diné ETproti

v Praze, © (82 MU(dně
umělecký závod so

ohařský a řesbářský.| Č) (edorrí Če| nhogmatis,ské), stanice se
Plsárna a dilny na Let-| (2 ver.-záp.dráhy.

né, ©.612-VII.

Sklad Eliščina tMda
č. 24.

odporučuje uotisěsvé ohoalní
mámí:

| Oltářníkoberce
zhotovují se dle potřebných rozměrů v kašdé libovolné velikosti zevsorkovaných neb květovanýchkoberců metrových, a sice tak,te figura
každého jednotlivého listu hoditi se musí ku vzoru listů ostatních, tak

že hotový koberec ladný celek tvoří.
Ceny koberců vzorkovaných,

které ku kobercům ollářním použíti lze jsou následující:
manové, vkusně vzorkované, na obou stranách k upotřebení

65 cm. široké, metr 85 kr., go cm. široké, metr 1 zl. 25 kr.

Koberce viměné, dvoustranné ve velmi 'vkusných, hvizdovitých vzorech,
v převládající barvě červemé, modré, bordeaux, zelené, neb zvláště k úče

lám chrámovým se hodící—= barvyflalové==
"66 cm. Široké, metr 1 zl. to kr.

Koberce tapestrové s pevným,šedým spodkem, vzorů krásných,medai
lonových a k účelům chrámovým velice vhodných 67 cm. široké metr t zl. 50 kr

Koberce plyšové, velice nádherné metr 2 zl. 60 až 8 zl. 50 kr.
Koberce jednobarevné bordeaux úplněvlněné,silné dvoustranné,bez

jakéhokoli vzoru 100 cm. široký, metr 2 zl. 25 kr.
Vzory koberoů oltářních zasílá na požádání franko

JAN STOUPA V PRAZE
Václavské náměstí č. 32. 259-3

křížové ,
jesle, Božíhroby, . Do Hradce Králové a okolí! ne, oltáře, kazatelny,

zpovědnice, křištelny, Pro jarní období odporučuje v úctě podepsanývele
konsoly, evlony, lustry, | ctěnému P. T. obecenstvu svůjco nejbojnějizásob d

atá. do ukor veškerýchdruhá n svůj co nejhojnějizásobenýskla

Původnínákrovy,ceníky| IiOderních klobouků
a rozpočty.bezplatně A| plstěných I vlněných pro pány, ohlapce a dětí,

: vše vlastní výroby.
Zároveň chovají se na skladě nejjemnější a nejmo

dernějšídruhyplstěných kloboukůfirmy Jan Rez
hen, továrna ve Vídni, jejíž výrobky rovnají se veškerým
prvním továrnám vídeňským.

Do0++00+000000000000 000000000 00000000000000000Ď Novotinyslaměnýchklobouků
s P / »

Stanicedráhy: Slatin ne lázně > V,hodinyjízdy

ži | VELIGROVKY,23

jsou v hojném výběru za ceny mírné na skladě,

PRY*Opravy vyřívují se ihnedasd cenýlevné. "<a
O vzácnou přízeň P. T, obecenstva prosí.

v úctě dokonalé 282

JOSEF DVOŘÁČEK, kloboučník v Hradci Král.,
(Velká podsíň).

Z ThodindráhouzVid, © hod dráhouzPty, Nejedlý, 
E. Ludwigemvě Úkánívýladněte onldšníol aonkíne"dvorním radou professorom $ dekoračníVo) 1
dně, renmatismu atd. Železité lázně, elektrické lázně o dvou celích, massáž, léčení pitnou vodou i kou- "1

„řilonípodávěRdtel«lárohkylékafdoktorV,Bporber4 dočtu knězeroFld ři © v Novém Bydžově;
Beatrixbad, Linke Bahngasse 6, později i v slatinných lázních Velichovky. 808 diive v Hrašcl Králové ka

Velichovská láseňská společnost.
Oo0000000000000000000000000000000000000000000
OMR ARA mMm0

P. T. milovníky sportu Atelierpro malbudekorativn

dovolujisiupozornitinamůjhojnězásobený s p e ci e l n ě k o stel ní.kladkol S
s —o přesněve slohu vypracujíse bezplatně. +fe—

odporačuje svůj atelier k provedení všech de.: '|
korativních Mb

male kostélů *
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchého až do *
| úměleckého apracování, restanraji staré maby |
ý nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma- |

luji obrazy nové. , ČVch
ávrhy ve slohu stavby kostela se nů

| požádání ochotněvypracují a rozpočty předloží ;

000000000000000000000

©o000000000000000000000

ftečné j ; 311 Za solidné provedení záruka.
různých ta vv číst k ae oanorých Malbanovýcha restaurovánístarých,scbevícezašlýchobrazů —
městí: Tamtéž nalezá se dílna na veškeré VILÉM VORNDŘEJ C,
297 opravy kol. V úctě akademický a dekorační malíř

i V. Prokeš v Hradoi Králové. dříveveVídni,nyníwPraze, Smíchov,Celnául.č.63 H polecká .

EE Pg NAUČNÁUkPozor! Čtěte!
Abych -vširší známos“

a letní lodny.
Dámské lodny.

závod « dřevěnými výrobky

Jastní výrobypro a | Modní oblekové látky na í

k na vydpy Kay1 AU ' převlečníky i haveloky

« a získal si přízeň P,T.obe

ve forméch elegantních, provedení osvědčeného « nejlepšího, '

A. zah hntnní

rána | M VOOKOTÝŮDOLOVÝCÍOLOTŮ

| 0 „zvláště pak veliký výběr brněnských, francouzských a an- |Ď z čisté ovčí vlny a v levných cenách

dřevěných hraček

glických látek na objednávky 0 deporučuje
ložen cenník všech dřevě

lookvaš| i v Náchodě, | Karel Kocián,

vaných, pro malé i velké n
děti (pro chlapce jiné, pro,
děvčata rovněž jiné) za

poubý doplatek zl. 1-70.a

Zásilkyvyřizujedabír- . . závod soukenický V Humpolci,
o naJoe- na Kamenici v doměp. Frant. Samka č. 108. MĚ| 281 Vzorkyk nahlédnutíframko.
Č. 15.,pobtaSvratka(Čechy). Stejňokroje pro c. k. státní úředníky, nádražní úředotky atd. |

| vyřizují se dle nejnovějších předpisů.
RRRARNNNN “ a- ©om|M

Elegantní | =— Ceny levné a pevné. == ) p ALMVRA
dým k y O hojnoupřízeňprosív hlubokéúctěoddaný M Jarním pro| í pány na oblekya | “ O| nl 2.2.nm | MEamamuelBělský, | repens
nogramy, modely vkusně | s i várny na oděvy a dodavatel stejnokrojů nj

pracovanéa levné ceny, j majitel ©. k. priv. to YZ y u Wa úplný oblek 3 metry za 0 zi.Mám též na skladě vebkeré '
druhy dýmek hladkých (Aa
drových). Ceny za kus: 60,

70, 80, go a 1 zl. 30 kr.
Obchodníkům přituctovém

odebrání poskytuji velké
výhody. 2094

Zásilky vyřizuje dobírkou
česká firma Jos. Ko

lecký,Svratouchč,1«. >— —— E 35555 E
Apoha Svrmka(Čechy) | JŘaKdAKAKI ©CIKKOKEÍKHK OEROKKKAR

Majitel a vydavatel Politické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Zodp redaktor Framt. Štábi.— Liskem b. knintiskarny vHradci Kralové.

rak. uh. spol. státní dráhy.
Hlavní sklad v Hoře Kutné.

Filiální sklady: Hradec Králové, Náchod, Čáslav, Pardubice
293 a Chrudim.

Vzorek této látky, jakož i bobatý vý
běr moderních druhů na obleky, svrchníky,
jen zaručené jakosti a v mírných cenách se
Da požádání k nahlédnutí franko zašlou. 817

První český zasýl. závod

Ed. Doskočila v Chocni.



1 -= —= —
Inserty se počítají levně. I 2,

| Obnovavycházív pátek o poledne. IV. Ročník.

První máj.
Je to zcela přirozeno, že člověk po dnech

práce touží po dní odpočinku. Bůh posvětiv práci,
stanovil dny, v nichž člověk má ae starati o chléb
svůj vezdejší, stanovil ale i dny odp:činku pro
tělo a dny práce pro duši, aby ta lepší polovice
naše duše, nezabředla a nezanikla v starostech
tělesných. Bůh sám stanovil dny práce i dny od
počinku, a slovy: „Pomni, abys den sváteční svě
til“ dal sankci tomuto zákonu. Ale jako socialig
mus šlape po jiných zákonech Božích, tak šlape
a zavrhujei tento zákon. On sice chce neděli,
jako den odpočinku, ale ne ve smyslu křesťan
ském, nýbrž ve smyslu čistě světském. Křesťan
posvěeuje den nedělní úctou k Bohu, kterouž vy
jadřuje v první řadě slyšením měče av., konáním
dobrých skutků.a zdržováním se prácí služebných;
proto obléká se též v lepší šat, aby v tento den
mohl se slušně představit Tvůrci, Pánu svému
v chrámu Božím. Socialista „drží-li“ na neděli,
drží na ni jen proto, aby sobě odpočinul, aby za
pamáháví ve dnech všedních odškodnil se snad
v neděli zábavou, která srdce jeho nezušlechtuje,
nýbrž v převrácených jeho názorech ještě utvr
zaje a ku práci drahého dne činí neschopným.
Křesťanská neděle, křesťanský svátek pro něho
neplatí. A aby svůj odpad od křesťanství tím zře
telněji na jevo dal, ustanovil si svůj svátek sám
v den prvního května. Svěcení tohoto dre jest
důkazem, že socialismus je nejen protikřesťanským
alei beznáboženekým. Ustanovením Božím opo
vrhuje a na zřejmý důkaz tohoto opovržení slaví
první maj. To je ta socialistická veliká noc; ten
první máj má zaamenat socialistické vzkříšení.
Místo vskříšení Krista o velikonocích, kde spolu
BKristem vstává jistě též příroda s mrtvých, slaví
socialismus jen vzkříšení přírody o prvním máji,
kteréžto vzkříšení má znamenati naděje v obnovení
a v obrození světa atheismem, bezbožetvím a dle
jednoho listu docela i osvědčení vzájemnosti slo
vanské! On neslaví Stvořitele a vzkříšení, nýbrž
jen přírodu a budoucí vzkříšení společnosti lidské,
probuzené amarchistickým socialismem. To je ten
rosdí! budoucího života křesťanského a socialisti
ckého. Na místo věčné blaženosti, v kterouž dou

fáme po svém vzkříšení my, donfá socialismuspo
svém vzkříšení socialistickém v blaženost časnou,
ješ spočívá v požívání smyslných radostí, v uko

jení svých tužeb a nespořádaných chtíčů.
A jakým způsobem má se dojíti k tomuto

eli? Po způsobu přírodních sil, které roskáceny
zuří, boří, drtí, ničí, vše co se jim v cestu staví,
které bromadí trosky na trosky, v nichž pobřbí
vají i pána přírody člověka. Tak chce také do
moci se všeobecného blaha socislismus. -On chce
jen ničit, bořit, kazit, pálit a kácet a až vše po
valí, pak myslí si, pak nastane vzkříšení a spo
lečnost lidská, z mrtvých vstalá, vzlétne z tuho
plamene, jenž aničí ten starý, mizerný svět jako
fénix k novému životu plného radosti, blaha a
pozkaleného štěstí.

Jak hrozný to omyl. Socialismus na místě
ku předu chce zpátky, oa místě pokroku chce ná
vrat ku barbarství, které neznalo vyšší snahy, než
ukojesí tělesných ptřeb a smyslných rozkoší. Co
je socialismu do věd a co do umění, co do pa
mátek vytvořených rukama umělců, to všecko
k jeho blaženosti ničím nepřispívá; proto pryč se
vším co dýše ideálem, co ducha povzbuzuje a sílí
ka práci pro ty, kteří nás následovati budou, a
kteří dle památek po nás zanechaných o nás a 0
době naší budou souditi.

Liberalismus ovšem chlubí se, že tomuto řá
dění socialismu pedopustí. To je k smíchu! Soci
slismus provádí zásady liberalismu. Juk může li
beralismus míti tu sílu a úlohu zničiti socialis
mus a jeho se odříkati, když ho sám zplodil a
sém ei ho vychoval! To ale bude míti liberalis
mus za odměnu avóho vychování, že ho socialis
mus pohltí, že ayn svého otce sežere a stráví.

Jen křesťanství může s účinkem bojovat proti
socislismu; jen tehdáž možno doufati v obrození
Bpolečnosti lidské, pakli tato postaví se na základ
oněch zákonů lásky, jež počínají slovy „Milovati
budeš Pána Boha svého“ ... a „milovati budeš
bližního svého jako sebe samého.“ Avšak připo
mínáme, že zákon ten platí pro všecky, nejen pro

dělníky, tovaryše a nišší třídy, nýbrž zákon ten
platí i pro pány a pro mocné tohoto světa, aby
tito proniknutí byli v první řatlé spravedlností,
aby zachovávajíce sami zákon lásky, lásku svých
podřízených sobě zajistili. Když bude na hoře lá
ska k Bobu, bude tato i zárukou lásky k lidu, a
lid pak bude pracovati rád z lásky k Bobu a
z lásky k těm, kteří v něm spatřují člověka sobě
rovného Vždyť Kristus pro nás všecky zemřel a
vzkříšením svým učení své pro všecky lidi a pro
všecky časy potvrdil.

Proto ku předa a ne zpátky! Nejkrásnějším
citem jest láska a zvláště láska náboženstvím po
svěcená! Spějme k lásce jako ku světlu, jako ku
pravdě, láska ta pravá ale jedině v křesťanství
jest uložena. Kdo chce pokrok, musí jíti s námi,
kdo chce zpět k barbarství se vrátit, nuže ten
ať vrhne se v náruč socialismu.

Rakousko-uherské vyrovnání.
Redaktor „Obnovy“ promluvil v nedéli dne

17. dubna ve veřejné schůzi našeho Politického
tiskového družstva o rakousko-uberském vyrovná
ní. Jelikož třetí řečníkdp. dr. Rudolf Horský
si přál odjeti již o 6. hodině do Prahy, nezbylo re
daktorovi Šťábloví tolik času, aby obšírně o ra
kousko uberském vyrovnání promluvil. Podal jen
stručný, přehledný obsah svého thematu a nazna
čil, jak zvláště české rolnictvo má i na dále na
prospěch zemědělců a velkomlynářů uherských býti
stíženo obrovským nesnesitelným břemenem.

Pan dr. Engel těšil sice v Benešově své
voliče, že čeští poslanci neschválí žadného vy
rovnání, které by bylo horší než dosud platné
vyrovnání, pravil též že ve vyrovuacím výboru dá
se vyrovnání zlepšiti, ale my té útěchy a naděje
nemáme. Není pravda, že by se ve výboru nynější
vyrovnávací předlohy © zlepšiti ©daly. Nynější
předlohy se buď přijmou anebo zamítnou, poně
vadž rakousko-uherské vyrovnání jednostraně se
měniti nedá a každé změně musí předcházeti nové
vyrovnací jednání, souhlas obou vlád a říšských
sněmů, rakouského i uherského.

Těšíoskými jablky někoho konejšiti a slibo
vati každému kuře v hrničku dle libosti vařené,
pečené nebo smažené, jak si kdo přeje, není naším
zvykem. Lépe jest méně slibovat a více ploit než
planými sliby těšit a lid o pravém stavu věci ne
chat v omylu. Rečpoctivá, upřímná a pravdivá
může českému lidu více prospěti než li slib, klam
a mam. Téch slibů bylo již tolik, že český lid chce
viděti také skutky a úspěchy, anebo naznačiti
aspoň cesty takové, které k nim vésti mohou.

My Čechové nemůžeme si říci, že bychom byli
zavčas poažili všech prostředků, které by k zlep
šení rakousko-uherského vyrovnání byly vedly.
My jsme naopak více času a sil věnovali vnitř
ním neplodným sporům v národě než poznáním
našeho hospodářského soka a nepřítele v našem moo
nářetví. V Čechách mnohé malicherné vtázky zveli
Čeny na velké spory, na potírání staročechů a kle
rikálů českých věnovány celé sloupce časopisů, a
plachtový orgán z Marianské ulice, který českou
politika po 10 let vedl, věnoval více místa bano
pisům na biskupy české než rakousko-uher
skému vyrovnání.

tí rolníci se zajisté pamatují, jak se Ná
rodní Listy zachovaly z počátku nepřátelsky k naší
jabilejní zemské výstavě, již přímo ohrožovaly,
kdežto naopak celé strany věnovaly velebení „ry
tířského národa maďarského“ a uhersko-židovské
ho úvindla. Nynější spravodaj Národních Listů ve
Vídni a dřívější zpravodaj téhož listu v buda
peštské milleniové výstavě byl v poklonkováví
Maďarům a uherským židům pravým virtuosem,
takže nejen staročeské a roalist:cké, ale i mnohé
venkovské časopisy mladočeské musily Maďary
v Národních Listech zakřiknont.

Kdyby Maďati z Národních Listů byli zavčas
uherské poměry důkladně a všestraně studovali a
pravdivě o nicb psali, kdyby nebyl: mařili síly
českého národa vyvoláváním štvanic v národě,
kdyby byli pootivě český lid upozorňovali na ne
bezpečí, jež nám z Uher brozí, kdyby síly české
bo národa byli soustředili na řeňení otázek ná
rodohospodářských, lépe byla by naše věc stála

a český rolník i průmyslník byl by 8i mohl ali
bovati lepší budoucnost od nového rakousko-aber
skéao vyrovnání,

Vynikající, politických, národohospodářských
a finanóních věcí znalý poslanec vyslovil se vůči
redaktorovi Obnovy o rakousko-uberském vyrov
nání velice pessiinisticky a nesdílí nikterak opti
mistických váhledů pana dra. Eogla. Nedůsled
nost a vlastní chyby hrozně se na nás matí a
znesnadňují naším poslancům každý krok ve Vídni.

Známy jsou útoky jistých kruhů na poslan
ce dr. Fořta, který na přání našich Maďarofilů a
na přáoí Maďarů měl býti z říšské rady povolá
ním do ministerstva odstraněn. Známo též obo
jetné chování vůči rakousko uherskému vyrovnání,
o němž prý nemožno 8e vysloviti potud, pokud
obsah rakousko-uherských vyrovnacích předloh není
znám. Což nebyl znám? Vždyť vláda přece na sou
blas pravice počítala a nemohla tak zhola jednati
o nás a bez nás. Více světla — vice světla do té
naši zmotané politiky by věru neškodilo! S lidem
českým třeba jeduati vůbec otevřeněji naž dosud
vždyť ten lid pak každou politickou chyba nejvíce
ve svých kapsách odstůněl

Stížnosti českých rolníků, mlynářů a průmy
slníků na vykořisťování maďarské jsou známy. Stě
žujeme si právem nejen na výši kvoty, ale i na
výhody, jež poskytují Ubrám obchodní, celní a do
pravní smlouvy.

Dle vyrovnání z r. 1867 platí Rakousko na
společné říšské záležitosti, tedy na vojsko, námoř
nictvo, zahraničné, společné obch.doí a celoí zá
ležitosti 70 proc., Uhry pak jen 30 proc. Když
vojenská Hranice připadla k Uhrám, zavázaly se
Ubry připláceti na společné říšské záležitosti roč
ně o 2 miliony více (tak zvané praecipuum),
takže ve skutečnosti měly Uhry platit na snoleč
né záležitosti 31:4 proc., Rakousko pak 686 proc.
Avšak Uhři vymohli si jisté výhody při cukru,
líbu a petroleji, takže ve skutečnosti neplatí kvo
ta 31:4 proc, ale pouze 28 a půl proc.

Roku 1896 žádala rakouská kvotová depu
tace, aby nenuhražené společné potřeby v obnosu
108 milionů ubradilo Rakousko obuosem 6! 43
miliooů zlatých, Uhry pak obnosen: 46.67 milionů
zlatých. Uhři však stáli houževnatě na kvotě 3l4
proc., tedy na příspěvku 33'Y milionů zlatých.

Dle úředních seznamů, které předložila vláda
kvotové deputaci, platilo se v Rakousku od roku
1886—1895 daní z bruba 3.564'/, milionů zl. a
sice 960:1 m. zl. daní přímých a 2.6059 m. ne
přímých. V Uhrách se platilo za těchto 9 let sice
jen 2.2888 m. zl. daní, a sice 1.3763 zl. nepří
mých, a přímých 9125 m. zl.; přímých daní platí
tedy Uhry více nežli my. Sečteme li oboje daně
v Uhrách a v Rakouska, tedy se platilo v uaší
monarchii 5.854'/, milionů daní, z čehož připadá
na Uhry 40 proc, na Ribousko pak 60 proc.
Avšak odečtou-li se od této sumy bonifikace a re
stituce, tedy z těchto připadá 88:27 mil. zl. na
Rakousko a 397-4 m. zl. na Ubry. V Rakousku
se dále vybírá zvláštních daní, které se v Uhrách
nevybírají 6803 m. zl. Pochybujeme, že v Ra
kousku někdo uvěří, že by v Uhrách obnášely bo
nifikace a restitace, které se platí lihovarníkám a
jiným cukrovarníkům 3974 mil. zl. Maďaři si se
stavují své účty dosti libovolně. Ostatně jakk
tomu přijdou poplatníci v Rakousku, aby platili
na sleva, kteron Ubry avým poplatníkům povolu
ji? Uhři, aby umožnili vznik a rozvoj svého prů
myslu, zejména nových odvětví, osvobozují prů
myslníky a továrníky na mnoho let od placení
daní. Z té příčiny také mnozí továrníci v Čechách
a v Rakousku zřizují si pobočné závody v Uhrách,
neboť v Uhrách požívají mnoho výhed, kdežto u
nás musíme platit všichni jako morovatí. A 2a to,
že Maďaři pomáhají ubíjeti náš průmysl lihovar
ský, pivovarský, cukrovarský, strojnický atd. máme
jim ještě my platiti? Což uesténáme u nás v Úe
cbách pod břemenem zemských, obecních a okres
ních přirážek?

Nepoměr břemen Rakouska a Uher na spo
lečné záležitosti jest přímo křiklavý. Tak Da po
třeby říše rakousko uherské přispívají země ko
runy aberské 60.253.000 zl., země koruny české
114,211.000 zl.! V roce 1893 zapravily země ko
runy české na daních 149,577.000 zl. Naproti to
mu pak bylo na veřejnou správu zemím koruoy



české vráceno 74,865.000 sl! Člstý příjem státu.
ze zemí koruny české obnášel tudiž v tomto je
diném roce maličkost: 114,211.000 sl.! Jaké to
báječné obnosy putují co rok ze zemí nášich ve
prospěch zemí jiných! Není tudíš divu, když země
takto stále vyseávanéznenábla klesají v neodvratný
hospodářský úpadek. Zajímavo je na př., še Halič
zapravila do pokladny státní celkový obnos v da
ních 66,998.000 zl. a obdržela zpět 62,445.000 sl.!|

Dobře řekl na českém sněmu po výtečné
řeči dr. Fořta Němec dr. Urban:

„Pokad se týká úpravy kvoty na společné
záležitosti, občanstvo právem v otázce té vidí ve
liký svůj zájem. Za jedno desítiletí jedná se tu o
1%, miliardy! Za zásadu při úpravě kvoty pro
hlášena byla způsobilost, dle níž obě polovice říše
na společné záležitosti měly platit. Ale způsobilost
tato nebyla měřena dle skutečné finanční síly, nýbrž
dle daní. V tom je omyl a chyba“ Dr. Urban
edílel také náhled dr. Fořta, že v záležitosti dě
lení celních přebytků sdílí úplně stanovisko po
slance dr. Fořta. Maďaři získali tu ústupky na
náš neprospěch. Naše polní hospodářství, cukro
varství, lihovaratví a pivovarství je poškozováno
též Ubry. Stačí na př. uvést, že r. 1897. pěstová
na byla u nás fepa na */, bývalého výsevu Proto
se ale ponechává Uhrám podoes privilej pěstovati
tabák. Výbody Uher jsou ostatně přečetné.

Zvyší-li se Uhrám kvota z 31:4 na 349 neb
359,, tím mnobo nezis káme, neboť těžisko celého
vyrovnaní leží vlastně v celním a obchodním svazku.

My trpíme zrušením cel naproti Uhrám ve
lice. Ze žita a pšenice platí vůčiNěmecku pohra
pičaí clo — a naopak — 1 zl. 60 kr. ve zlatě,
čili L zl. 80 kr. r. č. V Rakouskn orodíse
ročně asi 15mil. metr centů pšenice a
asi 30 mil. metr centů žita. Kdybyna uherské
obilí zavedeno bylo jen polovičhíclo, tedy90kr.
s 1 centa, tu by rakouské obilí stouplo
o více ne ž 40 milionů zl. na ceně. Dr. Fořt
v řeči své na př. konstatoval, že dne 11. prosince
1895 byla cena osanční pšenice v Budapešti 6 zl.
90 kr., ve Vídni 7 al. 32 kr., v Berlíně 8 zl 84
kr., v Paříži 942, v Oděse 5 zl. 62 kr., v Turo
—Severin u 5:44, v Londýně 7 zl., v New—Yorku
6 zl. z5B kr. Z toho viděti, že v zemích, kam 8e
dováží ci zí obilí, chrání se celními sazbami a že
ochranná cla se fakticky téměř plným obnosem
vtělojí do vnitrozemských cen. V Čechách té
ochrany nepožíváme a jame proto poplatní Uhrám.

Dále trpíme železničními tarify.
Základní cena obilí u nás měla by býti. Ceny

« Budapešti dovozné poplatky. Dříve stálo obilí
w Praze poplatek po dráze z Vídně do Prahy více.
Ten obnášel z 1 g — 1 zl. 18 kr., pak 1879 jen
1 sl. 9 kr., r. 1883 jen 1 zl. 3 ke. a r. 1891 jen
75 kr. Oč tarif oblacinil, o to klesly ceny pšenice
u nás, tedy oproti r. 1879 asi o 43 kr.

Teď prý ss mají tarify slepšit.
Ale dále trpíme mlecím řízením či

restitucemi. Maďařitotiž od r. 1882. kupují
ze Srbska a Valašska nevyclené obilí, pod zámin
kou, že ho semelou a pak 70%, mouky z tobo
obilí zpět vyvezou. Tím se podporovaly uherské
velkomlýny. Ale tyto ramunské a srbské obilí
vyvážejí beze cla ven a své vlastní uherské obilí
semelou a zaplavují naše trby svou moukou. Tím
trpí naše mlýny i rolníci, neboť z uberských vel
komlýnů vyváží se do ciziny jen asi 1 milion g.
toouky, do Cielajtanie však 4'/, g Následkem toho
po našem obilí není poptávka a ceny klesají
ještě více. Dr. Fořt vypočítal, že obět, kterou ze
mědělství předlitavské přináší za trvání celního
Spojenství s Uherském, páčena může býti ročně
na obnos 50 až 70 milionů sl. ročně.

Nezavedelise celní rozluka, měloby se
nám tedy dostati uáhrady jinde.

Maďaři následkem politické rozháranosti v
Rakousku vystupují proti nám velice sebevědomě
a neústopně. Avšak na dalším trvání nýnějšího
stavu věcí není Rakousko ani z daleka tak inte
ressováno, jako Ubersko. Kdyby daes dojíti mě.o
k rozluce, tu by ovšem některá řada průmyslných
odvětví ztratila na svém odbytu a zejména prů
mysl textilní a železářský by utrpěl. Naše cukro
varství a pivovarství by neměly velkých ztrát, pro
tože Maďaři vystupují proti našemu průmyslu ves
měs útočně. Roku 1844 neměli Uhry obchodu a
průmyslu, dnes již mají továren 5.000. Státních vý
hod ubdrží ročně asi 40) nově zařízených továren.
Čeští, rakouští i němečtí továrníci vidí se noceni
sřizovati si v Uhrách zvláštní továrny neb filiálky.

Protokolováno je teď 8.000 firem jednotlivých aspolečenských. Roku 1886 založené obchodní mu
seum zasazuje se siluč za rozvoj uherského vý
vozi do zemí východních. Uhři investovali ve svých
železných drabách přes 1.260 milionů, r. 1846
měli železných drab 365kilometrů, dnes mají drah
více než 14.000 kilometrů. Roku 1845 obnášel
dovoz do Uher 68'/, a vývoz 71.7 milionů, dnes
8e páčí dovoz i vývoz na 550 mil, zlatých. Uher
ský průmysl i zemědělství těší se všemožným vý
hodám dopravním na drahách i na lodích, takže
konkurence naše s Uhrami stává se pořad obtíž
nější. To se teď zlepší.

„ Boku 1844 platily Ubry s namábáním 70
mil. zlatých daní, dnes platí skoro osmkrát tolik
a uberska vláda při zvyšování daní nepřichází do
rozpaků, kdežto naše zemědělství sténá pud tíží
poplatkových břemen a živnostníci i průmyslníci

ociťují ee: v nesnázích. H. 1881 oseto bylo pšenicí
26 mil. hektarů, dnes je půenicí oseto 80 mil.
hektarůa urodíse ročně35až42mil.metr.centů

pence Osav žita vyrostl v téže době o 100.000rů, ječmene 130000 hektarů, kukařice o
200.000 hektarů. Za vyvezenou pšenici trží Uhří
ročně přes 40 mil. zl., za Šito asi 15 mil., za
mouku asi 66 mil. zl., za ječmen na 40 mil., za
kukuřici na 15 mil., cakru surového vyvezli Ubři
r. 1893 za 6 a raffinovaného za 8'/, mil. zl. Od
r. 1881 se pěstování viky, Incernky, jetele, řepy,

esy Uhry r. 1894 skoro 59.000 metr. centů.ývoz ovoce vzrůstá, veletrhy dobytčí okupovaly
u nás Uhry. Následkem ocbrany a povzoešení na
šeho zemědělství daly by se případné ztráty na

šebo průmyslu vyvážeti souběžným vzrůstem spotřeby domácí. Kdyby však mezi Uhrami a Ra
kouskem povstala celní rozluka, tedy bude uherské
zemědělství vydáno vážnému nebezpečí, neboť vý
vozem potravin odkázány jsou Uhry skoro jedině
na nás, an Německo, Švycarsko, Italie i Francie
ohraničeny jsou vysokými cly naproti potravinám
uberským. .

Při obnovení rakousko uberského vyrovnání
jest také zajímavá otázka o dělení výnosu celního,
otázka participace na restitaci berní při vývozu
za hranice, konečné otázka tak zvaného territo
riálního účtování výnosu daně potravní. Ve pří
čině výnosu cla musíme trvati na tom, aby na něm
účasteily se obě polovice říše dle skutečného
účastenství na přívoze zahraničním; dosud spo
třebují Uhry 17%, přívozu, ale participují 30%,
na výnosu cel, což jest veliká nespravedlivnat.
Zemědělská rada království Českého dotkla se
teprve letos dosud postrádaného zavedení přesné
statistiky obchodní i vůči Uhersku. Otázka stran
berní restituce jest celkem slušně upravena a může
zůstati v platnosti. Jinou jest otázka v příčině
vzájemného súčtování výnosu daně potravní. Až
dosod dostává ta polovice daň potravní, kde se
dotyčný výrobek vyrobil, bez ohledu na to, zda-li
výrobek jest spotřebován v jedné neb drubé po
lovici. Uhry tím byly zkráceny, a proto ustano
veno, že daň zaplacená v jedné polovici z líbu
v druhé spotřebovaného se vrací. Uhry žádají,
aby tento způsob platil nejen u líbu, nýbrž u všech
předmětů dani potravní podlehajících.

Vrácením daně z cukru, piva a líhu ziskaly
by Ubry více než 5 milionů, více než-li v Ra
kousku ziskali bychom na kvotě.

Velmi důležitou finanční a hospodářskou
olázkoujestobnovení privilegia rakousko
uherské banky. Jest zjevno,že privilegované
ústavy oprávněné k vydávání papírových peněz,
hrají ve valutové politice velikou úlohu a že jeat

potřebí aby stát vyhradil si největší pravomoc a
ozor na banku, aby po případě kapitalistickésájmy valutové politiky nepřevládly. U nás měla se

npravovat valuta r. 1890, ale vše nvázlo na papíře.
Uhry, které na 'upravu valuty nejvíce nalehaly,
přičinily se nejvíce o vznik obchodních smluv
z roku 1892. Tyto smlouvy měly | strašné
klesání našeho obchodu za následek V letech 80
tých obnášelo naše aktivní saldo asi 150 mil. sl,
r. 1893 kleslo na 100 mil., r. 1894 na 85 mil.,
r. 1895 dokonce na 15 milionů a od té doby ne
může se náš obchod zvednouti. Za takových smat
ných okolností nelze na zavedení zlaté měny ani
mysliti.

Akcionářirakousko uherské banky dosud své
privilegium dovedli náležitě vykořistit. Když atát
soukromému bankovnímu ústavu poskytuje privilej
tak vysoce cenný, jako jest právo na vydávání
papírových peněz, jest nutno, aby na zisku z mo
nopolu tobe bral přiměřený podíl. Tak je tomu
na př. v Německu. U nás dosud ten podíl tak vy
soký není, neboť procento, kdy stát začíná míti
podíl na ziska, jest průměrně vysoké. (7 proc.)
K tomu druží se otázka podílu státu na ažiovém
zisku, kterého banka docílila změnou účtování
zlatého pokladu svého dle kursu relačního. To jsou
otázky, ve kterých je třeba vystoupiti na obranu
poplatnictva co nejdůrazněji. Našemu českému
obchodu a průmyslu učiněn byl úvěr u rakousko
uherské banky teprve při minulém vyrovnání pří
stupnějším. Zemědělci marně se namáhali, aby se
při rakousko-uherské bance zřídilo oddělení agrární
kteréž by bylo povinno escomptovati směnky na
př. od tři nepředlužených rolníků podepsané a
příslušnou zemědělskou radou censnrované za Stej
ných podmínek jako směnky obchodní.

S upravením poměrů v rakousko- uberské
bance bude český národ sotva spokojen. Osnovy

vnávacích zákonů činí právě v otázce bankovní
hrám ty největší ústupky. Roku 1852 měla ce

dulová banka v Uhrách pouze jedou filiálku sdo
tací 2 mil. zl. Roku 1869 zvýšena dotace na 85
mil, kterážto suma dostoupila r. 1891 výše 91
milionů. Dnes má řečená banka v Uhrách blavní
jeden ústav, 21 filiálek a 62 pobočních ústavů
escomptních. Celkový obrat penéžních ústavů či
nil 1867 roku 782 milionů, dnes dostoupil výše
6000 milionů. Tak se starají Ubři o povznesení
svých úvěrních ústavů. Nynějčím vyrovnáním má
se dostati Uhrám netušeného presentu. Jím se
dosud jednotná cedulová banka fakticky trbá a
dává se Ubrám samostatná státní banka, aniž by
Maďaři dali na to jediný groš. Toť vymoženost,

o kteró se maďarským otátníkům pří rakousko

uborakém vyrovnání ani nezdálo.a budemíti sice společného
ale blavaí její oddělení v Budapešti P Vidal
budou míti samostatné vicepresidenty, jich náměstky
a po Ó správních radech. Ubry dostaly fakticky
samostatnou národní banku, aajž by původní po
vinnosti byly splnily.

Ano, jest dokonce možno, že příště bude v
rakousko-uherské bance uherský vliv převládati.
Rakouská vláda odhodlala se v bankovní otázce
k velikým obětím, aniš by od Uher navzájem ně
jského ustupku byla obdržela. Privilegiam rakou
sko=uberské banky má býti prodlouženo do 31.
prosince 1910, p+ kterou dobu trvá mezi oběma
polovicemi říše též smlouva mincovní a o upra
vení měny. Zemédělcům má dle vládní osoovy
úvěr rakousko-uherské banky učiněn býti přístup
ným a za censory mají býti příště jmenovány též
osoby zemědělských poměrů v jednotlivých krá
lovstvích a zemích znalé. Zemědělská rada bade
míti na volba těchto osob tentýž zliv, jaký mají
dosud obchodní komory.

Dnem 1. ledna 1899 má vatoupiti v platnost
výhradně korunová měna. Podíl akcionářů na či
stém ročním obchodním výtěžku a jmění banky:

ný již při 4 proc. (dosud při 7 proc.) Akoioapitál se zvýší z 90 na 106 mil. zl. čili 210 mil.
korun. Zvýšení toto provede se tím způsobem, že
obnos 16 mil. zlatých odepíše se z reserfaího fon
du a připíše se akciovému kapitálu. Tím bude
každá akcie obnosem 700 (dosud 600) zlatých r.
č. splacena. Tím se zvýší vlastně podíl akcionářů
na 4%,“/, neboť se jim předem přidělí600.000 zl.,
ale naopak zmenší se podil z 6 po případě 7 proc.
na $ proc. t. j. o 2,100.000 zl.

Na výnosu banky participuje Rakousko 70

proc, Uhry pak 30 proc. Příště nemáJatt pevně ustanovený klíč, ale Rakousko a Uhrymají
participovati na výnosu příjmu banky, které v do
týčném státu podléhá dani. Dle toho by připadlo
na Rakoasko asi 63:54 proc., na Uhry pak 3646
proc. Meďati dokonce myslí, že by jim z výnosu
banky mělo připadnouti 45, Rakousku pak 65 proc.
Kde je co brát, byli by Maďaři třeba pro paritu,
za to při nákladech na vojsko a j. drží se 30
proc. a nám přenecbávají laskavě doplatit zbýva:
jících 70 procent.

Největší oběť má Rakousko přinésti při pla
cení dlabu 76 milionového rakousko-uherské bance.
Jak známo, dělalo se rakousko-uherské vyrovnání
od Sasíka barona Beusta tak nerozvážně, že 80
úplné zapomělo na dluh 80 milionů, který se za
tim zmenšil. Dosad splácel se dluh tak, že podíl
státu na zisku se od dluhu bankovního odepsal.
Protože však ohledně splátky bylo ustanoveno, že
Rakousko splatí celý zbytek dlahu, kdežto Uhry
na to pouze30 procenty v 5Oti nezůročitelných
ročních Ibůtách Rakousku přispívaly, tedy je pa
trno, že při posavadním způsobu splátky Ubry
plných 30 proc. nesplácevy.

Dle nové úmluvy se ustanovuje, že Rakou
sko zaplatí především bance 30 milionů zlatých a
že o dalších 16 milionů za cenu prodloužení pri
vileje na 30 mil. zl. anížený dluh zastane až do
vypršení privileje nezmóněný. Na splátku první a
drahó 30ti milionové splátky mají Uhry platit jen
svých 30 proc. v nezúročitelných ročních Ihutách.
Uhry přispějí při takovémto způsobu aplátky na
umoření 76ti milionového dlubu místo 16 miliony
fakticky jen polovicí této sumu, tedy 9ti milony.
Uberská vláda myslí, že musíme prostě její sta
novisko při vyrovnání přijati. Pro Ubry jest to
velmi pobodiné, ale pro Rakousko naprosto ne-.
přijatelné. Ubry i naše vláda nám nabízejí vban
kovní otázce innobem horší vyrovnání, než-li jest
posud platné A takovéto vyrovnání má hájiti f
nanění ministr dr. Kaizl a české poselstvo.

České roluictvo, sdružené v župě hospodář
ských spolků se severovýchodních Čech, dalo v
neděli naším poslancům již pokyn, jak se mají
obledně rakousko-uherského vyrovnání zachovati.

Zrušení mlecího řízení dnem 1. ledna 1899
a samostatnější upravení železničních sazeb bylo
by pro země rakouské a zejménu království Ce
ské příliš malou kompensací. Finanční ministr dr.
Kaizl, kdyby hájil nynější vyrovnávací předlohy,
octnul by se jako český poslanec ve velikém roz
poru se svou řečí, kierou jakožto generální řeč
ník při povšechné debatě o rozpočtu státním na
rok 1896 dne 13. prosince 1895 v poslanecké
sučmovně říšské rady proslovil.

Jeho Excellence, nynější finanční ministr dr.
Kaizl pravil tebdy: „Neklamou-li všecka snemení,
jde při nastávajícím vyrovnání s Ubry o mo

Řatný zápas, kterého účastní se nejen tam uher
ský, tu cislajtánský tábor, ale bude i žívý zápas

v obou jednotlivých táborech, obzvláště v cislajtánském. Nechci kreeliti lineamenty budoucího vý
voje, ale pokud jde o taktický postup vlády,vložil
bych jí na srdce toto: Přeji si, aby uherské vládě
ibned a bez dvojsmyslu o tom byla dána vědo
most, že veškeré obyvatelstvo této polovinyHše
má se za utištěné a zkrácené amlonvou nyní plat
nou, a není jiného a lepšího a nepochybnějšího
výrazu pro toto přesvědčení, neš když be ony
Smlouvy bez dalšího váhání vypovědí. Kdyš uher
ská vláda v letech sedidesátých chystala 86 k
většímu útoku na tuto polovinu říše, byl také
jedním z prvých činů jejich výpověďtrvajícího



Číslo 18.
k

Velká doba, mali lidé,

Dějiny svědčí, že byly v každém národě,
tedy i v našem, doby, za kterých panovala víra,
mravnost, právo a spravedlnost. Doby takové pa
třvají k šťastnějším, pokojnějším. Ale právě proto
odbývají se v dějinách poměrně krátce, v školních
knihách několika slovy, a tak zdává se, jako by
to bývaly doby neslavné, nedůležité, malé.

Oproti tomu bývaly a jsvu doby, sa kterých
víra jest zneuctívána neb otřesena, za kterých
mravnost klesá, práva a spravedlnosti ubývé.Vta
kových dobách rozníceny bývají lidské zlé náklon
nosti, vášně. A vášně pak působí boj, neli všech

pod všem, tak aspoň strany proti stranám. PoÍná se nejprvé bojem duchův, ale čím více se
rozpalují vášně, tím více schýluje se vše k boji
i hmotnému, k boji silnějších proti slabším bez
obiedu na právo a spravedlnost. Nastávají pak
doby bouří, převratů, válek, krve, ohně a zbořenin.

A o tukových dobách píšou pak dějiny mnoho,
a nazývají je dobami velikými. A čím dále
jsou dějepisci od pravdy, lím více velebí lidí,
kteří zahořeli vášnémi oproti pravdě a spravedl.
nosti,atakovýmlidemdostáváse pak názvu„lidí
velkých“. A tu se velmi často stává, že když
mnobý takový v jednom ohledu velký člověk za
bočí na půdu lži, bezpráví a bříchu, že se na to

. nehledí. A tak špatoým pojetím dějin se stává, že
doby i lídé malí jsou „velikými“ a naopak doba
pravdy, mrávů, práva, vykřikuje se za dobu „ma
ou“, a hrdinové a obhajci pravdy, mravů a práva

se umlčují jako lidé „malí“, o nichž zmiňovati se
netřeba v dějinách.

Tak tomu učí zajisté i správně pojatédě
: Jiny národa ©našeho. © Doby předhusitské,

doby silné -a ©neotřesené víry, doby o nichž
Palacký svědčí, že kvetla «a nich mravnost

- národa, doby v nichž dařilo se školám lidovým i
vyšším, doby rozkvětu umění a věd, a tudíž i
doby pokojného blahobytu, upadají v zapomenutí,

. ano vykřikují se za doby neslavné a malé Se
„„svláštní však zálibou na povrch se vyvlékají stinné
. stránky, bez kterých není doby nižádné, a tou mě

rou, jakoby doby ty jen a pouze stíny a nic do
brého nevykazovaly. — Za to však doby husitské,
doby otřesené víry, doby úpadku mravnosti až k
adamitství, doby úpadku školství a věd, doby
„vzplanulých vášní, bouří, krve, ohně, doby hrůz a
úplné ztráty blahobytu, nazývají se velikými. A lidé
těch dob, jimž ovšem světlých stránek neupíráme

k. př. že hrdinsky bojovali proto, co za pravdu
měli, nazývají se velkými, třebas se byli dopnatili
činů násilných, třebas byli porušili právo a mravní
zákon měrou děsnou.

„ „ Doby ty možno zajisté zváti důležitými, als
nikdy ne velikými tv lidi, kteří proudem těch dob
uchvátiti se dali.

V pravdě velikými jsou nám ti lidé, kteří
plni víry, ozdobení mravností neposkvrněnou, da
lecl každého bezpráví a vásilí, hotovi jsou pro
statky lídatva nejvyšší, pro právo, pravdu a mrav
nost obětovati všecko i bohatství, i čest i zdraví,
ano i život.

„ Vzorem takové velikosti jest křestanám —
Kristus. Čím více kdo tomuto vzoru se blíží, tím
větším jest, a čím méně následovníků tohoto vzoru

která doba má, tím jest menší, byť by ji před
pojatí dějepisci sa dobu sebe větší vynášeli.

: Doba v níš žijeme, t> tak zv. osvícené, de

vatenácté století, nazývá se rádo dobou velikou.Ovšem, můžeť se i doba naše vykázati mnohými
světlými stránkami, ku př. pokrokem ve vědách
techn. a snahou pro zvelebení umění a věd aspoň
v jistém ewyslu, ale v celku jest to doba úpadku
víry, mravnosti, práce a spravedlnosti. Na místo
víry vastupuje pochybovačnost, ano i pověra a
hmotatství na místo mravnosti jen jakási zevní
slušnost spojená s rozkočnictvím, na místo práva

dnes převrácené pojmy, že utlačení slabšího, po

domyslností.
„Proto nebudou dějiny— t j. spravedlivédě
Jiny — nazývati dobu naši dobou velikou v pra
vém alova amyslu. Jestič doba naše zajisté dobou
boje duchů, dobou vlády vášní a připravuje dobu

J

bouří, převratů, válek, krve, ohně, zbořenin. Proto
také jest nyní nouzeo „velkélidi“, to jestolidi,
kteří jsou hotovi obětovati vše pro pravdu, mrav
nost a právo. Naopak! Lidé opravdu velicí, tlačení
jsou do pozadí, ano za malé je vykřikují a potu
pami zasypávají. Lidé však „malí“, lidé bez víry,
mnohdy 8 poskvrněnou mravnosti, s duší sobec
tvím, pýchou a zlekuchtivostí pokálenou, lidé zu
řiví vášní a lačnící po bezpráví nazývají se vel
kými. Pohlednéme do řad velikánů liberálních a
nalezneme toho doklady v řadách českých i ně
meckých. V řadách německých vyniká nyní až k
smíchu maličký Wolf, veleben jsa jako velikán.
Doba víry, mravů a práva by s tíží takového ma
lého člověka vychovala a kdyby se přec v tako
vého zvrhl, byl by většinou svého národa opovr
žen. Jestliže však nám nelze dobu naši nazvati
velikou, přece jen musíme uznati, že doba naše
jest důležitá, veledůležitá.

Doba našich názorů jest velice podobná době
kolem narození Kristova a po něm. V říši římské
byla tehdáž zajisté vzdělanost a přece byla to čím
dále tím více doba nejistoty náboženské, nebo
mudrctví nevěreckého, doba úpadku mravního,
doba nespokojenosti duchů nejlepších, doba touhy
po něčem lepším. Přes to však doba tří set
let po Kristu byla dobou boje proti křesťan
ství. Zmírající, zpukřelé pohanství užívalo násilí.
Nejsoue více 8 to vychovati lidi velké, pronásle
dovalo Petry, Pavly, Cecilie, Anežky. Lidé malí
stavěli se proti velikým, obětujícím pro přesvěd
čeníduchovní statky lidstva majetek,zdraví
i život.

Přes to vše pohanství padlo. Křesťanští ve
likáni provedli obrození světa, ti domněle malí
přivodili dobu velikoa, dubu rozkvětu křesťanské
vzdělanosti.

Zdaliž pak to dnes není podobně? —. Zda
liš pak novověké pohanství nepřivodilo touhu po
něčem lepším, poněvač nikoho neuspokojilo; zdaliž
u všech rozvážných lidí obavu hrozivé budoucnosti
nevzbodilo? A zdaliž pak při tom všem ve veli
kém zaslepení nebojuje proti křesťanství?

Útěchou však jest nám to, že právě za doby
naší povetávají „lidé velcí“, křesťané rozhodní,
kteří prázdni všeho sobectví úsilují o opětné ví
tězství křesťanstí. „Malí“ je ovšem pronásledají,
tapí, do pozadí tlačí a násilí na nich páchají. Ale
doufáme, že „malí“, třebas dnes velikými nazý
váni nezvítězí. Padne, jak doufáme, zmírající již
nové pohanství, jehož bnilobu již cítíme zdaleka.
Přijde — unad již « dvacátém věku — doba ve
liká, doba vzdělanosti křesťanské. Ta bude zase
pěstovati lidi veliké. Přetrvá-li naše, boji vnitř
ními chřadnoucí, Rakousko tento boj, bude i ono
zase velikým. A národ nášť — Doufejme, že i
jemu znovusrozenímkřesťanstvípřijdedoba,oníž,
bude platiti slovo: Velcí lidé, velká doba|

Válka americko-španělská.
Spojené státy americké mají již půl století

zálusk na perlu Antillských ostrovů, na Kubu,
která patří Španělům již 400 let, poskytujíc jim
bohatý výnos. Ostrov Kuba má rozlohu 118.833
čtver. kil metrů, jest tedy dvakrát tak velká jako
království české, má však pouze 1,600.000 oby
vatelů, z nichž třetina jsou Černoši, ostatní
jsou mestici, kreolové a běloši, tito z velké Části
Evropané. Hlavní město Havanna čítá 200.000
obyvatelů, Santiago, Matanzas, Cienfugos, Puerto
Principe, Manzanillo, Santa Clára a Holguin mají
přes 30.000 obyvatelů. Ostrov Kuba má 1731 ki
lometrů dráh; dovoz jeho obnáší 56, vývoz go
milionů peset (A 2 zl. 40 kr.). Zemský rozpočet
ostrova obnáš v normálních dobách 24 a půl mil.
příjmů a 26 mil, peset výdajů. Výdaje jsou tedy
třikrát tak velké jako království Českého, příjmy
pak jsou mnohem větší. Na pobřeží severních vel
kých Antill, jmenovité na Kubě, padá někdy te

pod bod mrazu a tvoří se led, ale sníh nepadá,
Horské krajiny větších ostrovů těší se lahodnému
podnebí, které ve výšce 400 m. začíná býti zdra
vým, jakkoli pro Evropana jest parno vždy ob
tížné a seslabující. Nadmíru záhubné jsou vichrové
bouře, řádící od srpna do října, zvané tornandos,

a ———— oů
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které nejstarší a nejsilnější stromy hračkou vyvra
cejí a někdy celá města níčí, pak nejprupší lijáky
a Častá zemětřesení. Roční počasí jest jen dvojí
— doba pliště od května až do listopadu a v
ostatních měsících doba sucha. V rovinách zuřívá
zlutá zimnice, zhoubná pro Evropany i Severo
amerikány. Západní fčást ostrova Kuby, vět
ším dílem to rovina, je celá vzdělána a obsa
buje největší sady cukrové a tabákové, které tvoří
bohatství země. Tato část ostrova je také nejl'd=
natější a nejbohatší a má nejvíce komunikačních
prostředků. Prostřední departement má téměř ve
škeré obyvatelstvo ve městech a je pokryt lesem
a savanami (travinami), východní část jest pilně vzdě
lána a pokryta na výšinách krásnými sady. Nej
menší ostrov Velkých Antil, patřící Spanělům jest
Portoriko. Jest ze všech ostrovů v Západní
Indii nejhustěji obydlen a nejlépe vzdělán. Sadař
ství je tu velice výnosné a mimo kávu, cukr, ta
bák a bavlnu pěstují se ve vyšších částech ostrova
všecky druhy evropského obilí a nejrozmanitější
zeleniny. Také chov dobytka jest značný. Ostrov
provozuje čilý obchod s Evropou. Hlavním mě
stem jest San Juan, ležící na ostravě v zátoce té
hož jmena, a je spojeno město s hlavním ostro
vem mostem. Město je opevnéno, má asi 40.000
obyv. a má veliký přístav. Pohled na ostrov jest
rozkošný, výšiny a hory jsou porostlé až k vrcho
lům nejrozmanitějším stromovím, mezi nímž vy
čnívají lepotvárné palmy. Všecky ostrovy Malých
Antill nacházejí se jako kolonie v držení států ev
ropských a sice Anglie, Dánska, Francie, Holandu,
Španělska a Švédska.

Spojené státy americké podporovaly v po
sledních desetiletích všecky revoluční pokusy na
Kubě a poslední velké povstání po 3 leta jest
podněcováno, živeno a podporováno od ziskuchti
vých Američanů, kteří by se rádi výnosných cu
kerních, tabákových a kávových sadů na Kubě a
Portorice zmocnili, aby nemusili platit z výrobků
kubánských vysoká cla.

Od 21. m.m. panuje mezi Američany a Špa
něly stav válečný. Válka se obmezovala hlavně na
lapání uhelných, nákladních a dopravních lodí.
Blokáda a bombardování severních částí ostrova
Kuby neměla dosud velkých výsledků.

Španělé majíce v okolí ostrova Kuby méně
lodí, křižáky Biscaya, Oguendo, král Alfons XII.
a menší dřevěné lodi a 30 dělových lodic, vy
býbají se každému boji na moři. Jejich námořní
loďstvo kotvilo u Capverdských ostrovů při po
břeží severozápadní Afriky a odplulo ke Kubě
teprve minulý týden. Koncem tohoto týdne nebo
na počá.ku příštího týdne dojde asi ve vodách
kubánských k rozhodující oitvě námořní. U Kap
verdských ostrovů měli Španělésvou velkou vá“
lečnou loď »Christobal Colon« se 40 děly, věžní
pancéřovou loď Pelayo s 35 děly, moderní pan
céřové křížáky Carlos V., Princessa de Asturias,
Alfonso XIII, Lepanto, 3 torpédoborce, 5 torpé
dových lodic, dále několik neobrnéných křížáků
a dělových lodic, Toto loďstvo jest tedy rozhodně
lepší a modernější, než staré dřevěné lodi u ostro
vů Filipínských, které měly proti 89 americkým
dělům a 5 velkým obrněncům jen 49 děl a jediného
malého obrněnce —Válečné loďstvo španělské čítá
1 admirála, 21 více- a kontreadmirálů, 148 kapi
tánů, 357 nadporučíků, 247 podporučíků, 357 dů
stojníků námořní pěchoty a dělostřelectva, 1498
námořních dělostřelců, 1.010 námořní pěchoty a
13.950 námořníků. Ostrov Kuba jest obsazen asi
165.000 dobře vycvičenými vojáky, Portoriko pak
5.573 vojáky a 263 důstojníky.

Ve vodach kubánských mají Španělové spíše
naděje na vítězství. Kdyby však zde ztratili jen
jedinou námořní bitvu, jest úplná jejich porážka
a ztráta zámořských osad neodvratná.

Ostrovy Filipiny leží jihových. od Číny mezi
ostrovy Formosou a Borneem. Čítaje k nim Sulu
mají rozlohu 296.182 čtver. kil., jsou tely větší
než království [talské a pětkrát tak veliké jako

echy. Největší ostrov jest Lucon (105.919 čtver.
km.) a Mindanao (96.310 čtver. km.). Ostatní
1.200 ostrovy jsou většinou velmi malé, Filipíny
mají 8,830.000 obyvatelů, mezi nimi jen 20.000
Evropanů a 100.000 Číňanů. Něco více jest čer
nošských mišenců a jádro obyvatelstva tvoří Ma
lajci. Na Filipinech mluví se asi 15 řečí, Soustro



ví spravuje generální guvernér a generální kapitán
(vrchní velitel) a rozděleno jest na 43 krajů; větší
spravuje guvernér, 1 enší alcslde (starosta) nebo
kapitán, Generální guvernér má správní radu s od
bory pro finance, námořnictví, vojenství a občan
skou správu. Filipiny nabyly pro Španělsko veliký
význam po otevření průplavu suezského, neboť
tím se cesta ze Španěl zkrátila o -více než polo
vici a obchod zvrostl. Veškerý obchod Filipín se
páčí na 250 milionů marek čili přes 60 milionů
duros. Obchod Španělska s Filipinami páčil se
před vypuknutím povstání v r. 1895 na 24'9 mil.
peset vývoz z ostrova a na 257 mil. peset dovoz.
Obchod poškozuje velice tarifová politika Španěl.
ska. Od r. 1890 byla dovozná cla zvýšena o 5n
proc. z petroleje a muselinu dokonce o 100 proc.
Mejvíce se vyváží abaca (druh konopí na ple
tení provazó) 1,700.000 pikulů (— 62 kg.),
3,700.000 pikulů cukrů, 125.000 ctů tabákových
listů, 162.000 doutníků, 600'000 pikulů koprah,
3.300 pikulů kávy a dobytek. Zlato se nalézá na
Luzonu, na Mindoru doluje se měď, na Samaru,
Ceberu, Mindanau, a Batanu nalézá se kamenné
ublí ve vrstvách 7 až 8 metrů. Do přístavů Ma
nily, Iojsu a Ceby vplulo r. 1895 celkem 304 lodí
s nákladem 425.025 tůn. Na ostrovech jest 110
kilometrů železnic a 1.100 km. telegrafních linií.
Ostrovy Filipínské, bohaté na přírodní bohatství
trpí velice vydřidušskou správou hrabivých a za
dlužených španělských úředníků, Uředníky stávali
se na Filipinách z pravidla zkrachováni poslanci
a důstojníci, aby si zase k bohatství pomohli. Neblahé
toto hospodářství bylo příčinou povstání v letech
1812, 1823, 1841, 1848, 1852, 1872, a 1896 až
1898.

U Filipin strhla se za nynější války ame
rickosšpanělské první větší bitva námořní u Cavite,
která skončila pro Španělsko nešťastně.

Na Filipinách byli Španělé v postavení obran
ném. Domnívali se, že těch několik amerických
lodí, které, v Tichém moři Američané měli, jim
neuškodí. Americká námořní síla byla však mno
hem větší. Commodore Jiří Dewey měl obrněné
křížaky Olympii (o 5.800 tunách se 14 děly), Bal
timore (4.000 t., 10 d.), Raleigh (3.183 t., 11 ď),
křížák Boston (3.185 t, 8 d.), Concord (1.700 t.,
6 d.) dělovou loď Petrel, parník Monocacy a jiné
lodi. Zvěděv v Honkongu, že Španělové mají jen
jeden obrněný křižák a nepatrné lodstvo, že dále
povstalecké vojsko očekává Američany u Manily,
plul kommodore Dawey k Manile a chtěl si vy
nutit vjezd do tamního zálivu. Když však zvěděl
že slabé španělské loďstvo nalézá se Cavite, plul
tam v sobotu večer a dne r. května o půl šesté
h. ráno zahájil palbu na španělské loďstvo v pří
stavu. O půl sedmé h. stál již křižák »Královna
Kristiana« v plamenech a kontre admirál musil
proto velitelskou tuto loď opustit a odebrat se na
loď elsla de Cuba«. Krátce na to potopily se lod,
Kristisna a Castille, zle poškczeny další španělské
Ulloa, Juan d'Austria, Mindanao, Regina Mercedes,
dělové lodice Eleano, General Lago, Marguis del
Cuero. Guiros a Villslebeos.

Španělské lodi měly mnohem menší posádku
a byly menší nosnosti než-li americké. Tak ad
mirálská Joď Reina Cristina měla 3.500 tun no
snosti, Castilla 3.334, don Juan d'Austria 1.100,
Ulloa 1.100, Isla Cuba 1 030, Isla de Luzon 1.030.
Ostatní lodi byly ješté menší.

Trosky loďstva španělského, k dalším bitvám
již nezpůsobilé musily ustoupiti do zátoky Baco.
Při ústopu tom musili ale Španělé potopiti sa
mi ještě některé ze zbylých lodí svých, aby ne
padly Američanům do rukou. Ostrovy Filipinské
jsou aspoň po Čas trvání války pro Španěly ztra
ceny, neboť již i hlavní město Manilla se vzdalo.
Pakli velmoci zabrání jich Spojeným státům ne
překazí, pojistí si je v jiné formě; na př. prohlásí
je za samostatný s Američany přátelský stát.

Drobná obrana.
Vlasteneetví klerikálů to pániz tábora

otského rádí posuzují. Rádi by z katolíků
kých udělali talijány a nejde to. Oni věc kroutí

tak 1 jinak a dokazují takovými důvody, že člověk
nemůže býti z toho dost moudrým. Ku př. ten
článek: „Chytili se do vlastní pasti“, ten je moc
chytrým, to je pravda, ten se povedl. Takové
články se dělají tímto způsobem: Vezme se Řím,
klerikál, Brynych, to se obalí frásemi o nevlaste
nectví, nevraživosti a panovačnosti, zamíchá se to,
dá na papír a tak čerstvé se to pošle do redakce
HL ze S. Tam se to garnýruje a hladovým čte
nářům předloží k požívání. Jestli to strávějí, je
Jiná otázka, ale musí být na to žalodek!

Drobné zprávy.
Zprávy dlecésní: V Pánu zesnul: p.J.

Pokárek, jubilár, č. koneist. rada, bisk. vik. nokrotář:
děkan na odpočinku v Hrochově Týnci + 30. dubna
b. r., p. Vác. Bruckner, jubilár, čest. kona, rada, farář
Výprachtický na odpočinku v Nížkově, + 3. května b.

r. Vyznamenání: p- Raim. Franz, vik. a farář naodpočinku v Starém M stě, jmenován čestným děkanem,
p. Ford. Kutscher, farář v Marešově, též. p. J. Kadr

náčju v Zácleři, těž; p. Víno.Króbn, děkanveVelké Úpě, p. Váci. Šembera, farář v Bernarticích, p.
Ant. Thim, v Starém Městě,Oboraltstadt' p.J.
Hannsch, farář v Bokytníku jmenování biskupskými
notáry; p. Alols Kraek, farář v Malé Úpě, obdržel Ex
positorium canonicale; p. Váci. Flodermanv, katech.

na realce v Tratnově, P Frant. Svirago, katecheta na
paedago iu v Tratnově, p. Josef Fólg, I. kaplan vrutnově, obdrželí farní synodalie. Rozhodnutím nejdůst.
o. Ordinariatu farní kostel v Kupidlně povýšen na dé
kanský, a fara tamní jmenována děkanstvím, a farář
dp. Josef Šádek, jmenován prroděkanem.

Den I. května v Hradet Králové
minal úplné hladce. Jak obyčejně na střelnici oslavo
valo asi 400 internacionáloích demokratů deo 1. má
je ve schůzi za předsednictví občana Šmída a mí
stopředsedy občana Al. Hajna, redaktora Osvěty
Lidu. Občan Klazar ostře útočil na národní dělní
ctvo, jež nazval zverbovaným lidem mladočeských
měšťáků proti interoacioválním dělníkům. Redaktor
občan Hajn mlavil o jejich snahách a právník občan
Macák přinesl jim pozdrav českého studeastva, je=

hož část smýšií skané s mezinárodním děluictvem.Předseda schůze Šmíd zaradoval se £ této ře
či. Občan Klazar vyciokal episovatelům a intelli
genci. V resolaci občanem Kroažilem navržené
vyslovena socialistickým poslsncům plná důvěra. Děl
níci slíbili jim podporu, sobě badou vymáhat rovné
všeobecné hlasovací právo, 8 hodinnou dobu pracovní
a lepší plat. Na to v pořádku šlo dělnictvo se Střel
nice do měst, zpívalo práci česť a šlo se pak občer
štvit. Také v okolí stráven 1. květen mírumilovně.
Poplašué správy « Králové Dvora ukázaly se býti
zcela nepravdivými,

Schůzenárodního děluicívav Proze
Národní dělnictvo jest dílem „Národních Listů“ a ve
de je jejich redaktor p. Klofáč. Socialistické a proti
náboženské jest zrovna tak jako internacionální 80
cialisté! Politicky stojí nejblíše pokrokářům a mesi
národním, protoje však Miadočešii Staročeši stejně
podporují. 0 nás všsk takové zásadní různosti neva
dí a posluchačí tleskají obyčejně všem řečníkům, i
když mluví každý něco docela rozdílného — např.
Mladočech, radikál, realista, pokrokář a socialista. Ve
schůzi národního dělnictva byli nejvíce slavený.ní
hostypolští křesťanuko-sociální poslanci:
Pater Stojalowski, Dr. Danielak, Szejer,Cens, Kubík
a redaktor Lewandowski, kteří v neděli po mši sv. a
Jindřicha odebrali se na střelecký ostrov. Tísíce lidu
členové pražské městské rady a poslanci Hořica, Ho
rák, Březnovaký, Sokol a Baxa je vítali. Našim křes
fanským socislům většina těchto lidí spflá studených
bratří. Toťnedůslednost,Pater Stojalowský oděn
v klerice a maje černý širák na hlavě, mluvil poleky,
ale každému srozamitelně. Tím také sískal si ihned
sympatií veškerého shromáždění, kteréž vývody řeči
jeho provázelo nepřetržitým potleskem. Stalo se tak

ed při omluvě jeho, že dobře nezná jazyka českého,
avšak že má za to, že Slovan Slovanu vždycky rozu
mí. (Výborně.) Přišel se svými soudrahy polskými,
jako zástupce polské atrany lidové křesťansko-sociální),

nel súčastnil se manifestace národního dělnictva českého, jež čelí staně beznárodních sociálních demokratů
a ku sjednocení veškerého Slovanstva. P. Stojalowski
a jeho soudruhové nezastupují pouze národ polský,
nýbrž také haličské Rusiny. Jejich přivrženci chtějí
hájiti právo lidu polského a rusínského až do poslední
krůpějekrve; má-li však býti vítězství zaji
štěnu, třeba k tomu jednoty všech alovan
ských národů rakouských, kterávšakmůšebý
ti jenom na národním dělnictva založens. Velmožové
jsou vědy (?)mezinárodní,Slovanstvo, bojuje protisvým
utlačovatelům, mezi nimi téš proti těm, kdož spojili
se proti lidu, těšce pracnjícímu a proto musí si ve
škeren lid slovanský podati ruce, aby nad nimi zví
těsili. Solidarita v Praze založená nechť potrvá na

věky.Se sérany poslanců poleko-lidovýchporušena nebndenikdy. P. Stojalowskipři tom
však ručí pouze za lid polský a rusínský, za jeho
velmože nikoliv a jest přesvědčen se svými stoupenci,
že kdo hlásá sociální spravedlnost, hlásá pravé křes
ťanství. Doufá že české dělnictvo národní rozumí 80
ciální otázce tak jako on a prosí, aby s ním stejně
manifestovalo, věrno jsouc svým zasadám, Ku konci
mluvil ještě řečník proti panovačním choutkám ně
meckým a vyslovil oaději, že se podaří uvítěziti nad

smem. (Bouřlívý souhlas.) Po P. Stojalowském ujal
se slova posl. Szajer, jenž jest zástupcem polských
rolníků na radě říšské. Szajer víniká imposantní, sil
nou svojí postavou a krojem polským, oděn je černou
dlouhou čamarou polského střihu, vysokými botami
a širokým kloboukem. V polské řeči avé poúkazoval
hlavně k neblahému působení židovskému v Haliči.

svoji končil slovy: „Nechť šije národ slovanský,
nechť žije dělný národ českýl“ Poslanecdr. Dani
elak (polský)vítal šťastnější doba, která nadešla pro
lid český i polský; má své lidové poslance, kteří te
jeho práv zastanou. Solidarita českých a polských
poslanců nebyla sice všdy pevna, ale lidoví poslanci

polští s ypřsdon vždy, neboť i jejich lid jeststejné utlačen. Společnýbude boj i společné vítězetví.
Na to zmínil se řečník, že i Poláky nejvíce tíší jařmo

gormanisační, z kteréžtopříčiny přimlouval se za avor
nost mezi rakouskými Slovany. nar byl posl. Kubik pronesl pozdrav polských dělníků, přimlouval w
redaktor Lewandowski z Krakova v krátké řeči
své za uvornost Slovanů rakouských. Poslanec pan
Břesnovský ostrou satyrou šlehal socialní demo
kraty a dr. Baxa přimlouval se sa spolupůsobení
s ch stavů v otázce dělnické. Ze střeleckého ostro
va odebral se průvod na staroměstské náměstí. Zde
v radnici přivítali Poláky dr. Podlipný, pp.
Černohorský, Vendulak, Storch a Čelakovský(Co to
mu řekne polskýa český klab ve Vídni?) Dr. Pod
lipný pravil mezi jiným: „Za lidkosť, pro vlasť, řeč
mateřskou, práva teto zemé i jasyka českého vše iši
voty!“ — NaBoha a křesťanskou víru pan dr. Pod
lipný a řečník národních socialistů úplně zapomněli.
A přece bez Boha a povné víry nic se nám nedaří.

My jeme v te nebudou li sárodní socialisté
stát na Aanoviske kieotenakée jako P. Btojalowaki
a polští jeho přátelé, že nic mám nepomohou a úplně

sionou v mnohém bližším jím jnternacionálním socismu.
Poslanec dr. Šamánek niuvilr nešli

v Bělé pod Besděsem. Návrh dr. Čelakovského pro
blásil za hrob minoritních českých škol, protože ša
datelé za českou školu v oscích většinou německých
busí býti tamtéš nejméně 3 leta usedií. Vypověděním
českých rodičů z práce a bytu aneb jich boykotto
váním mobou Němci zřízení každé české minorltuí
školy zabránit, V této věcí mé p. dr. Šimáček prav
do; my jeme školský návrh dr. Čelukovského jiš před
lety nazvaly nevbodným a problásili jsme za lepší
návrh Zátkův. Tento omlčeu byl pouze proto, poně
vadž pocházel od Staročecba. Návrh Zátků byl lep
ším proto, že dával škola menšipy do aprávy a moci
této menšiny a nikoli obce neb země. Dále mluvil
dr. Šamánek o politické situaci © svaloval veškeru
vipu na bedra mladočeských poslanců. V té věci ne
má čr. Šamánek ve všem pravdu a velkou část ny
mob! by raději vzíti na sebe. Více pravdy jest v těcbto
jeho slovech: „Badeni vydal svá nařízení, o kterých
ani klub ani důrěrníci ničeho nevěděli. To bylo cby
ba. V klobu by se bylo (?) tvůrcům nařízení řeklo,
še nejsou podkladem pro státoprávní utváření zemí
koruny České, že mohon vósti ke vzbouření Němců
asže nemají cen), protože žádná vláda nebude jich
prováděti a každá vláda může je změniti neb odro
lati“, Ještě více odsoudil dr. Jamávekjazyková na
řízení Gautschova. Voličové tyto 1 jiné názory svého
poslance schválili. V přijaté resoluci žádají, aby po
slanci pro příznivé nám vyrovnání s Uhry jen ten
kráte hlasovali, když bude v rozhodujících krazích
uznána samostatnost zemí korany České. Na to budou
ubozí voličové čekati dlouho, velmi dlouho a bode
se dělati česká politika jako dosnd, tedy se toho vůli
bec nedočkají. Soadě dle přijaté resolace, tedy jim
radikál Samánek osvětlil politickou situaci velmi
spatně, anebo nemá o ni sám ani ponětí.

Rádná schůze obecního zastupitel
stva v Hradci Králové konalase v sobotuo
3. hod. odp. v sále besedním. 1. Rozhodovalo se pře
devším o uávrbu městské rady, aby městská obec
Hradec Králové vymohla si koncessi ke stavbě a pro
vozování elektrické dráby z nádraží do Hradce Krá
lové. Starosta p. dr. Ulrich pravil, še se nejedná
zde ani o zakoupení koncesse p. poslance Formánka
a o provedení dřívějších plánů, ale že se jedná o
vydobytí koncesse k stavbě samé. Inženýr Dampýr
vypracoval již před lety projekt elektrické dráky, ale
pro malé účastenatrí interessentů a odpor zemského
výboru v roce 1893 protábla se tato záležitost. Pan
inženýr Křižík z Karlína poopravil dřívější projekt.
Elektrická drába by vedla podél dráhy až 'ke ku
klenské siloici a odtud po ni skrs Pražské předměstí
do města na malé a velké náměstí; od hotelu Mer
kur šla by odbočka až k vojenské zásobárně. Délka
obou tratí obnášela by 4 kilometry u jejich provedení
by stálo 227.000 zl. Centrálka, kterou by provedla
firma Měrky, Bromovský a Schulz stála by mimo to
asi 40.000 zl. Pan inženýr Křižík vypočetl roční vý
nosnost dráhy na 20.560 zl., opíraje se o dopravní
data a irekvenci. Rentabilitu našeho projektu zkoa
mali též jiní a uznali jej za slušně výnosný. Podnik
by obstarával: s) dopravu osob; b) spedici; c) even
tuelně by dopravoval £ nádraží do města celé vagony
— a naopak z mésta na nádraží; d) mimo to má
obstarávat elektrické osvětlení města a bytů a e) do
dávat elektrickou sílu malým i větším závodům — na
př. továrně bratří Červených, pivovaru, bisk, tiskárně
v Adalbertinum, tiskárně bratří Peřinů. Také jiní
průmyslníci a živnostníci by použili elektřiny k busní
svých motorů. Má-li podnik tento prospívati a brzy
se uskutečniti, třeba ovšem ještě letos postarati s0 0
koncessi. Mosí ji míti obec, neboť tato může doná
bnouti zvláštních výbod, na př. slovy, expropriační
právo, jež může opět na akciové podniky přenésti;
má-li obec koncessi, může sj také vybradíti, aby nový
podnik nedělsl konkurenci jiným a starším její pod
nikům, ua př. plynárně. Po tomto vysvětlení žádal p.
starosta, aby městská obec hradecká vymobla si kon
cessi ke stavbě a provozování elektrické dráby a aby
od Úvěrního ústavu sa 1.9200 sl. převzala provedené
projekty. Tím se obec zatím nijak neváže. Třeba
uvážiti, že získáním koncesse získáme jisté jmění. O
koncessi se ucházelo a interessovralo ještě více jiných
podniků. — Pan starší Petříček myslí, že blíše
domů p. rady Isakoviče a p. Ohredimského se nebade
moci jezdit aeže úzká ulice expropriací domůse bade
moset rozšířit. Pan poštovní správce Ryšánek adílí
náhled, že v těchto místech byla by jízda trochu
nebezpečná a že se z veřejných ohledů stavba trati
tam nepovolí; přeje si proto malou změnu projektu,
aby totiž dráha vedla kol Adalbertina a pekárny
Slezskou branou do města. Tu by se nemusily žádné
domy expropriovat. Pau řiditol Haněl postrádá v
projekta upojení s Pospíšilovou třídou. Vedení trati
až na její konec stálo by sice o 60.000 zl. více, ale
až se bude o této záležitosti jednat, ať se to uváží,
neb čtvrt ta by dráhy zaslauhovala.— Pan rada Pil
náček jest pro prodloužení elektrické trati až-k
Slezskému nádraží, odkudš by se mohlo do města vo
zit (též slozské ublí, ješ se k nám většinou dováží.
Náklady musí elektrický podnik vytrhnouti, ačkoli na
výnosnost dopravy osob také počítá. Pan starosta dr.
Ulrich podotkl k témto připomínkám, že jest věcí
pochozí komise, aby o těchto přáních rozhodla. Pro
zatím so jedná o získání koncese. Možná, še v ús



pe ulicích by hrozilo při Jísdě vagonů nebezpečído Jest, věcí návyku. V Praze a jinde naučil so
Hd v úských olicích velmi rychle tramwayi vyhýbat.
Dále slíbil p. staroste, že při obchozí komisi se sa
sadí, aby elektrická dráha nevedla jen na sv. Janské
náměstí ale až do Pospililovy třídy, Na to návrby
městské rady jednohlasně přijaty. 2. Dále se jednalo
© zadání ústředního topení v nových budovách obec
ných a měšťanských škol a o dodání záslon tamtéž.
Nejlecinnější oferta došla « Hannoverska, firma Ker
ting žádá 12.000 zl., českomoravská strojírna žádá
o 400 zl. více a úrma Měrky, Broumovský a Sehols
o 1.000 ul. více. První projekt by vyžadoval dopl
ovací práce. Další dvě firmy provedly množstvípo
dobrých prací v Čechách, na Meravě a v celé říši.
Inšenýr Porkyně od Českomoravské byl dříve u firmy
Kerting a pracuje tedy stejně spolehlivě a mimo to
Je Českomoravská firma česká. Architekt p. Wein
hengat pravil: Návrh s). městské rady jest sice pro
Českomoravskou strojírnu. Já však znám firmu Ker=
tingovu 30) let a její topení je vepoměrně levnější a
Jistější. Zadásli ce ústřední topení továrně česko-mo=
ravské, pak jest to jen obět národní. Rada pan Jar.

ervený odporočuje domácí českomoravskou 8tro=
Jirnu, která je dobrá. Architekt p. Weinhengst:
To nechci popírat, ale připomínám, že pražská obec
asi před 10 dny zadala práci Kertingovi, Starosta p
dr. Ulrich připomíná,fe českomoravské továrna ručí
za správný chod ústředního topení tři leta a že tedy
není u ní nebezpečí žádné, Na to ae jí práce zadaia
většinou hlasů. Co se týče dodání záslon, tu podáno
© ofert. Včera dodal ofortu p. Frýda a dnes p. Man
nych Josef. Pan Jaroslav Červený myslí, že, jeli
kož mají školy tři průčelí, že by se dodávka záslon

měla ponecbati třem nejlepším zdejším živnostuíkům,
Paní Svobodová podala offertu na 567 zl., pan J.
Knepr na 657 zl., p. Kořen na 660 zl., p. Frýda
na 614 zl., p. Tchř na 656 zl., p.Habr na 790 al.,
p. Včelák na 730 zl., p. Mannych na 900 zl. Nej
více se zamlouvá látka nabídnutá p. Tchořem. Na ná
vrh p. řiditele Haněla vybídnou se pp. Tchoř, Sv
boda, Knepr a Frýda, aby dodali na záslony látku
p. Tchofem vyvolenou a za cenu jím nabídnutou a
dodávka, aby se mezi ně rozdělila.

3.) Pan starosta dr. Ulrich podal zprávu o vý
aledku vyjednávání s vys. c. a k. vojenským erárem
při odevzdání V. kvoty pevnostních pozemků stran
dosavadních vojenských cvičišť,Eraru povoleno užívat
starého cvičiště do konce března 1899. Erár se obává,
šle i po té době nebude cvičiště pro cvičení dělostřelců
způsobilé a žádá tedy aby směl labské kotliny užívat.
Povolaje se pod podmínkou, aby erár požitků trávy)
00 nejvíce šetřil a aby tyto připadly obci. 4.) Žádost
p. dr. Faltnera na změnuregulační čáry u rohu
Jiříkovy a Palackého třídy zamítnuta po návrhu re
gulační komise. Na nové budově prý by se nemohlo
vésti ani okno do ulice, což by budovu a město zne=
švařovalo. Zpravodaj p. náměstek Waldek myslí, že
by bylo nejlépa, kdyby pp. dr. Fultner a Gůusburg
dohodli se o postavení společné budovy. — Pan ře
ditel Haněl táže se opět, jaké kroky byly podniknou
ty k rozšíření ulice u Slezské brány. Žádá, aby ge
nerálovi byl dán termín, tak aby do otevření škol
byla tato ulice rozšířena, Ondyno se v ulici téplašil
čeledínovi kůň a kdyby byly v ten čas šly dítky ze
školy, mohlo se státi velké neštěstí. Starosta p. dr.
Ulrich praví, že plán na upravení ulice jest hotov
a náklad povolen. Před 3 nedělmi zaslán voj. velitel
ství v příčině regulace dopis, odpověď však nedvěla
Bude jí urgirovat a když by do středy nedošla, pře
dloží celou záležitost pevnostnímu odboru k dalšímu
jednání. Regulace se musí ovšem provésti. — Panpc=
štovní správec Ryšánek ze táše, co bude obec dělat
s pevnostními pozemky ? Letos se skoro nic neprodalo,
vypůjčený kupitál na zaplacení pozemků je pryč a je
ho zárokování a umoření vzrostlo na 35.000 zl. ročně.
Táže se, zdali we v příčině zrychlení odprodeje po
semků něco stalo? — Starosta dr. Ulrich praví, že
ne dělá vše možné. Právě av jedná s velebnou matkou
kláštera Horažďovického v příčiněodprodeje komplexa
pozemků v Poapišilově třídě. Technické kanceláři ulo
eno provésti soupis všech prodejných stavenišť. Ve
středu bude 56 stavenišť oceněno a k prodeji odpo
ručeno. Více neš konáme, činiti se nemůše. — Od

stavec 5. vzat s programu. 6.) Nadace na podporo
vání vojínů s r, „866 po 11, zlatých udělila se 10 vo
jínům dle návrhu velitelatva 18. pěšího pluku arci
knížete Leopolda Salvatora. — 7.) Paní Marii Tro
níčkové, vdově po svěčnělém řediteli městských
úřadů povolena od 1. dubna pense dle semské normy
v obnosu 585 zl. Pan dkolní rada Lešetický a
správec Byšánek přimlouvají se vřele za zvýšení
pense, hledíc k zásluhám zvěčněléhe p. ředilele na
650 al. Starosta dr. Ulrich podotýká, že se musí
dříve změnit organisační statut, nešli by se zvýšení
pensaeporolití mohlo. Na návrh p. ředitele Klupara
bude se o dodatečném zvýšení pense jednati později,
ač p. šk. rada Lešetický podotkl, žezastupitelstvo
má právo pod jiným titulem na př. osobním přídav
kem pensi zvýšit. *

6) Na návrh p. rady Pilnáčka udělí se pod
půrnému fondu II. a IV. společenstva podpora po 100
zl., ale až komise rozpočtová o tom pojedná a po
lošky ty do obecního rozpočtu vřadí. — 9.) Na ná
vrh p. správce Ryšánka echváleny účty obecní sa
stavárny v Hradci Králové. Pan Novotný stal se opět
řevidentem s bývalou remunerací Panu Šremplovi po
volena 800 a p. Vác. Šulcovi 500 zl. Protože účetní
a kancelista nemají naroků na výsužné a oba obci
ako úředníci alouží, pojistí je obec u zem fondu cí

saře Františka Josefa. Z výnosu 700 sl. přikáže so
letos na pojištění 300 sl., příště 100 neb dle potřeby
více slatých. Pana Řesáčovi povolena remunerace 76,
panu Dvořáčkovi 80 zl. — 10.) Na návrh atarosty p.
dr. Ulrich a povoleno sboru ku zařízenía vydržování
obchodní akademie v Hradci Králové uzavříti půjčku
na 8 a půl proc., umofitelnou v 86 letech. (Celkem
stála bndova obchodní akademie 96.000 al. — Na
návrh p. rady J. Červeného zadán pivní krejcar
pravovárečnému métanstvu sa 13.810 zl. (v loni za
13.500 sl,); vinná dávka zadóna za 636 zl. panu vi
nárníkovi Vlachovi. Za vybírání kořaleční dávky na
bídli p. Kohn a paní Nettlová jen 1.280 sl. (v loni
2.000 zl.) Za tak nískou cenu se jim ovšem nezadá.

Uenesenovypsati konkurav příčiněsadání této davky, ov;
převezme obec vybírání kořalečních dávek sama. Tak
může vytěžit 8.000 sl. — 12.) Zřízení nové kantiny u
nových nedostavených kasáren není v zájmu obce a
proto nepovoleno. — 13). Na návrh p. Jar. Červe
ného budou atrášnici III. třídy «loužiti za roční plat
250 zl. Do II. třídy s platem 300 z). budou vřaděni
strážnici, kteří sloužili provisorně 1 rok a do I třídy
přijdou zachovalí a vzorní strážnici po 1roční provi
sorní a 1%tileté definitivní službě. Slrášníci Růšička
slouží 23 let, Valášek a Petzold přes 17 loř, Majer
15 let; vřadění tedy do I. třídy s platem 360 zl. od
1. ledna 1898. — V tajném sezení se zatím o obsa
zení místa městského tajemníka nerozhodlo, ale usne
seno vypsati na obsazení tohoto místa veřejný kon
kara. —

Dar. Jeho Jasnost František Josef kníže z
Anerspergů, pán na Dolních Královicích, Žlebech, Na
savrkách, který dříve na obnovu patronátního kostela
v Zahrádce u Ledče daroval 800 zl., dal nyní na do
plnění úpravy chrámové 300 sl. Obce pak přifařené,
ač v chudé krajině, které loni přispěly 450 zl., daly
nyní 150 zl., jimš, jakož i nejjaenějšímu patronu du
chovní správa nejvroucněji děkujíc, volá: Odplať
Pán Bůnl

Filharmonická Jednota v Hradci
Králové rozesilá právě četným pánům a korpora
cím, od nichž může čekati podpory, dopisy s vyzvá
ním, aby přistupovali za přispívající čieny Jednoty a

tím položili o olný základ k její další činnosti.Jsme přesvědčeni, že P.T. obecenstvo nyní, kdy Fil
harmonická Jednota dokásals, jak velikých výsledků
by mohla docíliti, kdyby byla dostatečně podporována,

podá zajistépomocnou raku a co nejvíce za přispívající členy bude se přihlašovati. Příspěvek členů při
spívajících obnáší 30 kr, měsíčně, začež titíž členové
platí ke všem produkcím, z nichž výtěžek připadnouti
má pokladně spolkové, na všechna místa ceny polo
viční Pánům a korporacím, kteří ještě o posledním
správním roce 1889býti členy, rozosílají se současně
legitimace letošní.

Oslava posledmíko aprile číli má
jová vyšší diplomacie. Zdejší jinsk veselý,
ale trochu bázlivý kuliferda, který má s hotely po
někad smůlu, ačkoli je vlastně bližším cechu pánů
sklenáfů, nežli cechu sv. Kryšpína, měl ukrutný strach
před noci sv. Jakoba, kdy prý všechny čarodějnice
dělají na pometlech výlet komínem a čerti, dasi, ba
i běsi vyrazí oknem přímo ke Lboté a volají pak do
okolí: toto všecko patří nám! Pan hotelier bral sta
rodávnou tuto pověst trochu moc doslovně, a ačkoli
jinak čerta, ba i breberendu bez bázně bostům ne
chává, přece se jen těch čertů nočních bál. Povolal si
tedy z Hradce čtyři největší siláky, kteří vůbec ne
jsou muži bledé bázně, u kteří jak se říká, ani čerta
se nebojí, natož pak „Kůmmel mit Iogwer“ a „ode
zdi-ke-zdi.“ Páni lamželezové dostavili se hoed jako
jeden muž k audienci a tu náš zvláštní zpravodaj za
chytil rozhovor: Pánové, chtěli byste hájit můj dům
a krám? Pane náš, to Tědí, že všecko uděláme vám,
ale co vy za to dáte nám? — Pánové! To račte vě
děti, že zdarma nebudete seděti, ba ani státi, ani
bdítr. Gulyáš, jaký u Macáků jídá, jediný pan Matyáš,
ze tří mas vařený, devaterým kofením pepřený, smo
tek, jaký kouří jen pau Motek, pira co snese hrdlo
vaše a má podkova, to budiž vaše odměna. Dva, tři
zlaté na ruku a bandasku v hazoku, toť přídavkem|
Avšak ode zdi ke zdí jděte, v noci stále bděte, dům
můj hlídejte, ba i krám, to ještě opakuji vám! Čtyři
páni bohatýři, tato slova rádi slyší. Zasedli si upod
kovy k hodokvasu v čas. Gulyáše mísu soědli celou,
piva soudku vlili v sebe půl, uačež opustili stůl a vzali
s sebou hůl. Hlídali a spali, pak zus pili, bodovali.
A když shbasly brězdy — mésíc, zbyla jim jen mlha
a pak jistá osvěte, Tak minul čarodějů kvas a nastal
máj, lásky čas i špás, Aby dokázali, statečně jak blí
dali, šprýmovnou si reci vymyslili báj, še pekaře prý
chytal Mars a tobo čtyři reci zas, že prý vysázeli
množství facek a tak zachránili Janský plácek, k to
mu botel, ba i krám. Byl první máj, byl lásky čas a
usmálo 3e va lid slunko zlaté, vždyť to stálo něco
jen a tři zlaté. Jásal Ferda diplomat, že tak lovně
čerty chmat, M.tek.

Sebevražda. Ve středu dopolednenalezena
byla pod železným mostem nedaleko Plácek mrtvola
neznámého staršího může, jež měla na pravé straně
hlavy smrtelnu ránu. O případu tom nčiněno bylo
oznámení a na místo dostavila se soudní komise se
stávající ze sondce p. Zahálky, dr. Morávka a dr.
Ippena. U mrtvoly nalezeno bylo v kapse 5 ostře na
bitých patron, což vedlo k doměnce, že neznámý skončil
sebevraždou; po delším hledání nalezen byl pakv řece
šestiranové revolver, z něhož jedna rána byla vypále
na. Tím však mrtvola zjištěna nebyla a přítomní zvě
davci hpad kombinovali různé hrůzostrašné historky,
to lím více, an v místech téch stala se před 22 lety
tajemná vražda a lid říká tam dosud „u zabitého“.
Odpoledne však přijeli členové rodiny neznámého maže *
a zjistili v něm Vávlava Štolu 51 r. at. šlichtař ze |

Vamberka, který seborražda předemdopisem oznámil.
Mrtvola dopravena byla do nemocnice pro nákažlivé
nemoce v Pražském Předměstí.

Chtěl lacimo stavět. V nocina 8. t. m.
sadržel strátník Andr a ponení v Jiříkové tříděpo
voz, v němž zapřaženo bylo dvé kravek. Při prohlídce
vozu nalezeno bylo něco cementu, nehašeného vápna,
několik kusů prken, zednické náčiní atd. Vše to ukryto
bylo slamou. Majitel povozu, Josef Barta z Horního
Přímu, doznal, že věci ty koupil od svého švakra
Jana Horáka, zedníka na stavbě vojenských kasáren.
Horák pakse přiznal, že zmíněné věci odcizil stavi
teli p. Manychovi.O případě tom učiněno bylo ozná
mení státnímu návladnictví,

Nalezemý kufr. Dne 50.m.m. přineslidra
uční černě natřený kufr na policejní strážnici, kde ae
může oň majital přihlásiti. Kufr nalezen byl před
číslem 34. na velkém náměstí.

Pro potulku a žebrotu zatčenbyl dne
26. m. m. Jan Štola z obce Cikaj u Nového Města na
Moravě. — Dne 22. t. m. zatčen byl protýž čin 64
letý obuvnický pomocník Jos. Nedrhal z Krounéu
Hlineka. Při prohlídce nalezeno bylo u něho něco
drobných peněz, nůž a — hrací karty.

Další příspěvky na Adalbertinum
v Hradci Králové věnovali pl.t : Ducho
venstvo b. vikariatu Trutnovského 64 zl. 50 kr, ano
nymae prostřednictvím p děkana z Jabloného 100 zl.,
p. děkan Štěpánek z Jaroměře 3 zl., tamní p. kate
cbeta Suchánek 1 zl., tamní p. kaplan Wolf t zl., p.
kooperator Matouš z Josefova 1 zl., p. děkan Mati
aske z Weckeledorfa 100 zl., p. děkan Syřiště z Aders
bachu 20 zl., p. farář Gebert z Velké Borovice 10 zl.,
p. administrator Lebduška z Vyskytné 6 zl., ducho
venstvo b. vikariata Rychnovského 16 zl. 30 kr,
snoabenci Klesnovi z Liberka 1 zl. anonymns od
Vrchlabí 20 zl., p. farář Doležal ze s«. Jiří 10 zl.,p.
kaplan J. Laštovička z Přibyslavi 1 zl., p. katecheta
Ferd. Vlček v Polné 1 zl.

Vysoké vyznamenání. J. V. cár ruský
udělil budapešťskému velkoobchodníku semeny Ed.
Mauthnerovi řád sv. Anny III třídy. Vysokého tohoto
vyznamenání dostalo se jmenované firmě u příležitosti
výstavy pořádané Cía. zahradnickou společností v Pe
trohradě.

Poutníky svatojanské a vůbecpříchozí
z venkova do Praby vřele upozorňujeme na veledůle
žitý národní podnik — panoramu Nár. Jed. Pošu
mavské nu Ferdinandově třídě (proti Uršulinkám),
Každý týden vystavuje se nová, zajímavá sbírka po
bledů na nejkrásnější krajiny a památnosti vlasti naší
i daleké ciziny. Panorama to je velmi vhodným pro
středkem vzdělávacím, je nábradou těm, kteří jinak
nemohou shlédnouti kraje ty, jest milou upomínkou
všem, kteří na cestách svých seznali krajiny ty. Ve
škeren výnos je věnován výhradně Národní Jednotě
Pošamavské, jež v trudných dobách nyuějších stále
nové a nové docházejí žádosti za podporu těžce hně
teného živlu českého na Pošumaví. V panorawě json
též vystaveny a prodávají se výrobky továrek „Nár.
podniku“ (tožky, inkoust, pečetní vosk) a výrobky
krajkářské školy ve Strá*ově, O dnech svatajanských
bude vystavena zvláště krásná a zajímavá serie po
bledů z Milána, Turina, Janova, Magenty a Secilie,
jež zajisté přivábí velké množství návštévníků.

Kropení ulice. Obec koopila před rokem
zvláštní tarbinu ku kropení ulic, ale proto přece
pouze obyvatelé náměstí a Komenského třídy mohou
si dopřáti vzácného pobledu na tento moderní vypá
lez. Obyčejní smrtelníci v úzkých uličkách města si
tobo potěšení dopřáti nemobon a proto se masí du
sití prachem dále. Zvláště ulice Tomkova a Špitálská,
kde se provádějí 2 novostavby a jedna přestavba po
dobala se tento týden Sahaře při samumu. Spoasty
činí pobyt v těchto ulicích nesnesitelným. Zdravotní
orgány nemohly by trochu přihlédnouti, aby se ulice
tyto občas pokropily?

Z jednoty katol. tovaryšů. Dodatečně
sdělujeme, že čistý výnos akademie slavnostní obnáší
32 rl. 09 kr., jenž byly fondu na stavbu věží chrá
mových odevzdány, Že tento Čistý výnos jest dosti
slušným, přičísti dlužno též obětavosti p. továrníka
Petrofa, jeaž výtečné své koncertní křídlo nejenom
úplně bezplatně zapůjčil, al2 i dovoz sám ubradil.
Zasluhoje tato vzácná ochota uznání, Přeplatky ještě
učinili p. náměstek Waldek 1 zl. 20 kr. a .....

Oheň. V neděli o 10. bodině večerní vyhořel
hostinec pana Luřtiny v Novolesích. Pohořelý nebyl
pojištěn. Má se za to, že oheň byl založen.

Nový časopis ma Nlezeku. 6. května
počal vycházeti ve Frýdku nový politický, neodvislý
list pod názvem „Slezan“. Bode věnován české věci
na Slezsku a Severní Moravě, Bera se směrem proti
židovským zachová si volnou raku ku všem politickým
stranám. Vydavatelem a redaktorem jest Fr. J. Hrad
ský, dosavadní redaktor „Novin Těšínských“,

Kvitujeme další příspěvkyna vydání „Al
manachu boboslovců“: vdp. Frant. Malý, děkan ve
Smidarech 1 zl. 50 kr., vdp. Fr. Vacek, děkan v Ro
ncvě 2 zl, vdp. Em. Aliger, kaplan v Ronově 1 zl.
Dárcům děkuje a další příspěvky přijímá administrace
„Almanachu.“

Oprava. Na základě $ 19. zákona o tisku
žádám za uveřejnění této opravy -článku v časopisu
„Obnova“ ze dne 22./4. 1898. č. 16. ročník IV. v
robrice „Zvěsti z východní h Čech“ pod názrem „Ve
Velíši vytištěnébo“. Neuf pravda,že se nechci modlit
ani otčenáš; naopak pravda je, že své náboženské

příčiny, z níž by se dovozovati dalo to, co v uvede
ném dopisu o mně je tvrzeno. Vojtěch Jírů. VJi=
číně, 26 /4. 1896.



Zvěsti s východních Čech.
Z Heřle. Hořičtí spolkové Vesna, Dalibor a

Ratibor, členové „První české pěvecké a hudební žu

py“, pořádají v nedělí dne 8. května v divadelním sáleBen lův koncert“ ve prospěch sadů Smetanových.
Provozají se skladby jen od Kar. Bendla a sice: 1.
„Chorál národa Českého“. Mužský sbor. Ratibor. 3.
„Proslovení o Karlu Bendlovi“. 3. „Slavnostní pochod
z opery Břetislav a Jitka“. Pro orkestr Dalibor. 4.
„Pomsta vil“. Ženský sbor se sóly a s průvodem pia
na Vesna. 6. „Dvojspěv“ Haničky a Vojtěcha z opery
Starý ženich. 6 „Tatranská fijalovačka“. Mužský sbor
se vólem a a průvodem piana Ratibor. 7. a) „Damka“.
b) „Orientálská fantasie“. Pro housle a piano,8. „Do
brou noc!“ Trojspěv pro ženské hlasy. Vesna.9. „Sbor

Smíšený sbor s průvodem orkestru. Vesna, Ratibor a
Dalibor. Začátek v 8 hodin večer. Seděti se bude při
stolech. Vstupné: Členové pořádajících spolků a če
nové jejich rodin 20 kr. za osobu. Nečlenové 50 kr.
za osobu. .

Z Králového Dvora. Volbydo městské

bo zastupitelstva jsou tedy vypsány: Konati se budouvšdy po 9. hod. dopol. v Hankově dvoraně a sice 10.
května volí třetí sbor, dne 12 května druhý sbor a
dne 18. května volí první sbor. Každý volební sbor
voliti bude 12 výborů a 6 náhradníků Volby do
obecního zastupitelstva budou tentokráte veliceklidné
a voleni budou bohdá mužové plodné práce. Doba
velkobnbých frází a radikálních křiků odchodem „po
krokáře dr. Štemberky“ utrpěla pohromu velikou a
odhalením „vlastenectví“ poslance dr. Moravce polo
žena do hrobu. Ukázala to nejlépe oslava 1. května.
Protože p. dr. Moravec z pochopitelných příčin lav
nostním řečníkem i kdyby snad se byl o topokusil,
býti nemohl, a žid G. jim býti nesměl, vyprošen byl
řečník až z Králové Hradce. Politický klub v Dvoře
Králové uspořádal totiž v neděli o V. hod. dopoledne
na oslavu 1. května veřejnou schůzi lidu z zahradě
Hankova domu. Sta plakátů oznamovala program 60
cialistické echůze: I. Význam 1. května. II Politika
česká a rukouská. III. Volný rozhovor. K programu
měl promlavit redaktor Osvěty Lidu, pan Alois Hajn
z Hradce Králové. Ačkoli na plakátech se oznamovalo,
že hojné účastenství jest žádoucí, dostavilo se do
schůze jen málo socialistů a pokrokářů. Avšak i tito

ap ve svých očekáváních a nadějích trpce sklamání.Slavnoství řečník nepřijel, zůstal raději domav Hradci
a tak osvěta lidu v Králové Dvoře docela shasla.
Toho sice nikdo nelitoval, ale lid se zlobil a pravil,
že těch peněz na sta plakátů bylo prý přece jenom
škoda! Pan redaktor Hajn se omluvil, že prý ze
škal vlak. Inn, dělá to jako redaktor Hevera, když
byl se svou latinou v koncích. Zde trapně působí,
že O. L snaží se omývat dr. Moravec. — Dne 30.
dubna přednášel zde p. řídící učitel J. Buchar ze
Štěpáni o velikonočním loňském výleťa českých tu
ristů do Dalmacie, Černé Hory, Bosny a do Chorvat
ska. Čistý výnos byl věnován studentské noclehárně.

Z Cáslaví. (Trojí oslava 1. máje. — Úmrtí).
Po prvém máji! Není snad dne, o němě by se tak
mnoho mlavilo a k jehož oslavě by se tolik lidí chy
stalo jsko den tento. A jak jsme se uchystali na ně
ho a jak jsme ho oslavili ? Začneme od nás samých —
01 katolíků. Jako všecka jiná léta koná se i letos v
děkanském chrámu Páně májová pobošnost. Počíná
prvým kvě'nem, počala tak i letos. Neobyčejné bylo
účastenství při zahájení jejim, tak neobyčejné, že na
dlouhá leta tak nebylo. Všecky kruhy zbožných kato
Jíků zastoupeny byly ba pozorovali jeme i mnohé
evangelíky, kteří neodolali přesvědčiti se o krásné
této pobožnosti. Neopomeneme se šíře o ní zmíniti
ku konci jejímu. Tak tedy oslavili jeme prvý máj
my — katolíci Oslavovala ho také jako všude istra
na socialně.demokratická. Na dvoře hostince Hóniga
feldova sešlo se na 300 účastníka většinou z okolí,
neboť u nás už strana dodělává, aby poslechli praž
ského řečníka Malého z administrace „Práva lida“.

sč jeho nesly se zaámým stylem s tím rozdílem, že
vyhnul se všemu, co by bylo proti náboženství a stra
ně křesťansko socialní. Bušil do velkokapitálu Po řeči
nastal konc-rt. -— I nově založený spolek národních
dělníků slavil prvý máj. Akademii s přednáškou. Ta
to vzal na se spolkový řečník p. dr. Sobotka za vel
mi slabého účastenství a byl ještě přerušován napo
mínáním předáků — mladočeských. Jest známým po
krokařem| Při divadle s akademií spojeném vynikla,
coš zvláštní, jedině pí. Chvátilová, osvědčená herečka
v katolickém spolka: Práci. — Začal máj tedy slav
ně! Na které straně nejelavněji a nejkrásněji, posuď
čtenář sám. — V úterý dne 26. dubna zemřel v mě
stě našem zvláště v kruzích dělnických vážený občan,
pan Antonín Roseler, bývalý klempíř v enkrovara
pp. Schóllerů. Ve čtvrtek pochovánbyl za hojného
účasti občanstva čáslavského. Kat. spolek „Práce“
doprovodil zvěčnělého svého členai a předsedou P
Jos. Lesákem k poslednímu odpočinutí Hluboce zar
moaucenárodina utrpěla úmrtím svého živitele bolest
nou a citelnou ztrátu. Spi sladký sen po kratém, ti
chán boji! ,

Hospodářskýspolek pre okres krá
lo: édvorský konal v nedělio 3. hodiněodpoled
ní schůzi v hostinci p. Foznera ve Verdeka. Zemský
poslan-c pan Jos. Jaroš z Čáslavekpojednal ootázce,
„co sněm království českého vykonal v po
slední době pro zemědělství.“ Pan poslanec
zmínil se o dřívějším významu našeho eněmu, který
jediný měl právo povolovati v tomto královatví vojsko
s daně, kdežto po zavedení ústavy klesl význam zem
ského sněmu, Který se stal hříčkou tó které vlády.
Snému se nedopřává dostatečného času k projednání
důležitých osnov a návrhů, povoluje se mu jen od
hlasovati nejnatnější běžná vydání a občas smí se za
bývati také otázkou jazykovou. Zemský rozpočet a
zemské přirážky stále rostou, neboť vydání na účale
buwanitní a školské stále ae množí a nelze jich zmen
šiti. Na to pojednal p. Jaroš o berní opravě a pravil,
že osobní daně stihnon nejvíce střední stavy, šivno
stnictvo a rolnictvo. Vláda žádala sněm českého krá
lovetví, aby se na 1z let zřekl všeho práva vybírati
přiráčky k osobním daníma slíbila dáti zemí z vět

šího výnosu dení 8-8 mil. al. náhrady ses ušlé přirád
ky. K tak velkému ústapku nemohl se sněm odhodlati,
poněvadš výnos nových daní i ušlých přirášek není
Ještě znám, a proto te zřekl svého práva k vybírání
přirážek k osobním daním pouze na 5 let. Dálese
smínil p. poslanec o větší slevě pří dani tivnostenské
a pozemkové. Pak se zmínil p. poslanec Jaroš o né
kterých návrzích na zemském saněmopodaných, na př.
o návrhu na změnu čeledního řádu, aby rolník nebyl
nucen vydržovati avým nákladem v nemocnici čeledí
na, který sloužil u něho jen kratičký čas, třeba jen
dra dny. Důležitý jest též návrh vládě na sníšení
poplatků s převodu majetku nemovitého. Z převedení
vla-taictví nemovitosti platí se na př. poplatku 481
zl., za to s převedení cenných hodnot na burse v ceně
5090 zl. platí se 20 -50 kr., což jest zajisté nespra
vedlivé. Oprávněný jest též návrh aby differenční a
termínové obchody na obilních buraách byly zrušeny,
protože citelně pokozují rolnictvo. Ve prospěch r.
nictva učiněn byl též návrh na zřízení výzkumného
ústava pro královetví České na zkoušení osevu, picin,
krmiva a hnojiv k vůli zabránění často páchaného
švindlu, v tomto oboru. S návrhem p. Alfonse Šťast
ného ohledně zavedení selského práva a selských fi
deikomisů p. poslanec nesouhlasil. Řečník litoval, že
nebyl přijat návrh na zavedení nuceného pojišťování
proti ohni, které je v Bavorsku, Saska a jinde zave
deno a vyznamenává se solidností i velmi lernými
sazbami. U nás velké pojišťovací společansti dovedly
tento návrh svým vlivem hovat, avšak rolníci od
jeho provelení neupustí. „Posn. red. Pak ale nesmí
za poslance volit dr.-Herolda a jiné advokáty, kteří
jsou právě správními rady a obhájci těch velkých po
jišťovacích bank: Důležitým jest též návrh za zale
sňování holých etrání. Sněm věnoval na tento účel
16.000 zl. a rolníci a obce mohli by tedy na zalesnění
1 jitra holých, pustých strání dostati až 25 zl. pod
pory. Zmínka o návrhu, aby vláda zrušíla kartely,
vyvolala velkou debatu, které se účastnilo více feč
níků. Královédvorskýděkan p. Beran dovozoval jme
novítě, že by se měly zrušit nejen kartely, které po
škozají zvláště rolnictvo, ale kartely vůbec, tedy téš
ony, kterépoškozují dělnictvo a živnostnictvo tím, že
zničí nsb koupí napřed menší konkurenční závody a
diktují pak ceny libovolně zvýšené. Tak na př.iv
Králové Dvoře chtěli velkotovárníci zničit a skoupit
menší továrny, čČívě by mnoho mistrů a na ata děl
níků přišlo o výdělek a živobytí. Dále pojednal pan
Jaroš o předloze ohledně zvelebení dobytka. Myslí,
Že 8e věc nechytila za pravý konec, že inspektoři
budou zbytečně sekýrovat rolníky. Lépe by snad bylo,
kdyby vysoké platy inspektorům určené věnovaly se
na zakoupeníplemenných výtečných býků. Na Krá
lovédvorska, které trpí častými povodněmi a stržemi
řečiště i Jnk včasná byla zmínka o návrhu na ury
chlení toků říčních a provedení meliorací. Na úprava
Labe slíbila vláda dáti do rozpočtu 13 mil. zl., avšak
dr. Kaizl je tam nedal. Sněm zemský musí tedy dů
razně hájit zájmy zemědělců a starat se o zvýšení
státních podpor na regulace a meliorace. Protože jest
rolnictvo hmotně stísněné, přičiní se rolničtí poslanci
o změnu stanov zemeké banky v tom omyslo, aby
rolníci mohli vyd tněji než dosud ponžívati meliorač
ního fondu zemské banky. Přednáška pana Jaroše
byla vyslechnuta s pochvalou a souhlasem V uznání
zásluh jeho o hospodářský spolek jmenoval jen tento
v dubnu svým čestným členem. Hospodářský spolek
královédvorský vyvinuje činnosť velice utěšenou. Dne
11. dubna t. r. konal valnou hromadu v hostinci p.
Václava Janečka v Novolesích za předsednictví p. Jo
sefa Mana. Z jednatelské zprávy p. Václava Růckra
vysvítá, že epolek jeví značnou činnost. Pokladník p
Rich. Mi] sdělil, že spolek měl v Joni 484 »]. 80 kr.
příjmů a 376 zl. 29 kr. vydání Spolková knihovna
čítající 174 svazků jest členům k disposici zdarma;
nečlenové platí za každou vypůjčenou koíhu 2 kr.
Pan Jos. Vágner, dozorce nad 6 ovocnými a lesní
mi školkami sdělil, že spolek má 6000 sazenic. Při
volbách zvolen byl p Josef Man z Novoles. opět za
předseda, p. Vc. Růcker, za jednatele a p. R. Mil z
Filířova za pokladníka. Do výboru zvoleni: za Novo
lesy Karal Jarolímek, za Králové Dzůr p. A. Serbou
sek a Em. Laušman, Jos. Mrkos za Werdek, J. Holab
za Lipaici, Jos. Žiška za Bílou Třemešnou, Jos. Mach
a Jos. Machek za Doubravici, Fr. Jákl za Dahtov, Fr.
Málek za Zábřeží, Jan Čeřovský a Jos. Flógl za Tře
bihosť. Za nahradníky byli zvoleni pp. A. Frieda, B.
Laušman, Jos. Vágner, Fr Munzara, Jos. Munzara,
Fr. Emler, Jan Kolář, Jan Kracík a Petr Šabrt.

Ukázky =vlsitační cesty. (..... ý)
Katolíci uvítali svéhobiskapa dosud všudeatoseí slá
vou pokud možná největší. Vědomí katolické šří se
na všech s'ranách přesvšechen terror helvetsk o-radi
kálních plátků. —Katolíci prohlédají! Zvláště ardeč
né bylo uvítání v Chotči a v Lužanech. Do podrobna
uvítání na jednotlivých osadách líčiti sice nemůžeme
— zabralo by to příliš mnoho místa — přece však

abychom ukázali jak málo zmohl Jičínský protostantakoradikální plátek stálým špiněním nejdp. biskupa v
okolí Jičína — uveřejňujeme obšírnější zprávu o pří
jezdu J. M. do Lužan. Na hranicích farnosti očeká
valo J. M. asi 30 jeziců atahami nár. barev ozdobe
ných — zástupcové patronátního úřadů; — kteří do
provodili J. M. kuaslávobráně na kraji osady posta
vené. Zde přivítal nejprve nejdp. biskupa několika
srdečnými alovy p. starostu lušanský Šádek, po něm
jménem přifařených obcí proneslnáslednjící vítací řeč
starosta z Kamenice p. V.Šimon. Uveřejňnjeme tuto
řeč na důkaz, že špiněnírůzných plátků již nepůsobí.
Nejdp. biskapa oslovil takto: Vaše bískupskáMilosti
Jménem všech přífařených obcí dovolaji si při prvním
kroku do našich klidných osad V. B. M. co nejpokor
něji pozdraviti, neb tento den jest pro nás všecky na
výsost vznešeným a slavným hlavně proto, že naše
mládež má ve atáti účastna milosti svátostní, ale ta
ké méně proto, že hledíme k Vaší bisk. Mílosti s vla
steneckou brdostí a Ineme vroucí láskou k svému ne
obroženému arcipastýři. Nechť nehodnost jakkoli o
Vaší bisk. Milosti veliké zásluhy se otfrá, my povně
státi chceme po boku Vaší bisk, Milosti, poněvadž tu
vidíme vzor lidumiloého arcipastýře, upřímného vla
stence, pravého přítele a vůdce lidu. Pro tyto zásluhy

Inemek Vám aplesáme, še nám poskytnuta příleži
tost svou oddanost a věrnost synovskou Vaší nos

vyjídkt s proto volám: Zdráv a požehnánbudiž aššmilovaný arcipastýř a požehnán budiš j krok jeho do
naších osad! Na to provoláno nejdp. biskupovi troj
násobné hřímavé „Sláva“. U drahé elávobrány přivi
ta) nejdp. biskupa místní p. farář jménem duchoven
stva a dvě drůžičky jménem školních dítek, načeš
provolána opět třikráte sláva od čtyř hasičských sbo
rů s přifařených obcí, kteří tvořili špalír při vchodu
do kostela a při návratu do ferní budovy a od množ
ství věřícího lidu. Vůbec přivítán byl p biekap se
slávou, jaká na vesnici vůbec jen jest možná a jak
se na kotoltky sluší. Podobně tomu bylo iv ostatních
farních osadách v okolí Jičína, a v Ostružně, Saměfně
a jinde. Z toho viděti, že katolická víra žije v srdcích
obromné většiny lidu, že není vyrvána přes všecku
zlobu času. Lid všude Ine k svéma biskupu, ač tupeg
a haněn jest od l:df nevědomých a nověreckých způ
sobem neslýcnaným. Lid z větší části prohlédá, že
lživé ono štvaní děje se jen prozisk a osobní aláva
jednotlivců, aby totiž domohli se někteří mandátu,
nebo nejakéko místa v obci a redaktor radikální, sby
měl chléb. Mnozí méaá prohledaví věří ováem ještě
orgánu pana Marečka, Kloučka, Holečka, Horny et
cons. a prote myslí, že udělají velkou věc, když ne
přihlásí se — ač katolíci jsou k svému biskapovi. V
Jičíně totiž některé spolky odhlasovaly ohromnou vět
šinou — jedaoho totiž hlaan — če ne uvítaní bisku
pa nezúčastní. Dotyčným spolkům, vlastně členům,
kteří hlasovali proti, připomínáme, že neudělali nic
nového, že podobného něco udělala též Přelouž, když
tedy chtěli následovati Přelouč, přejeme jim to. Chté
lí-li snad udělat urážku panu bískupoví, tu jím pra
víme, že pan biskap je nenáviděn jen pro neohrožené
katolické své smýšlení a proto že trpěti umí. Tím če
jen jeho zásluhy množí. Erang. „N. L.“ mají nesmírnou
radost, že některé jičíneké spolky ndp. biskupa Bry
nycha neuvítaly a že prýdřívětší biskupové byli v
Jičíně uvítání slavnějí,Snad proto, že bylí v šířsní
katolické víry a v její obraně proti její horlitelům
horlivější? Proto je protestanté, šidé a nevěrci sotva
nadšeněji vítali. Ci snad vítali je protohlučněji, že
byli horlivějšími českýmivlastenci P Proto asi také
ne. Biskup Hanel byl rodem i smýšlením Němec, byl
ústavácký centralista a odpůrce naších národních a
státoprávních snah, a biskup Hais, byv vychován v
ovzduší ško) německých, se pro české národní a stá
toprávní naše enahy při nejmenším neexponoval. Žá
dné neb menší horlivé vlastenectví, ba i nárolní a
politické nepřátelství se však odpnatí, ale naopak
rozhodný český státoprávník a národovec musí býti

pomeuván, špiněu a kaceřován, protože jako horlivýstolík, poctivec a mravokárce kouká různým „náro
dovcům“ na praty, kteří se ovšem neostýchají avor
ně se židem i Němcem méně chápavé Čechy odírat a
vykořisťovat. Biskup Brynych je nenáviděn proto, že
povídá „národním a socialním“ farisejům bezohlednou
pravdu. Mnozí to všechno vědí, ale bojí se teroristů
a nehlásí ce proto veřejně k svému českémubisku
povi. Nelze se proto diviti, že na př. velitel hasičů
jičínských — jinak konservativní — dal se zastrašiti
terrorem jistých pánů. Jiní tak čin.li = nevědomosti,
Na důkaz jaká nevědomost a frásovi'ost je u někte
rých pánů, dokazuje výrok jednoho člena pátého druž
stva, kde rovněž o uvítání Jeho Milosti se jednalo,
který pronesl paměti hodný výrok: „Pánové, tu hůl,
která nás bija — libati nebudeme“. Chudáček nevě
děl, že těch slov neřekl Brynych, ale hr. Thun o Mla
dočsších. Občanská Beseda vůbecse nesešla, aby jed
nala, zdaž má se uvítati njdp. biskap — nač prý si
kaziti večer — a radikálnější živlové hroz:ly vystou
pením. Jinak uvítání v Jičíně dopadlo dosti elavně—
slavná městská rada s p. purkmistrem v čele uvítala
J. M. u brány města a dokázala tím, že váží ti av.
náboženství jako základu vší mrarnasti a pořádku.
Uvítání zúčastnili se všecky úřady, všecky ústavy,
sbory uč telské sbor ohňostřelců s praporem, jeden
spolek řemeslnický a nesčetný zástup lidu, který vy
váží ostatně všecky spolky, neboť ty tvoří jen nepa
trnou část veškerého obyvatelstva. Slavnost křesťan
ská tedy niktersk zmařena nebyla a nikterak nepří
tomnost spolků také nepatří k platností av. biřmování.
Styděti se však za víru svou veřejnésa snad ze strachu
před redaktorem zalézti je zbabělot. Katolíci někteří
u nás nejsou ještě oatříleni. Pravíme, že se nedivíme,
že někteří nepřišli, neboť dlouhon doba před uví áním
zařil Obzor a tak tupil nsjdp. biskupa jakoby byl
člověk ten nejhorší od něhož by ani pes kaa chleba
nikdy nevzal. Polemisorati s listem tak sprostého
kalibra — jako je Obzor — bylo by pod naší dů
stojností. Čteme-li některé číslo, pozorujeme bned, že
z něho vane helvetina, s náramným gustemnveřaj
ňuje totiž odstoupení od víry katolické k protestan
tismu — ač každý ví, že se tak děje — k vůli urvat
bě — nikoliv z přesvědčení, Stojí také za plátkem
tím jak známo pastor Mareček a jeho syn, majitel
krahovky. V posledním čísle byl eáhodlouhý dopis v
Obzoru: Proč nemůžsme uvítati Brynycha! Odpovídá
me proto, že nejste katolíci — aleprotestanti — a
jsou-li někteří katolíci toho smýšlení, pravíme, še
nevědí, co činí. Celý dopie je psán od helveta; jizlivý
sloh je toho důkazem — a pak ltivá zpráva v Pro
seči naznačuje — kdo měl v Jičíně téš tykadla. S
helvetem zvláště s pastorem těžko polemisovati ten
je jako cvoček s bezové duše, který atále chce stůj
co stůj míti navrchu — i kdyby měl překracovati —
nebo vyvracovati co nikdo netvrdil. To je smutné, že
někteří katolíci nepozorají odkud vítr vane, že dají
se strhnoati vlivem nekatoliků a stydí se vyznati ví
ru svou, Díky Bohu, že jsou ve veliké menšině!

Z Černilova. Katol. národníjednota v Čer
nilově pořádá dne 8. května o 3 hoď. odp. v Bukovi
ně v hostinci p. J. Hodka pro evé členy a jini uve
dené hosty schůzi s tímto programem: 1.) Odkud kyne
spása rolnictvu, přednese vldp. dr. Fr. Rey). 3) Účel
a význam epolčování se. 3.) Přijímání nových členů.
4.) Čísla zábavná. přednesou « ochoty pp. členové
bratrské jednoty Králové-Hrudecké a pp. cyrilisté čer
nilovětí.

Z Ličma. Ve farnosti naší zřízen byl v neděli
dne 1. května t. r. nový křesťansko-sociální spolek pode



jménem: „Národní katolická jednota jinochů a mušů
ro Lično a okolí“, Do četného shromášdění jako hosté
ostavili se z bratrské Jednoty s Kostelce n. O.: dp.

Alois Dvořák, který přednesl velmi účinnou, přes ho
dinu trvající řeč o účetu spolku, pan místopředseda
Dašek, který nade jiš potvrzené stanovy ochotné četl.
Z Černikoviczavítal k nám dp. farář Ferd. Audrlický,

pecí zřízení našeho spolku upřímně vítal: Utvořeníspolku jest trnem v očích některých zdejších svobo
dářů. Pošklebovali se nám, že prý jsme atadení. —
Kdybychom jim stejnou mincí chtěli odpláceti, mohli
bychom jim připomenouti, že oni zase mají mozky
naukami svobodátskými připražené. Lépe bude tedy
pro nás zůstati „stadenými“ a zachovali si chladnou
rozvaha, než přidati se ku „připraženým“. — Po
šklebky evobodářů zastrašily některé polončaté cha
raktery, kteří o sobě říkají, že jsou „také katolíci“.
— Máme zle tedy „studené“ t. j. horlivé katolíky a
členy naši jednoty, dále „připražené“ t. j. avobodáře
a kon čně „také katolíky“, kteří vlastně nevědí čí
jsou. — Jest jisto, že budoucnost náleží nám kře
staoským socialům, poněvadž nevěrecké svobodářství
jest v úpadkn a nerozhodní přijdou v cpovržení u
obojí strany. — Naše jednota, o níž nepřátelé se do
tmnivali, že bude spolkem bez členů, má nyní již přes
40 údů a doofame, že za nedlouho bade jich šedesát.
— Ve výboru jsou pp.Lad. Seidl, předseda, A. Šmída,
místopředseda, J. Kubec,jednatel, Fr. Vostřez, po
kladník, J. Vášátko, V. Křížek, V. Jiruška, V. Junek,
Fr. Pavlík, Jan Kmoch výboři a Fr. Šesták, Jan Čer
vipka, náhradníci. — Budoací scbůze v pondělí sva
todašní. — Další činnosti spolkové. Zdař Bůh!

Z Jásené. Dne 27. dabna byl zde ku po
slednímu odpočinkuuložen p. Antonín Dítě, rolník
a bývalý pokladník záložny zdejší. Pohřeb jeho, ja
kého zde nebylo od emrti dcerašky téhof, ukázal ja
ké všeobecné lásce zesnulý se těšil. Bylť občanem
míramilovným — bylf i starostlivým manželem a
otcem. Za mladěich svých let zasedal po delší dobu
ve výboru obce, jsa činným při každém podniku jejím,
zvláště při stavbě nové budovy škciní. Sbfírkou, kte
rou konal ještě s jedním olčanem, postaral se o po
řízení hod n na věž chrámovou. Po plných 26 let byl
vástapcem cukrovaru A. Čerycha sp. v Josefově a
po vyhoření téhožzástupcem cukrovaru vČernožicích.
Po deset let byl členem hospodářské „Besedy“ zdejší
a také po celou ta dobu jejim pokladníkem. Když
pak pro stáří úřadu toho se vzdal, pro zásluhy odmě
něn diplomem čestného člena téže „Besedy“. Když
počátkem letošního roku založen v obci naší záložen
ský spolek dle spůsobu Raifaisenova, by! zvolen jeho
pokladníkem, kterýžto úřad krátko sice ale možno
říci až do své smrti zastával s takovou píli, že těšil
se ústav ven utěšenému rozkvětu, neboť již prvý mě
síc svého trvání peněžním obratem 14 00+ zl. se vy
kázati mobl. Znám byl nejen v obci, ale i v šírém
okolí pro svou dobrou poctivou povahu. Ka posled
nímu odpočinka duprovodil zesnulého vys. důst. p.
Fr. Malý, četný kanovník, bisk. vikář re Smidarech,
důst. p Jan Seidl, farář v Černilově, důst. pan Jar.
Horák, zámecký kaplan ve Smiřicích a místní p. ad
ministrator. Nad rakví promluvil srdečně sám vys.
důst. p. kanovník Malý. Ka pohřbu zaslala alevná
správa cukrovaru v Čornožicích svého zástupce. Smrt
dobrého mauželu oplakává choť — smrt nezapomenu
telného otce oplakávají synové Josef, kaplan ve Smi
darech, Antonín, obchodník v Praze, František, ob
chodvedoucí firmy G. Ditrichb, c. k. dvorní obchod v
Praze. Odpočívej v pokoji|

Z Jičína nám píše okresní a městský zvěro
lékař psn Břetislav Václavík, abychom uveřejnili tato
jím zaslanou zprávu: „Není pravdou, co jsme v pře
dešlém čísle našeho listu o p. Václavíkoví v Ji
číně přinesli, že by marné popouzel své
klienty naproti uvítání J. H.M“, nebjak nám
z pravého pramene sděleno bylo, p. Vác'avík nejen,
že vi umínil do celé této záležitosti se nemíchati u
proto věta oproti p. Václavíkovi v celém obsahu ad
voláváme a dokládáme, že p. Vá«lavík, jsa zvěroléka
řem, nemohl by ani nikdy své klienty — neb těmi
jsou u každého zvěrolékaře zvířata — proti nikomu
popouzeti.

Z Jaroměře. Od 9. dabna do 17. vč-tně
konala se v děkanském chrámu Poně v Jaroměři 0b
nova sv. Missie. Započala ua bílou sobotu o 5. hod.
před slavuostí Vzkříšení Páně a ukončila se závěreč
ným kázaním na bílou neděli o 3. hod. odpolední;
konala se za hojného účastenství, jež stále ros'lo,
takže při závěrečné pobo'tnosti byl prostranný chrám
přeplnen. K svatým svátostem přistoupilo za tu dobu
1948 kajícníků. Bůh budiž sám odplatitelem velebným
Otcům missivnářům ze shromáždění největšího Vyku

itele od sv. Kajetana v Praze P Aloisia Rollerovi.
. Bernardinu Čákovia P. Soukeníkovi ze práci na

mabavou, kterou tak horlivě a tak čestně na roli
Kristově u nás konali !

De Jičímska. Byli jsme obšťastněnícelou
řadou oprav. Těší nás opravdu velice, že pan Jirů
o Otčenáši vo tak nevyjádřil a že se chce modlit
i otčenáš Teď mu to věříme na slovo. Ale pán ten
tvrdí též, že svó náboženské povinnosti zná a koná.
Pravý katolík však tak nepěkným způsobem protiavé
mu biskupovi nevystupuje, jako to učinil p. Jirů.Je li
p Jirů pravý katolík, — jak udává —| nechť
jmenuje onobo kněze, u něhož plní svou katolickou

povinnost, totiž velikonočnísv. zpověďa sv. přijímání,e
neděli a každý svátek na měj sv. a na kázání. Ne
prokáže-li toho pan Jirů, pak si ovšem veřejnost ači
ní úsudek, zdaliž že pan Jirů opravdový katolík, který
své povinnosti koná. — Že Břetislav Václavík okr
a městský zvěrolékař ai umínil nezasahovat do ukce
ohledně vítání neb nevítání ndp. bi:kapa, béřeme
a uspokojením k vědomosti.

ve Výslušbě p. Ad. Bratka, oblíbený vlastenecký
důstojník v kruzích hradeckých, než odkázal ženskéma
spolku Minervě 3500) zl., Ustřední Matici školské
10.000 zl. A některé menší odkazy jiným vlasteneckým
spolkům, Čest budiž jeho památce.

VelikýkemcertFilkarmenické Jed
mety a pěvecké jednoty Slavjama vsobo
tu a v neděli konaný byl velkolepým hudebním festi
valem celých severovýchodních Čech. Viděli jeme pře
četné účastníky nejen s blíského okolí ze Smiřic, Jo
sefova, Jaroměře, Třebechovic, z Týniště, z Opatovic,
z Holic a Pardubic, ale též z Králové Dvora, Paky,
Náchoda, N. Města, Opočna, Rychnora, Žamberka a
Vamberka, z Chocně, Mýta, Chrud:mi, z Hořic, Nov.
Bydžova, s Jičíne, ba i z Prahy a z jiných v hudeb
ních krozích chvalně známých míst. Pooba dva dny
bylo městské Klicperovo divadlo v,prodáno a zněl je
den hlas, že tak vělkolepého a vzácného hudebního a
pěveckého požitku se našemu obecenstva již dávno
nedostalo, jako v sobotu a v neděli. Orkestr i sbory
byly velmi pilně a vzorně nacvičeny a provedeny, oč
má zásluhu nejen dirigent p. Ludvík Knepr, ale všichni
úč nkující bez rozdílu, z nichž mnozí musili ke zkou
škám vážiti cesty mnohé, obtížné a obětavé, čímž
nejlépe projevili lásku svou k pravému umění. Pone
chávajíce si podrobnější rozbor programu na příště,
s uznáním re musíme vysloviti o pěveckých výkonech
slečny Anny Fialové. Ač slečna operní školu
teprve navš'ěrovati začala, přivedla krásný, mohutný
a zvonivý svůj sopránový hlas plně kplatnosti. Před
nes její jest přirozený, jak při pfení vážné, tak lehké,
hravé a amavé. Slečna byla první den někol.krát a
drabý den až čtyřikrát za bouřlivé pochvaly a po
tleska vyvolána a na všeobecné přání ještě nové písně
přidala. Pan Karel Štěpánek, koncertní pěvec a
statkář z Máteřova, znám byl jako vynikající tenori
sta na Pardubicku. Jsme pořadatelům koncertu zavá
záni díkem, že celému Hradeckému kraji poskytnuta
byla příležitosť slyšeti pěvce u tak labodným, štavna
tým a měkkým hlasem, jímž všem po-luchačům vřele
se zamlouval Překvapila-li jeho „píseň noci“, tedy
„noční enění“ každého okouzlilo. Zpěv Muezzimův byl
přímo br.llantní ; skvostné, vysoké tóny bázel p. Ště
pánek hravě jako ty nejcennější a nejkrásnější perle,
které zvlášté dámy a znalci hudební poslouchali s
pravým zanícemi. Skladby Saint Sačnse, J. Masseneta
a F. C Dav.da přednesl orchestr mistrně. Nejúchvat.
nější dojem činila symfonická oda Feliciena Davida
Pěvci, recitator a orchestr zápolili stejně o palmu obou
večerů. Ud horlivé «naby všech aúčastněných činitelů
očekáváme v budoucnosti ty nejlepší umělecké požitky.
Pilhbarmonie a Slavjan ukázali, že se nemusí lekati
skladeb, na které se odvažovali dosud jen pražský
Hlahol neb olomoucký Žerotín.

Z porotní síně. Následkemnedostatkumí
ea zmíňu;eme se dnes jen stračně o výsledku letoš
ního porotního období. V pondělí odsouzena byla
Marie Keilová na4 leta těžkéhožalářepro vražda
ditěte, v úterý dostal Jan Novotný 6 měsíců pro
zaviněný úpadek a ve středu odsouzen Jan Jarý ze
Suchovršic na 10 let do těžkého žaláře pro zločin
žbářství. Žaloba podaná na Frant. Hetfeiše z
Maršova u Upice, který 10, listopadu m. r zabil nkrut
ným způsobem svého otce Vincence Hetfleiše, vzata
byla státním návladnictvím zpět, protože pražští pay
chiatrové uznali, že nešťastný Frt. Hetfleiá spáchal
vraždu v stavu choromyslnosti.

Grand hotel v okreemmdoměotevřen byl
v neděli. Veškeré zařízení hotelu jest velmi úpravné,
čisté, elegantní. Pohostinské pokoje a lázně jsou
k disposici. Pivo plzeňské a hradecké jest velmi dobré.
kuchyň znamenitá, obsluha vzorná. Dle toho jest také
návětěva velmi slušná — — —

V Italii vypukly veliké nepokoje násled
kem úžasného stoupání cen obilí a mouky. Krá
lovským dekretem zrušuje se dočasně obilní clo
do 30. července. Také ve Francii zrušena do
časné obilní cla.

Ve Spojených státech panujenesmírná
radosť nad porážkou slabého loďstva španělského
u Filipin. Hlavní město Manilu prý Američané
nezapálili perrolejovými pumami, ale město prý
zapálili Španělé, kteří prý se nemohou ani proti
Američanům ani prori povstalcům udržet.

Výbor pro obžalobu misistra hr.
Badeniho, v němž má pravice 21 a levice 15
členů se již ustavil. Předsedou je hr. Palffy, mí
stopředsedou dr. Jaksch, zapisovatelem dr. Dyk.

Bíšská rada bude po Čas zasedání dele
gací dne 12, 13. a 14. května zasedati. Jazyková
debata mí se skončiti v pátek. Dr. Vašatý pro
hlásil se proti všem jazykovým nařízením a je pro
provedení Ó 19. st. zákl. zákonů, který zurujuje
všem rakouskym národům ve škole, v úřadech
i v životě veřejném úplnou rovnoprávnost. Di
pauli nadlézá pořad více levici, ale do výkon
ného výboru pravice chodí. V hospodářských a
politických otázkách chce prý jeho strana. jíti
s pravicí, v otázkách národních musí prý si ale
vyhradit volnou ruku. Ze by byl zradil pravici,
baron Dipauli popírá, avšak poslední jeho jednání
i řeč působí na nravici trapně, Co je nám platný
spojenec, který nás v národních otázkách opoustí?|

Výkaz
přispěvků a darů za duben:

Členové zakl. splatili: č. 57 a 64. po 10
zl., 20 sl. ČI.skuteční: č, 1., 5., 6, 36.,89., 167,
182., 185., 228., 240., 281., po B zl. ú 328 po (2 zl.
50 kr. — 67 zl. 60 kr.

l. přísp.: č. 3., 13 (6—); 14. (b'—)., 18.,
34, 85., 64, 68., 66., 70, 86, 167., 172., 210., 216,
217., 219., 237., (7*50)., 294, 302., 329., 334., 445.,
477 a 260 — 70 zl. —

Dary: Vikar. Polná 5t zl. —, vik. Králíky 21
zl. 28 kr., vik. Hořice 11 zl. 50 kr., p. t. p. far. Sin
kora a p. far. Seidl z Černilova A 5 zl., p. f. Horáček
4 zl. — p. kpl. Stanislav, p. kpl. Zórnig, p. kpl. Fi
lipek a p. far. Rolreich ů 1 zl. p. kpl, Adamec 50 kr.
= 89 zl. 23 kr. úhrnem 235621. 74 kr.

V. Uhlíř, t. č.
V Jesenici Velké, 1. května 1898. pokladník.

(Zasláno.)
Fan Josef EKrejčík

umělécký závod sochařský a řezbářský v Praze.
Dílny: Bubna 619-VII — Sklad Elátina tř. č. 94.

Vyrovnávaje v příloze účet za dodané „Jesle“
vzdávám ardečné díky za krásnou práci.

S uctou veškerou

P. Jak. Fr. Kocábek,
Brloh, dne 7 ledna 1597. farář.

(Zasláno.)
Výbor Filharmooické Jednoty po

kládá za svou milou povinnost poděkovati na
těchto místech všem svým přátelům a příznivcům,
kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k důstojnému
vystoupení naší Jednoty v nedávných dvou kon
certech. Na prvaím místě platí náš dík sl. Andě
Fialové, p. Karlu Štěpánkovi a p. dru. L.
Scheinerovi, kteří způsobem virtuosním při
spěli k náladé obecenstva, rovněž jako p. Theod.
Peřinovi, jakožto osvědčenémarecitátoru; dále
sl.ředitelstvímc.k. gymnasia, c.k realky,
c. k. paedagogia avyššíobchodní školy
rovněžjako posluchačům týcbže ústavů, kteří
součinností v orcbestru a ve sboru ve vysokém
stupni přispěli ke zdaru obou koocertů, dále vá
žené firmě V. F. Červený a synové, jež za
půjčením některých nástrojů získala si rovněž zá
sluh o naši Jednotu právě jako vážená firma Al
H. Lhota zapůjčenímvýborného koncertního křídla;
též sl. redakcím „Obnovy“, „Ratibora“, a
„Osvěty Lidu“ za laskavé uveřejňovánízpráv
koncertů se týkajících; konečně vážené firmě
Bratří Peřinů za neobyčejněochotné převzetí
předprodeje vstupenek do obou koncertů a dodání
všech tiskopisů ©Dále nikoliv poslední zásluha
náleží i naším velectěným přátelům, kteří
po okolních městech obstarali nalepení plakátů,
začež i tuto stůjž jim náš přátelský dík — jim i
všem ostatním nevyčteným našim přátelům a pří
znivcům.

Za výbor Filharmonické Jednoty
R. Sonček, L. Kmepr, Dr. K. Faltner.
t. č. jednatel | t. č. řiditel t. č. předseda.

V Hradci Králové. dne 5. května 1898.

(Zasláno.)
Spůsobem zákeřvickým napadl dopisovatel

v lokálce „ze Studence“ v plátku, jenž ironické
jméno „Osvěta Lidu“ nosl v č. 16. ze dne 20/. t.
r osobností tan neuvedené. Dopisovatel zabaluje
se v temnoukokla anonymity, ač jmeno jeho jest
Široce známo. Tan pisatel cbce se proslaviti v Ji
teratuře hany a potup, budiž mu tato velikost a
zásluba přána.

Soudíce dle obsahu dopisu jeho seznáváme,
že jemu „správné ponětí o uvědomělosti“ úplně
schází, a proto také příliš velikou čest bychom
jemu prokázali, kdybychom s takovou veličinou
měli podobnou polemiku vésti. Problašujem tu ve
řejně, že jej pokládáme za nebodna naší odpovědi,
vědouce, že ten, kdo nemá úctu k pravdě nema
jí též pro čest blížního. Ti napadení,

2

| Do Hradce Králové k
a východníchČechI '

Dovoluji si velectěnému p. t.obecenstvu ozná= p

miti, že jsem převzal a dnem 1. května 18993ote- 9vřel značným nákladem nově vy tavčný a zřízený

úrad [láte
V OKRESNÍM DOMÉ |$

v Hradci Krábvé©
ve kterém nalezá se rozsáhlá vkusně upravená jí
delna a kavárna, 27 vším pohodlím opatřených
hostinských pokojů, lázně v každém poschodí,
telefon č. 18, zahrada s verandou, stáje pro
koně a kůlny pro vozy.

Omnibus Ku každému vlaku,
páže v domě.

ekvi

Posloužiti mohu vždy dobře vyleželým plvem
královéhradeckým a plzeňským z měšťanského
pivovaru, jakož i rozmanitými druhy tu- i elzo
zemských vín a jiných nápojů, jež stále v hojném
výběru v zásobě chovám.

Množství tu- i cizozemských časopisů k dis
posici, vzorná obsluha zajištěná.

Maje pevnou naději, že vytrvalá snaha má,
obslvužiti velectěné p. t. hosty dokonale a k plné

spokojenosti všech, trvalou přízní bude odměněna, |

prosím o laskavou a vzácnou přízeň.

V hluboké úcté oddaný

JosefMorávek,
i hotelier.



Jan Kromadní
Stavitel pian a pianinEraha,

ostrov Kampa č. 516

Veškeré opravy, jakož i ladění 5e přijímají
rychle a správně vyřizují.Vše se zárukou,

Vysnamenán střebrnou medallá © (BY
oHradciKrálo.*r. 1881m vn

Veledůstojnémuduohovenstvu!
Dovoluji si o“poračiti svůj hejně zásobený sklad

kostelních paramentů
ve visestní dílně pracovanych. Dale zhotovují go
b'cké svícny, lampy, kalichy, monstrance,
lucerny, rámce na kanonické tabulky a
pod. přesně dle vzorů a slohu za ceny mírné.
Btaré předměty obnovují, postříbřuji a pozlacujií

v ohni velmi trvanlivé a levně.

Růsná doporučaní, vysvědčení a osvádčení, jakož
i vzorky zasílám na ukázku franko.

Slavným spolkům a kurporacím nabízím so ku
zhotození odznsků, památních penísků a t. d.

Karel Zavadil,
pasiř v Chrudimi

ARRRNNNA

E'egantní

dýmky
různých tvarů s vyřezáva
nými ozdobami, jmeny, mo
nogramy, modely vkusně

pracované a levné ceny.
Mám též na skladě veškeré
druhy dýmek hladkých (fia
drových). Ceny za kus: 60,

70, 80, go a 1 zl. 30 kr.
Obchodníkům při tuctovém
odebrání poskytuji velké

výhody. 294

Zásilky vyřizuje dobírkou
česká firma Jos. Ko
stelecký, Svratouchč. 1+

pošta Svratka (Čechy.)

NRRNRRNN

Pozor! Čtěte!
Abych v širší známost

uvedl svůj nově založený
závod s dřevěnými výrobky
a získal si přízeň P. T.obe
censtva ustanovil jsem krá
ené prémie a sice:

50 krásných
dřevěných hraček

všech druhů, krásně malo
vaných, pro malé i velké
děti (pro chlapce jiné, pro
děvčata rornéž jiné) za
pouhý doplatek zl. 1:70.

Každé zásilce bude při»
ložen cenník všech dřevě
ných potřeb pro domácnost
i hospodářství. Obchodní
kům velké výhojy.

Zásilky vyřizuje dobír
koučeská firma Jos.
Kostele: ký, Svratouch
č.15., pošta Svratka (Cechy).

Humpolecká

Nlatěná sukna
a letní lodny.

Dámské lodny.
Modní oblekové látky na

převlečníky:haveloky
z čisté ovčí vlny a v levných cenách

doporučuje

Karel Kocián,
závod soukenický v Humpolci.

Vzorky k nahlédnutí franko.

99- Novinka!l ,
Praktické

Pychlopraci stroje
va nejvýš výhodné vzhledem k úspoře času, mý-|
dla a k docílení čistého prádla, aniž by tím prá

dlo trpělo, shotovuje strojnická dílna

J. Bucka ve Smidarech,
kde možno též veškeré hospodářské stroje nej
no čjší soustavy důkladně zhotovbné za ceny |

levná abdržeti. 211

Upozorňuji na dokonale a nejnovější řezací
stroje e4o-ntrické mláticí stroje e kuličkovým £
ložirky. Prací stroje má též na skladě p. Karel
Dučšok, na sw. Jauském nám. v Hradci Králové
a p. Kolář, botelier v Bělohradě.

281

Pro měsíc máj
odporučujeme vřele

eTajemství růžencová
v rozjímánich.

Pro členy sivého růžence sestavil Antonín Petráň.
Knížečka brož. v barevné ol-álce obsahující 83 stran vel.
16. ozdobenu je 10 obrázky tajemství růžencvvých. Ku
konci knížky připojena jsou pravidla spolku živého rů
žence. Tišténu na papíře bledých, oku příjemných barev

(chamons, růžové, hráškové zelené,.
Na skladé IND“ v řeči české i německé. “jij

Prodává se jednotlivě po 8 kr.
od 60 kusů po 7 kr.
přes 100 kusů po 6 kr.

Prodávají se rozřezáuy i na jednotlivé lístky (ku měsíční
výméné členům spolků růžencových) 15 kusů za 7 kr,

Naší mládeží podávástarý
Učte se Z dějin! vlastenec.LI.vydánístran
62. b?, Cena snížená 10 kr. místo 15 kr. 100 kusů 8 zl.
frankovaně. Vhodná příležitost za cenu levnou roašířiti

četbu časové poučnou.

pro katolické jinochy a pannyv osadách
Poučení emišených o manželství doroleném
a manželství hříšném. Napsal knéz diec. královéhradecké
dlouhou dobu na osadé smíšené s úspěchem pracující.Str.
z6. 40, Cena 100 kusů frankované 1 zl. 20 kr.jednotlivě

1 výtisk z kr.

L- 1V. ka
Obrázky Z8 SMÍŠENÉ OSAJY čskéma

liduna osadách smíšených napsal Frant Mimra.
V roušezábavnýchobrázků ze skutečného života ka
tolického lidu v osadách nábožensky smišených ličí spi.
sovatel a přesvědčivými důvody objasňuje záhubnos
smíšených sňatků. Stran 164, 39. Cena frankov 43kr.“

tř Ku potřebé duchovních
Cvíčení snoubenců. sata i katolických.
snoubenců upravil 4 konal Antonín Kaška, farář
Chlenech. Stran 44, registr. 89. Cena brož. výtisku 25 kr.

Vázáno červené v poloplátné se zlacením 40 kr.

MM Pána našeho Ježíše Krista. Z pra
Křížová cesta menůčeskýchčerpala českému
lidu katolickému podává Ant. Kaška, farář v Chlenech.
Str. 20,89. Cena 8 kr., 60 kusů po 7 kr., přes 100kusů po 6 kr.
Působení autora obou předchozích dě! v duchovní správě
je našema ducbovenstvu příliš dobře známo, než aby ob
vyklou cestou reklamy potřebí bylo na práce p. děkana

Kašky upozorňovati.

Nápěvy K Oltáří Čes.
právě byly s tisku dokončeny a možno objednávky jižvyříditi. Knihačítá 122 stran. 5" (formát Oltáře) a pro

dává se (bez frankatnry):
1 brožovaný výtisk . . ... zá 15 kr.
1 v poloplátně váz. výtisk . 8822 kr.
1 v plátuěč váz výtisk . . za zd kr.
1 v plátně váz se zlaceným křížkem | za 27 kr.

Pro knihkupce cena při brož. výtiscích o 3 kr., při
vázaných o 4 kr. nižší.

Jelikož Nápěvy objednávány budou jen po jednotlivých

VRS jichž cena nízká nedopouští zasílání zvláštníchúčtů, díti se bude zásilka Nápěvů při objednávce do 5
kusů jediné proti předem zaslanému obnosu, k němuž

račtež pl. t. objednatelé přiložiti na porto
při L. výtisku 3 kr.,

5 S« 4-6., 10,
SNP- Hlas varhan k čes. Oltáři a kniha nápěvu

k něm. Oltáři nachází se v sazbé. jj
Aby Hlas varhan aspoň v částech dříve dostal se
do rukou žadatelů, bude vydán postupně asi ve 4 neb 6
sešitech Vyjití 1. sešitu i cenu oznámíme po vyjití jeho
v Obnovo. „Nápěvy k Oltáři“ obsahujímelodie pro
zpěváka ku všem písním v Oltáři obsaženým. Kromě toho
i chorální nápěv k litaniím © Otče náš, Zdrávas Maria,

Pod ochranu Tvou, Zdrávas Královno, Anděl Páně.

Pří nápěvech podložen z pravidla pooze1. verš, tam však,
kde by mohly nastati obtíže s podkladem textu, aneb kde
praktická potřeba toho se ukázala, podložen jesttext tak,
aby snadno vpraviti se mohli do napěvui ti, kteří „Ná

čvů“ po ruce nemají.
Aby při zpěvunáležitě se dbalo slovného přízvuku, vy
značenajest v „Nápěvech“tučnějším tiskem slabika hlavní

přízvuk ve slově mající.
Při každé písní označeno, odkud nápěv vzat byl.

MB- Právě vyšlo
tiskem biskopské knihtiskárny v Hradci Králové, nákla

dem spisovatelovýmAssistentia
seu brevis instructio de officiis diaconi, subdiaconi, pres
byteri assistentis nec non diaconorum assistentium in
mísa et nonnullis aliis functionibus. A. P., sacerdos di
oecešeos reginaehradecensis. Cum approbatione reveren

dissimi Consistorii reginaehradecensie.
Siran 96 8+ m. — Cena 35 kr., poštou 38 kr.

Na skladě od téhož autora:- - .. =Officium divinum
seu brevis instructio de horis canonicis,

Stran 76, 8' m. — Cena 32 kr., poštou 35 kr.

Tabulky S modlildamů:
k požehnání „Panem de coelo“,.

po měi sv. „Zdrávas Maria“,
do sakristie s modlitbami kněze při obláčení

bohoslužebných rouoh.
Krásné provedení písmem i způsobem missálovým. Pro

dávají se nalepené (po 16 kr) i nenalepené.

Objednávky vyřizuje

Bisk. knihtiskárna.

Tovární. sklad <

jizdních kol
ALBERT R. ŠŤOURAČ, Sritary, Morava,

Výrobky jedině nejosvědčenějších továren se dvou
letou zárukou. 921

jarní novinka proPALMYRA

= umoderníbarvěmetr zl. 3.
Waúplný oblek 3 metry za 0 zl.

Vzorek této látky, jakož i bohatý vý
bér moderních druhů na obleky, svrchníky,
jen zaručené jakosti a v mírných cenách se
na požádání k nahlédnutí franko zašlou. 317

První český zasýl. závod

Ed. Doskočila v Chocni.

map“Klatovské "ii
světoznámé, skvostné

aratiáty.
Květy dokonalé stavby I. stupně se jmen

psáním barev 10 kusů 2 zl. 60 kr., 100 kusů 20 zl.
Obrovské karafiáty 5 kusů 3 zl., 100knsů

45 zlatých.
Remont. karafiáty 10 kusů za 1 zl.
Zahradní karafiáty osvědčenéplnédruhyv roz

ličných barvách 10 kusů 1 z., 100 kasů 8 zl; féž nové
a výtečné druhy růží, plné fuksle, pelargonieatd.

Levné ceny dle cenniku, který na požádání zdarma
a franko zašlu. Korespondence v české, slov ,polské,
německéa maďarskéřeči. -38

A. J. Drozda,
umělecký a obchodní zabradník

v Klatovech (Čechy).B ŮŮů)nyžyžšgpoh
Denní osvěžení; chuti k jídlu, okamžité posily

sesláblým a starým lidem; překvapojící účinek stíže
ným chudokrevností, chorobám plic a re
konvalescentům poskytuje sklenička ře
ckého vína: MAVRODAPHNÉrladké, ACHATER.
SEC méně sladké, obě vípa desertni a pro nemocné,
Jisované z čerstvých hroznů Malvasinských. Kobdržení
u pp. lékárníků A. Spory, K Hubáčka, v Hradci
Králové,jakož u firmy H. F, Seidel, Praha Vodi
čková ul. č. 40, hlavní sklad apol. Acbaia v Patrasu
pro Čechy, Moravu a Slezko. Ceny: Celá láhev 1'75zl.,
pů! láhve 90 kr. Toto víno nezkazí se v načatých,
dobře uzavřených lábvích. (108)

Op- Vývozdo všech zemí ! "ij
Na zemké jubilejní výstavě v Praze 1891.: Zlatá medalite.
Na semské hosp. prům. výstavě bulharské v Plovdivu 189?
nejvyšší vyznamenání: Čestný diplom státní. Na hospodáře
sko-průmyslové a národopisné výstavé v Hradci Králové
1894. Nejvyšší vyznamenání: Zlatá medalie s korunou. Na
Náradopisné výstavé Českoslovanské v Praze 1894. 1. CEN8.

Čestný diplom N. V, č. :

Česká, na četných výstavách prvními

továrnanapiana, pianina harmonida varhany

AL. BOGO LEOTA
V Hradci Králové

Filialní sklady : ve Vídni, III.
Salesianergasse 31. v Brmě,
Orelská ulice č. 7., v Praze:

Král. Vinohrady, Karlova8 3

a po

cenami poctěna

tř. č. B.

odporoučí českému hudeb=
nímu obecenstva svá nejlépe:

ogvédčená

piana, pianina
s anglickou tepetiční s oby
čejnou vídeňskou mechdnikou.

> noveho smačné sdokonalsného
proredení

. a harmonia
+s evropskéa americkésoustavy

všech rozměrů v cenách, při
řádné zevní úpravě,zaručené.

Šrvanlivostí a vyrovnané uhlazené i vydatné svučnosti
neobyčejně levných.

Též ma splátky ze výhodných podminek.
Obrázkové cenníky na požádání zdarma a frsako“

Záruka pětiletá. (99)

PIS- Vývozdo všechzemi! B ©



V PRAZE, na Václavském mám číslo83,

závěsy do oken,,
závěsy ovilinkové,
závěsy damaškové,
závěsy dřivkově,
závěsy prkénkové.

Podporujte českou firmu v uzavřenémúzemí.

Jan Bašta,
první a nejstarší Česká továrna na

hudební nástroje a struny
vyznamenaná státní a stříbrnou medalií na „první

bulharské zemské výstavě v Plovdivu
(Pbilippopel,

-a záslužnými kříži 7. třídy "n velkými diplomy belgické A nea
polské akademie s jmenován čest. členem obou těchto akademií

v Sohonbachu u Chebu (v Čechách). ©
doporučuje se co nejlépe P. T.
učitelům, ředitelům kůru, hudeb
ním spolkům, obchodníkům při
datřebé hudebních nástrojů a sice:

Specialita: Mistrovské
housle, se smyčcem a uzavíra
telným pouzdrem, flsanelem vylo
ženým k nosení, i obalem a franko
za 10 zi. r. č. Dále housle,
smyčce, jemná koncertní čella, cí
eitery s nejčistším hmatem, ky

tary s nejčistším hmatem, koncertní flátny, ze dřeva
grenadilového, C-H spodek, koncertní klarinety ze
dřeva grenadilového, C, B, Es, D. Pousdra na housle.

Dále sirony a veliké součstí jako příslušenstvíknástrojům hudebnímve všech cenácha jakosti nejlepší.
Obchodníci přiměřenou srážku. — Zevrubné cenníky

zdarma a franko.
Zásilky na dobírku. (Nekonvenující se ochotně vymění.
Veškeráhudební nádroje opravují 66 mistrné, hned

a co nejlevnémnse účtují.

223 Ukázky dobrozdání.
Velvary, dne 25. list. 1897.

Ctěnýpane/
Co se tento týden obdrženého cella týče, mu

"E vím Vám skutečné vzdáti nejvřelejší díky, jsem ne
smírně potěšen, neboť jinde podobný nástroj nekoupí
nikdo tak levné jako u Vás.

Nástroj ten je tak dokonelý, že netřeba mně
vyrábitele odporučovati, anf nástroj tento odporučuje
jej sám. Přijměte ještě jednou mé nejvřelejší díky za
tak vzorné obsloužení a přeji Vám, by závod Vášns
šel hojnost odběratelů a tak ku „bvále Vaší zkvétal.

Se srdečným pozdravem Váš přítel
Č. Bubeníček, úředníkv cukrovau.a

Velmi pěkná, zachovalá
renaissanční

KAZATELNA
se levně prodá. 33

Adresa v administraci t. 1.

JAN HORÁK
soukeník

V RYOHNOVĚN K
nabízí nadobu jarní alotní

čistě vlněné látky
SRB"vlastní výroby.<

Raočteš učiniti jen malou objednávku ma
skoušku!

Vzorky na požádání zašlu fran ko.

Děkuje všem svým milým veledůstojným a
velectěným zákazníkům za vzácnou přízeň,pro
sím, aby mí i dále důvěru svou věnoVali a sli

buji vždy vzornou, poctivou obsluhu. 16

OOO000000000

(řek * EIKCÁŘŘ OMA MDADMMARAMMARMAaNRAaAP. T. milovníky sportuJK né kor
, různých eoostav a výtečné jakosti a veškerých

umělecký závod 80- součástítěchtov čísle 114. na Malém nů
chařský 8 řezbářský. městí. Tamtéž nalezá se dílna na veškeré
Pisárna a dilny na Let- 207 opravy kol. V úctě

né,č.012.-VII. V. Prokeš v Hradoi Králové.
Sklad Eliščina třidase č.24. ov UVUUVUUUU UVUUUUUUW

vžpručjeušelNÉosll | OSS
snámé: .

Sochy, křížovéces Kjeste.Božíhroby,kří- - A i <a ©
že, oltáře, kameny, ,
EBsčhyslonykary,| © DYtem a pekárnou
pulty atd dig slohu: v živé obel blíže Hradeo Králové

Původnínákre.y,cemíky| Sisnned se pronajme.
a rozpočty bezplatně a

franko. Bližší zprávu sdělí administrace t. |.

PN
=

2 8 dý on)
Š „+ || Umělecký úslav(SY oddanývelkazátoůži 0

pů 45 I | malbuchrámo
m« z $ pe Má l d Ď 6 výchoken
«£ 3 z nr 88 F
=E <5-:i.i|| B. ŠKARD

z s oas “ =,B. KA Achce
e£ 5 m . „4 Tkrát prvními ce- [EMSMNĚJ24 Ba 8- námi vyznamenán. LE: okoa| chrámová| každého

> — OR m l slohu i provedení, se zaru
= A š E čenímpráce nejmodernějším
+ 9% We" Ceníky, rozpočtyatd. MSSŠE požadavkům vybovající.
3 5 i veškeráodborná rada zdarma.
a A J

Odransárránta: Kotva.

[LINIMENT. CAPSIGI COMP.
z Riohtrovy lékárny v Praze

uznává se za výborně, bolesti utičující satírání; jest
na skladě ve všech lékárnách za 40 kr., 70 kr.a 1 zl.
Všeobecně oblíbený tento

domácí prostředek
žádej všdy jen v původních láhvích 5 naší ochrannou
známkou„kotvou“ z Richtrovy lékárny.
Buď opatrný a přijmi jen láhve s touto 7 o
ochrannou známkou za původní přípravku. K
Richtrova lékárna „U zlatého Ia“ VPraze,

p“ Právěvyšlo!“ji
ETIENNE JOUVE:

a Chléb chudých.
Vypravuje očitý svědek.

Autorisovaný překlad Prant. Žáka, kooperatora
89, (186 stran.) Cena 60 kr.

Cyrillo-Methodějské knihkupectví 6. Franci

moderních klobouků
plstěných i vlněných pro pány, chlapce a děti,

vše vlastní výroby.
Zároveň chovají se na skladě nejjemnější a nejmo

dernějšídruhyplstěných klobouků firmy Jan Roz
hon, továrna ve Vídni, jejíž výrobky rovnají se veškerým
prvním továrním vídeňským.

Novotiny slaměných klobouků
jssu v hojném výběru za ceny mírné na skladě.

SRP-Opravyvyřinyjí w ihnedasa cenylevné. "E

v Praze, Melantrichova ulice. 236 | —

p OAO L WC DoHradceKrálovéa okolí!
| “ Pro jarní období odporučuje v úctě pojepsaný vele

i " ctěnému P. T. obecenstvu svůj co nejhojněji zásobený sklad

Ludvík Nejedlý, p n
dekorační malíř |

v Novém Bydžově
dříve v Hradci Králové |

odporačaje svůj atelier k provedení všech de- ;
korativních

male“ Kostelůp oam go OnoE 000vůůc okona

uměleckého spracování, restauruji staré maby .
o EAA kr ne plátněa ma- (k| JOSEFDVOŘÁČEK,kloboučníkv HradolKrál,
luji obrazy nové. „ (Velká podsíň).

ávrhy ve slohu stavby kostela se na| —
lpožádání ochotně vypracují a rozpočty předloží=z

Rarel fJorovec,
na ukázku dekoračnímalířv Třebechovicích

doporučuje svůj závod k provejení všech
zašleme každému číslo

„Řesorých úval dakorabivníth maleb ROSLRlů
při dobré malířské technice.

jež vyšlo dne 1. květnaa obsabuje zajímavou stať Malby provádí se od jednoduchého
k jubileu zrušení roboty: až do bohatého spracováni.

Nástěnné staré malby jakož i olejomalby se! : z..
, h le oltá h„Otázkarolnická.“ E" ts

. předloší hotně
Předplatné na celý rok obnáší pouze 50 kr. Náerky a rozpočínolůdání, Ke

Administrace„Čas. úvahy“ v Hradci Kr. O



je 0000009000000OG00000000000000000+000+0 Otá ja Goch obr iStanicedráhy: Slatinné lázně “ hodinyjísdy : . 4 J; dj
% Josefov- | | "mí | © |a veškerý kostelní nábytek
+ | SAISONA: ě 180 v každém slohu

Jaroměř, (od 16.května| $| správně,solidněačistě provádí

ČECHY. o 1 16. uměl žávod řezbářský a sodhatský

s ThodinodVídně,4 hod,odPrahy,dshod.odBrne.L- | „Pro právě kostelníS le RA oa pameerezotontaeecem$|PefřáBuškaSyhové
Š Ol TamoodíPinimodoootánépylu opona ootooyA s š
© | Srělienípodávářiditela lázeňskýlékařdoktorV.Bperber až dozačátkukvětna ve VídníIl. okrob M yohrově.
+ Beatrixbad, Linke Bahngaste 6, později i v slatinných lázních Velichovky. 803 (Založeno 1858.) u

+ . , v naA Ů Provedeno přes 300 oltářů, Nejlepší odporače

3% Velichooská Jdseňská společnost. Množstvívlastníchnákresůa fotografií
Do+00000+000000000 0000200000000 0000000000000(Ď "| W“ k volnémunahlédnatífranco.-jj

808 L dnV. VACEK, ABB E000, 000001000EOD 0400000000000 0 —í Kd bledá nebchceslužIL I 0 ba neb práci,
. Kde něco ztratil neb nalezl.

Kdo chce vyučovatianebzávod učiti se něčemu

školkářsky Kde *"mýšlí nějaký pro
v Pamět- o dej neb koupi,. najmouti neb pro

niku Kdo najmouti chce by
. aneb nějakou obch. místnost

u Chlumce bledá neb k zadán
Kdo má stravu a byt,

Kd vůbec chce nějaké0 oznámení vhodné pro
všeobecnou potřeba,

nechť použije k účeli tomu
inserování v

OBNOVĚ
| za mirný poplatek

nabízí pro zimní a jarní
vysazování stromy ovocné

soké i kraky, sazenice pro
živé ploty,křoviny ozdobné,
konifery, divoké stromy
pro stromořadí, pláňata atd.
Statisíce sazenic v zásobě.
Levné ceny. — Výborné
zboží. — Poučný cenník

zdarma m

ADOLF NOVOTNÝ I nejmenšízakázkyse
vděčně přijímají a co

v Týništi n. 0. nejsolidnějivyřídí.

Kdo u mne kupuje,
českou věc podporuje!

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabísí .
ve své vlastní dilné na amě'é truhlářské i dalok

Annenské

[JAN BARTA|| ún (otB
vByohnověn.Ka. | n dně =Staré náměstí čís. 72.
: Stácají jiš od nické zbaží vyrobená

© doporačujese ka chovonabvaa pa-G)i ee h i roku1885. úplná zařízení do pokojůM ron m úřadům Ř rálovsty e- r .
| 6 i - T 60m 9 7 se dřeva ořechového, dubového, černého avyklá

bt Pro malby „Ohrémů a po- *E eeenápdráhy. ů ) J Prospektysaše no ONv (0m. ochotné WW pérovky a žíněnky,

a veškerých potřeb kostelních. Š né ká : hi správa lání. pony a séslony do oken, hladké i sdrhované díe
Malby podobizen v barvách i kresle- (U) letní. SCDI45 A D. 316 frano. způsobu. 151
ných, dle zaslaných malých podobizen, „Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

zajichžsprávnéprovedeníse ručí. KOX KIDOOOOOOOOOOX
Ceny 00 najmírnější. 269

Plány na malby kostelů vypracují na
požádání ve všech alozích s přiloše

nými rozpočty.

L A 3 Dikůvzdání.726U
Ů e m, kdož soustrastí, ochotoua účastí při pohřbu našehonesapo

menulelného manžela, otce
Z ÚSepsala Marie B. Svobodova,

ve Zvoli u Jaroměře., 9. " DY v

Dílototojestconejlépedoporučeno fl fo M Ka / řé,sl. správami hospodářských i bospodyň- < , :

okvalných mimoto došlo gpisovatelkyuimnoho poch uznání, jeá souhlasně praví, že jest to

sekazdea etcké, Vyplatí,ans Sednapaní píše še p v zdrmuíku našem más potěšili a bol máš laklo smírňili, svdečně limlo
toutoknihounabytévědomostinezaměnilaagi za100zl děkuji a sice veleďůstojnému p. Fr. Malému, č. kanovníku a disk.

u uaPočjcf*tná nevěste,jíž se do výbavydostane. vikáři ve Smidarech za vedemí průvodu a řeč pohřební, důst. p.

tet ana čirá929stranvelkéosmerky, Janu Seidlovi, faráři v Černilově,důst.p.. Jar. Horá kovt, zdm.
MY *ifěotví české university v Praze. w kaplanu ve Smiřicích, důst. p. místnímu admimistratoru; dík sřdečný

Krámskácena 4 zl. 60 kr; u spisoratelkyněna vzdávám slavn. záloženskému spolku, slavn. sboru učítelskému za
zvláštnípožádánítaké v ceněmírnějšía franko. —,391 dojemné zpěvy, účastníkům Šštvého okoli, p. Halamovi, zá
BOD stupci cukrovaru v Čermožicích,srdečněděkuji dártům věncůDelectčným

A p. l. p. T Dondtovi a J. Elsnicovi, chefůmfirmy G. Dilbrich,
PO“ Na památku < c. k dvorní obchod v Praze, clčnému pěršonálu léže firmy, velectěným

první NAzpovědi nebpřvnÍhoSY,přijímání rodinám Bartoškové ze Smiř, Díťové z- Jdsemé; dík upřímný
nabízím . : vzdávám p. Bed. Bartoškoví 88 pečlivé obstarání pohřbu a konečně

veledůstoj. duohovenetvu volám “.
. .* : , , ,OBRÁZKY „ZablalPanBaf,

vhodnéjako: P. Ježíšdobrý pastýř,Kristusžehna- , < . . 1
losí 6 TX13 hy jh rap . nejjemnější všem, kdož jakýmkoliv způsobem účast na bolu našem projevili.
barvotisku provedené za on velice mírné. :VaR oa Jánnoí ; VJÁSENÉ,dne1 kona1898

0 T prove .
inejjemnějším.Speciality obrázků na atlase pře- Jménem truchlících

jící krásy.

K ednávkyveled.duchovenstvavyřizujíbez ĎeMo To se f D it ě,
dobírky. Vzorkyzašlou se obratem pošty a čítají Pa) kaplan ve Smidarech.se levně . "ho

Josef Pacak,
č 267 (firma Č. Mabrle) v Hradci Král.OoOooOoooooo0oOoOoooOOoOOoO

Majite: « vydavatel Politicke dražstvo tiskové v Hradci Králová. — Zodp. redaktor Frant. Štábl.— liskem b. knihtiskarny v Hredl Kralové.



Naše postavení,
Orgán podvázaného křídla,

dosud vždy z bojiště nlekl, když to slo do živého,
dostal zase kuráž a nadává lidem „malé víry,
skobralůáma slabocbům“, kteří prý v nej
kritičtějším okamžiku svým škarohlídstvím; bědný
mi nářky, svými pocbybnostmí a svými desperát
ními žalobami roztrpčovali, matli a skličovali, ne
dbajíce, jak tím bezděčně, ale platně (!) po
mahají nepřátelům vlastní krve, škůd
cům a vrahům vlastní věci. List, který pod
lamoval od r. 1886 do r. 1891 atále postavení
staročeských poslanců, který volal na vládu, aby
se jich nebála, list který za doby punktací bušil
do Staročechů a pomabal Němcům, ten by tak
psáti neměl, neboť si tím šlape na svou vlastní
minulosť a rozum. „Hlas Národa“, jemuž pradký
útok Národních Listó platí, tvrdí jen pravdu, že
katoličtí Němci přestali býti naéinci úplně spole
blivými spojenci a že můžeme teď spoléhati jen
na zástupce Slovanů. Avšak ani na ty ne ve všem.
Jest nepopíratelná pravda, že Jihoslované na sta.
povisku našeho státního práva nestojí, jest pravda
že i čeští Slezané a Moravané vejsou pro Samo
správu zemskou v českém smyslu a rovněž jest
pravda, že slovanské menšiny na štýrském, koru
tanském iterském a gorickém sněmu nestojí na tam
též stanovisku co my. Poláci v Halíči, Slovinci ve

týrsku, Krajině, v Istrii atd. jsou sice autono
misty, ale nejsou státoprávníky v našem smyslu.
V etátoprávaí i národoí otázce jinak smýšlí čeští
Bocialní demokraté než li vůdčí kruhy a ostatní
třídy českého národa. V mladočeské straně živel
radikální a umíroěný rovněž ostře se potírají.

Významné napsal proto nadělní : „Hl. Národa“:
Dr. Edvard Grégr dokonce v listu svém utě

šoval radikálního svého stoupence, že snad již „za
několik dni“ nastane okamžik, kdy „strana radi
kální bude musit podstoupiti rozhodný boj se stranou
protivnou“ a pak že dr. Edvard Grégr „co vete
rán bude státi v řadách radikálních“. Jestli kdo
pak tento muž unasvá stará leta, při svých zku
šenostechprožitýcha chybách politických
se smutných výsledcích jejich zjevných
mohlnabyti přesvědčení žesituace pro
český národ jest dnes tak vážná i pová
vlivá, že u lidí svědomitých musí přestati všeliké
šerty a všecka theatrální politika. Daleko vážnější
a povášlivější jest tat) situace, nežli byla r. 1849

před úmluvami vídeňskými, kdy jsme byli na celéře ve výhodě. Tenkráte vytáhla ona radikální
armáda, kteroně dnes dr. Edvard Grégr znova
hrozí. Ale ať dnes po všech těch zkušenostechod
Taaffa až po Thuna, od Schmeykala a Plenera
až po Wolfa a Schonerera, ať on i všichni jeho
stoupeoci uvažují o tom, jak by věci dnes stály,
kdyby tenkráte za punktací radikalis
mos wladočeský proti staročechům ne
bylvytáhl.

Provedené zákony punktační zjednaly jazyku
českému v zemské školní radě plné rovné právo,
ze semědělské rady nedošla vůbec stížnost nijaká
na stav dnešní. Jak zcela jinak bylo by dues v
uzavřeném území, kdyby se byl provedl i zákon
o minoritních školách, dle kteréhož zemská snráva
byla by sprostila Ústřadní Matici školskou jejího
nákladného a svizelného úkolu ? Zřízení nové České
obchodní komory bylo by také mělo nejen svůj
párodohospodářský, nýbrž i poliťický a národní
význam. A spravedlivá oprava volebního řádu byla
by národu českému získala zcela bezpečnou, do
vší budoncnosti jietou většinu va sněmu
království českého, čebož ohromná důležitost nůže
se ještě v bližší či vzdálenější budoucnosti obje
viti, neboť dnes lidoví poslanci čeští
většinu tuto nemají pojištěnu. A to fak
tam, že český sněm má du vší budoucnosti nezmě
nitelnou většinu ryze českou, bylo by samo o sobě
morální svou vahoo působilo k respektování plného
rovného práva. Ovšem bylo tu zároveň veto ně
mecké kurie! Ale neslyšíte dnes toho veto Němců
a nevidíte jeho účinky? A jestli dnes obecně se
uznává, že epoiy národnostní nemohou se urovnati

„majorisováním, a jestli my sami vzhledemk
Moravě a Slezeku a k menšinám slovanských v
jiných zemích zásadu tuto jen +chvalovati musíme,
což jest to jiného, nežli nznávání téhož veta, jež
punktace dáti měly Němcům i nám? Kdyby se

popktacemi byl urovnal spor várodnostní v těch
odech, o něž se jednalo, blahodárné účinky toho

jit dues by se všude jevily a vyřízení dalšího
sporu o jazykové právo u soudů a úřadů státních
nebylo by vedlo k této dnešní vřavě, ke všemu
dnešnímu mučenictví národních mevšin v uzavře
ném území, k posměšnému odmítání jazyka če
ského u soudů v německých městech i k té nové
výbojné troufalosti německé, kteráž vystupuje znova
8 požadavkemněmecké státní řeči, jebož se

he se politika vlastních nacionálů německých dřívei

který

zřekla.

Dnes již proklubává se znenábla pravý usu
dek o punktacích a o největší politické chybě,
spůsobené radikalismem českým ve služby stran
niských interesů zapřaženým. Dnes patrny jsou

již všade "následky onoho radikalismu, tak že zceja
nejisto jest, jak politika mladočeská ze situace na
celé čáře nebezpečím hrozící vyvazne a jaký bude
konečný účet, jejž předloží národu českému. A
jestli někdejší radikální politika měla tyto dnešní
následky, co očekávati lze ra dnešní situace výše
vylíčené od nové radikální politiky, v čelo jejíž
armády veterán dr. Grégr se chce postaviti? —
Jen věci zlé a nejhorší.. „*

Tak se věci ve skutečnosti mají a „N. L.“,
kdyby psaly i sebe radikálněji a nechaly se k vůli
zaslepení svých čtenářů každodenně svůj odpoled
ník konfiskovat.

===

Zvěsti z východních Čech.

Z Ronova. (Schůze „Rovnosti“) Křesťenko
socialní spolek „Rovnost“ konal dne 24. dubna spol
kovcu schůzi za přsčetného účastenství mužů i žen.
O půl 3. hod. zahájil schůzi dp. K. Neužil, mífatní
kaplan, představiv shromášděným zeměpanského ko
misaře p purkmistra Brudra a pražského řečníka p.
Fr. Satorie. Upřímnými slovy objasnil stanovisko kře
sfansko socialní strany a dovodil, že strana naše chce
náprava jak v ohledu hmotném tak zvtáště potřebnou
nápravu v ohledu mravním. Požádav pak o laskavé
vyslechnatí pozvaného řečníka, udělil slovo p. Frant.
Sotoriemu Řeč tohoto známého, vynikajícího předáka
Pražského spolku jednala „o otázce rolnické, řemesl
nické a dělnické“. Za hlubokého ticba a napjaté po
zornosti objasnil řečník, jakým způsobem možno je
dině se zdarem řešiti tyto otázky, poukázal, co vše
cky stavy poškozuje a co nápravu zjedná. Přítomným
ženám vyložil otázku žen a dírek v továrnách zaměst
naných, nvedl mravní bídu jejich a doporučil zvláště
ženár držeti se struny křestanské a hleděti uvésti v
život zásady její. Ku konci pak upřímnými slovy pro
klamoval stranu naší jako stranu eminentně vlaste.
neckou, neboť katolíci to byli, kteří vždy největších
obětí přinášeli pro vlast“, nešetříce životů ni statků,
Řeč tato učinila na posluchače hlaboký dojem a po
ukončení řečníku všeobecně aplaudováno a gratulo
váno. Přístoupilo pak hbued mnoho mužů 74členy.
Přejemetomuto novému harcovníku zásad našíchhojného zdaru: Zdař Bůh!

Pontní slavnost v Miletíně v neděli
24. dubna b. r vydařila se nad očekávání. Vál sice
ostrý vítr od Zvíčiny, avšak k polednímu zaavitlo
slunko a s přibývajícím teplem dostavila se i poutní
nálada. Prostranné náměstí jen se hemžilo množstvím
účastníků i z dalekého okolí. V chrámu Páně vyzna
menalasemiletínská cyrillská jednotaskvost
ným provedením proslulé mše Wittovy „in honorem
s. Luciae“ ve smíšeném čtverhlasu 8 průvodem smyč
cového guartetta. Vidi aguam, Introit a Commanio
byly chorální, Graduale „Are Maria“ a Alleloja čtyř
hlasé od Mitterera, Pange lingua čtyřblasé od Hrušky.
Odpoledne při požehnání zapěla cyr. jednota dovedně
litanie Jauretanské od Holaira (smíšený sbor s průvo
dem varhan), Regina coeli od J. Foeretra a chorální
Pange lingua. Pisatel těchto řádků slyšel lonského
roku všedního dne při školní mši sv. i vzorný zpěv
dítek miletínských, může tedy s potěšením veřejně
prohlásiti, že miletfnská cyr. jednota za neúnavného,
zaaleckého vedení p. říd. učitele J. Bidlu dostoupila
takové výše, fe kůr miletínský směle lze čítati k nejpokročilejším v celé diecósi hradecké.

Z Kopidina. Nejdůstojnějšípan biskop za
vítal k nám dne 17. dubna. Marvé bylo úsilí pod
vratných řečí a listů, aby překazily věrným katolíkům
vzdáti povinný hold svému milovanému arcipastýři
a vyznati tak veřejně víra svou. Již od rána pano
vala po celém městě četnými prapory ozdobeném elav
nostní nálada. O půl čtvrté odpoledne přivítali J. B.
M. z Chotěšic se ubírající na hranicích okresu Libáň
ského zemský rada p Ludv. Anč čka, okresní soudce
z Libáně, patronatní komisař p. Aug. Jiřička, ředitel
centrální kancelaře panství Šlikova ého, lesmistr p.
Hoffmann, ředitel panství Jičinoveského p. J. Javůrek
správce p R. Rotta, jakož i zástupcové obce Bučo
veské p. Jos. Šťastný, obecní starosta, radní p. Fr
Hlaváč a p. Pažout. Obec Bučovea, skrze níž nejdp.
biskup jeti měl, ozdobena slávobranou a prapory na
všech domech U brány přivítal J. M. B. týž starosta
obce pan J Šťastný, drožička Miloslava Pekárkova a
ct. učitelstvo se školní mládeží. Načež za zvuku hadby
Vydal se průvod školní mládeže s praporem, velmi
Četné obecenstvo z Bnčovsi i osad přiškolených a
mnoho povozů před nejdp. biskupem ke Kopidlnu.
Příjezd na hranice Kopidleneké oznámen střelbou.
Na hranicích města přivítali J. B. M. starosta města
p. Václav Chvalovský, radní p. Jarosl. Rojar, ředitel
cokroraru, jenž obzvláštních zásluh o slavné uvítání
našeho arcipastýře si vydobyl, radní p. A. Šabata,
zamecký správce a p. Fr. Táborský. Za hudby měst
ské kapely a střelby učiněn vjezd do města, kde u
kráené slavobrány nejen 1200 biřmovanců, ale i ne
přehledné zástapy lidstva shromažděny byly. Mezi
shromážděnými viděti lze veškeré braběcí úřednictvo
Šlikovské, mě-tské tajemníka p. Ant Šoltyse, zastu
pitelstva cbecaf z obcí přifařených, cech stavitelský,
oděvnický a dělnické pohřební bratrstvo se svými pra
pory. U brány uvítal dp. místní farář obklopen jsa
četným dachovenatvem J. B. M. jakožto apoštula po
koje, v němž platí slova ev. Písma: jak krásné jsou
kroky zvěstujících pokoj. Pak nvítal vldp. vikář Ferd.
Kopecký, děkan na Velíši a družička Mařenka Chva
lovská. Po té špalírem školní mládeže ubíral se průvod
se všemi zástupy lidstva ke kostelu. Jelikož však ani
sdaleka tolik lidatva kostel náš pojmouti nemohl, ráčil
nejdp. biskup přes všechnu únava venku před koste
lem kázáti. Přesvěděivým slovem svým kázal o tom,
že pravé vlastenectví jest e Bohem a kdo náboženství
a mravnost podrývá, ten není dobrým vlastencem. O

kéž jiš všichni poznají, v čem nám kyne spáse, jen
ten nárud, který mravně silným bude, jen ten se udrží
v bouřích již již brozících. Proto ten, kdo k Bohu a
mravnosti nás vede, ten je-t vlastencem pravým. Od
mitl tóž výtku, jakoby katol. duchovenstvo nebylo
dosti národním. Byli to zajisté dobrými vlastenci naši
předkové, kteří s nábožnou písní na rtech: Svatý Vá
clave . . , nedej zahynouti nám... vrbali se vboj
za svoji vlasť. Viděli jsme tu i mnohého liberála, jsk
domácího, tak i z vůkolí. Kéž i tito otevrou oči a

poznají, co jim a vlasti milené ku pokoji Kéž nadobro
už přestanou štvanice proti PAP, iskupovi, o kterém,zajisté i proti avému přesvědčeníti známí charakte
rové rozhlašují, že není dobrým Čechem. O pánové l
škraboška již z líce vaší pudá, skautky mluví, a vaše
skutky dosavad nasvědčují, še co se týče vlastenectví
nejste hodní ani řeménků obuvi nejdp. biskupa na
šeho rozvázati! Druhého dne 18. dubna po ukončení
všech posvátných obřadů, představení byli někteří
hodnostáři J. B. M. Prot) i arcipastýř náš vyzname
nal staroslavné město naše pro všechny časy budoncí
tím, že fara zdejší, jak jiš minule oznámeno, povýšil
za děkanství a dp. faráře Josefa Šádka za prvního
včkana. Začež ihned poděkoval starosta města pan
Václav Chralkovský. Kéš všichni farníci zdejší za to
často v modlitbách vzpomenou velekněze svého, a ne
dají se ani okřikovati ani másti bezbožeckými, faleš
nými vlastenci; kéž hlásí se všdy k té víře, ku které
hlásil se vlastenec náš sv. Václav! Čímvíce Boha a
Církev Jebo držeti se budeme, tím většími Čechy a
vlastenci budeme a svatý Václav nedá zahynouti nám
ni budoucím. —

Z Hradišťka Dne24.dabna očekávalaosa
da Hradišťská Nejdůstojnějšího pana biskupa Králové
Hradeckého, jenž měl přijeti ze Žlanic, Obecní zastu
p:telstva vyšla se zástupem lidu s hudbou Nejdůst.
p biskupovi vstříc již o hodině půl osmé; než odjezd
ze Žlanic mohl býti jen pozvolý. Kollatara Žlunická
doprovázela svého byvalého kaplana ge vší slávou až
na Hradišťko, majíc v čele hudba a četné banderium,
Nejdůstojnější pan biskup uvítán byl od p. starosty

Hradišťského napočátku okresu, a pak u nádhernébrány v Hradištku od duchovního správce a dvou
dražiček. Kopeček náš, uč prostranný, poset tivíci
jásacících katolíků dostavivších se z blízka i zdáli.
Pozvali jeme ai je již v sobotu večer střelbou z hmo
žďýřů a veselou hudbou, která po ukončeném sv. biř
mování koncertovala. Nejdůstojnější pan biskap po
avětil nám nové sochy Panny Marie a sv. Josefa, jež
nákladem místního správce duchovního před kostelem
nádherně upraveném postoveny jsou Po kázaní, jež
měl Nejdůstojnější pan biskup, jednajícím o útěše
plynoucí nám ze zmrtvých vstání Páně, slyšeli jeme
výrok cizých lidí velmi charakteristický: „še není
hanba ty novináře, kteří jej ostouzejí; jisté ho ne
znají“. Veliké množství věřícího lidu pobylo na Hra
dišťka, aby po odpoledních službách Božích vyprovo
dili svého biskupa při hudbě a střelbě a jemu uctivě
poděkovali.

Z Vynokého Veselí. Kdepakmámeňáký
prapor?! Snad ho nechceš také ty vyvěsiti? Pravda.
Úž nemám toliko rozum z novin, ale také mám avůj
rozam. Vždyť ten p. biskap náš jest ti moc šara
mantní pán —| S takovou přišel domů do Veselí ji
stý pán z Hradištka, kdeš bylo biřmování, kdsž viděl

a poslouchal svého vrchního poat ře. A divná věc,právě ten pán zaujímá v mnohých spolcích důle
žité místo a byl všude zprva a nejvíce proti uví
tání. Tentokráte na noviny nedal které psaly ne
dávno, že žádné město nevítá nejdůst. biskupa nýbrž
jenom že to dělá venkov. Ten pán sám prapor odpo
ledne vyvěsil. Proto si už teď vysvětlíme, že celé ná
městí bylo ověnčeno prapory, že u slavobrány přiví
talo nejd. p. biskupa celé ct. obecní zastupitelstvc
s p. starostou v čele, který ve své krátké, ale srdečné
řeči promluvil o katolické oddanosti města ka svému
vrchnímu pastýři. A tážete se proč? Protože jak sám
řekl, zná nejdůst. pastýře z mladých let svých stu
dentských a dodati se musí, poněvadž jest dobrý ka
tolík a všickni dobří katolíci vítají svého biskupa.
nositele svévíry katolické, by dokázali, že si své
víry váží. Statečností p. starostově a příkladempo
vzbuzení dostavili se ct. spolek hasičů a všickni spol
kové se svými prapory ku slavnosti. J. B. M. na ká

zatelně poukázala na slavnostní uvítání, poděkovala
statečným spolkům, že se nedaly mýliti novinami,
které nyní doznati musí: „Vidíte, še nic neprospí
váme, všecken lid jde za ním (za svým biskupem). —
Ano lid věřící jde za svým biskupem, poněvadš zná
horlivost pro víra. Dobře poukázala J. B. M., ne že
on ale liberální noviny dělají rozbroj v národě po
něvadž chtějí, by lidé nevěřili a pak tito lidé svedení,
nevěřící jsou proti lidem věřícím a dělají rozbroje.
Kromě p. starosty přivítala u drahé brány vrchního
pastýře dražička M. Lojdova, „že dítky dosud náleží
Kr. J., příteli dítek a tím zároveň J. B. M. jakožto
nástupci apoštolskému. Duchovní pak správce u ko
stela děkoval Bohu, že v dobách bojovných dal nám
dachovním vůdce silného, otužilého. Protožeradikální,
pokrokářské a socialistické listy nám zakazovali slavné
vítání našeho Vrchního pastýře, musímepodotknooti,
že ani střelba, ani hudba nescházela přivítání — po
něvadž po přání jistých novin ještě to není zapové
zeno. Bychom déle nemluvili, tedy ještě připomínáme,
že za milost Ducha av. poděkovala ndp. biskopovi,
družička B. Vydrova, která přála, by náš vrchní do
brý pastýř shledal se vždy a všade a dobrými též
ovcemi. Nemůžeme jinak než k tomuto přání celým
srdcem se připojiti. Statečnému pak p. starostovi ro
jevajeme tímto veřejný dík; šťasten buď, zaplať ti
Bůh každý zlatý, jenže věnoval na ozdobu kříže av.,
by Bůh tě sílil v křížích tvých, jež na každého Pán

Bůh časemseeýlé | Dopřej ti radosti na tvých dětechzbožných; vtěchon ti buď že dobří katolíci tě milují.
A ještě něco. Po odjezdu J. B. M. sešel jsem se se
starcem šedivým „přes oumdesái let uš čítá“ a ten
mi řekl: Ale máme teď hodného biskupa. Drakráte
nám káže. Jest Čech, a ostatní nebyli. Totosvědectví



tohoto starce skašeného platí více, nešli co píšou
všecky ty noviny, které často všecko překracojou, jen
aby měly co paát.

Ze Soběle Slavný byl lo u nás den 36.
dubna t r. a stel se velkolepou, pokud na osadu ven
kovskou možno, slavností a veřejným osvědčením víry.
Toho dne totiž uvítali jsme ve středu svém našeho
nejdůst. Vrchního Pastýře Eduarda Jana Nep. Bryny
cha, biskupa Královéhradeckého. Ta ukázala se obec“
naše, jakou v pravdě jest. Slovátný pan c. k. místo
dršitelský rada a okresní hejtman z Hradce Králové
Václav Šolta v uznání hodné ochotě společně a vyso
ce důst. p. B. Haklem, čestným papešekým komořím
a bisk. vikářem vyjeli J. B. M. vstříc až na hranice
okresu, z nejpřednějších pak rolníků Sobčických ae
stávající četa banderia na koních až do sousední obce
Chomutic. V naší pak obci samé očekával J. B. M.
vysoce uroz. pan P. rytíř Šlechta ze Věshrd jako ze
měpaneký vojtejní komisař. Nepřehblednýbyl to zástup,
který o půl 8. bod. ráno shromáždil se k uvítání
B. M. ku slavnostní bráně péčí uvědomělých sousedů
a občanů Sobčických vkusně zřízené. J. B. M. uvítal
nejprve místní dachovní uprávce, pak jménem upřím
ných katolíků celé farnosti pan Karel Můlier,dozorce
trati v Ostroměři. Pravil mezi jiným: Vítáme ve Vaší
B. Milosti apoštola Páně, hlasatele čisté Boží pravdy,
statečného vůdce duší, vznešený vzor národovce pra
vého a vlastence. Vznešený příklad Vaší B. Milosti

osiluje nás, učí nás milovati Boha nade všecko, mi
orati vlast dle vzoru Spasitele. Proto všecka srdce
naše dnes v jednom spojují se přání: „Bůh žehnej!
Bůh zacLovej našeho Nejdůst. Velepastýřel“ Načeš
za farní spolek sv. Prokopa pan Václav Jančík vítal
J. B. M. jako prvuího příznivce a ochránce apolků

katolických, které pod ochranou ndp. bisknpa v celé
diecási rozkvetly a i v celých ostatních Čechách se
šíří. Posléze za mládež školní vítala J. B. M. vzorná
žákyně Miláda Můllerova. Načež po otcovské odpovědi
J. B. M. hnul se velkolepý ter průvod za zvuků hym
ny papežské středem obce prapory ozdobené ku far
níma příbytku a pak ku chrámu Páně, který nejen
do posledního místečka byl naplněn, ale přemnohým
pro nedostatek mífata venku bylo čekati. Posvátné ob

řady konány byly způsobem obvyklým. Při měi av.pak vystoupila J.B. M. na kazatelnu a promlovila
na základě av. ovangelia o lásce k Ježíši Kristu.
Vroucí ta velepastýřská slova nezapomenutelna zůsta
nou v srdcích našich, povzbudila, posílila nás! Pak
udíleno av. biřmování 630 b'řmovancům; načež žáky
ně školy Ostroměřské Růžena Wiesnerova J. B. M.
poděkování vyslovila. Pak doprovoděna J. B. M za
hlaholu zvonů do farního příbytku. Odjezd J B. M.
dál se o 3. hod. odpol. za opětného doprovázení ve
Ject. pana c. k. místodržitelského rady, veled. p. bisk.
vikáře a našeho statečného banderia do Bélohrada.
Tak skončena tato významná a pro osadu naši pa
mátná slavnost důstojně a proosada naši velice čet
ně. Jak jistým lidem na slavnosti této záleželo, po
znati z toho, že sám vážený (!?) pan redaktor Hoři
ckóho Listu, ač bez vyznání ku katolické této, tedy
dle vyznání víry katolické spořádané slavnosti se
dostavil, aby svědkem se stal úcty a lásky, jakou
občanatvo zdejší projevilo svému Vrchním Pastýři.
S ním zároveň přibyl jiný pán, — brzo prý již ne
pán - jeně fanatickou vášeň aspoň hadrem na tyč
navinutým osvědčil, avšak panem c. k. četnickým
strážmistrem při čipu přistižen před soudem z fana
tismu svého zároveň se soudruhem svým, p. redakto
rem se zodpoví. Gratulujeme! Statečným ale uvědo
mělým občanům Sobčickým sláva!

Ze Železnice. v tichých domácnostechv
šírém kraji našeza nebývalý jeví se rach. Bujaří jino
chové se spanilomyslnými děvami závodí, by v nové
oděli se roucho při příjetí av. biřmování a vůbec ka
ždý a rozechvěním milým očekává den 5. května, kdy
k nám zavítá nejdůstojnější náš pan biskup Eduard
Jan N. Slavné zdejší zastupitelstvo usneslo se dne
24. m. m, pamětlivo jsouc svých zbožných předků, že
dá postaviti slavobránu, při níž korporativně uvítá s
p. starostou Ant. Brožem včele svého vrchního pastýře.

Z Rychmburka. Sv. Missie v Bychm
burku konali kněží z Tov. Ježíšova od 17. do 34.
dubna a sice P. Sup. Cibulka a P. Vojt. Kalaš se

zdarem velmi dobrým. Mocně proudila milost Boží aprobudila i spících i dřímajících k novému životu.
Po celý týden byl kostel ráno ivečer při kázání plný.
Ku společnému av. přijímání mužů přistoupili též ct
pp. učitelé. Při posledním kázání konaném před ko

temy rozplakal se hlasitě celý zástup tisíce hlav čítající. :
Z Jaroměře. Dražstvopro zvelebeníchova

skotu v okresu jaroměřském pořádati bude v neděli
dne 22. května v Jaroměři první výstavu svého ple
menného, čistokrevného a křížoného dobytka. Výstava
bude o 9. hod. dopol. zahájena a o 5. hod po udílení
cen bude ukončena.

Z Nuškova. V krátké době po sobě dopro
vází osada naše skrovničká na ticbý břbitov náš tře
tího již slobu Páně. V pondělí dne 2. května odpol.
zemřel zde veledůstojnýp. P. Václav Bruckner,
bisk. konsistorní rada, děken, jubil. kněz, farář Vý
prachtický na odpočinku, rodák Nížkovský ve věku
79 roků. Zesnulý dlouhá lets pracoval jako farář ve
Výprachticích. Všeobecně byl ctěn a milován pro svou
dobrotu a laskavost. 8 ochotou — ač stářím sklíčen —
vypomábal rád zvláště ve zpov čdnici. Zesnul v Pánu ve
svém rodném domě; tichý odpučinek zaslonžený poskytne
mu brob rodičů na hřbitově Nížkova kém. Pochován
ve čtvrtek dne 5. května. Odpočívej v pokoji po bojil

Z Jamného. Rosvačelyse hrzny v naší nej
východnější České, pohoraké vísce, že dokonal tiše
nejstarší muž v obci, starý vlastenec, že dokonal 24.
dubna šlechetný život vzácný poctivec, bývalý staro
sta obce p. Frant. Stejskal, rolník v Jamném, ma
jitel stříbrného záslužného kříže s koranou. Popřál

án životu jebo požehnaných 86 let, popřál mu ti
chého skonání v neskonalé důvěře v Boha. Jako žil,
tak tiše skonal. Obci byl příkladným občanem a sta
rostou, rodině příkladem šetrného hospodáře a šlechet
ného poctivce. — V době válečné 1866 vyrván byl

s krabu milé rodiny jako starosta obce po známé
aféře u Jabloného, spoatán vojskem Praským aodve
den bez viny do Pruska. Na cestě této vytrpěti musil
muka Devyslovné, neboť ani stráž nebyla jej sto od
rozsuřeného lidu chrániti. Vězněn čas v Kladsku, ko
nečně propuštěn byl a. vyznamenán byl J. V. stříbr
ným záslažnýu kříšem. Osm dětí dospělých, 45 vnu
ků a několik pravnoků doprovázelo stařečka na po
slední cestě, vuučka, které se zesnulý jako sirotka
ujel a vychoval, nesla za rakví na černém polštářku
záslužný kříž na paměť mládeži příkladného vlaste
nectví, občanstvo místní i okolní prokázalo zesnulému
poslední poctu. Že zesnulý vážen byl, tobo nejlepším
dokladem jest, že pohřbu zúčastnil se c. k. školní
inspektor p.dr. ražák, který školu týž den inspi
círoval. Sbor učitelskýse žáky zapěl u hrobu „Na
sbledanon“, načež důstojný pan farář Fr Krčmář
prostými a dojemnými alovy naznačil příkladný život
zemřelého. Poslední slova umírajícího byla „domů“.
A tohoto slova užil důst. pan farář v řeči své očin
ně, pravě, že zesnulý šel domů k otci nebeskému,
který v milosti neskonalé přijme syna do domu věčné
ujávy. Paměť ma bodiž věčná! Nechť odpočívá tiše v
svatém pokoji po vítězném boji života!

Ze Studence. Dne 24. dubna 1898odbýva
la naše sv. Josefa jedn. katol. jinochů a mažů“ val
nou hromadu ve spolkových místnostech v hostinci p.
Jos Jona, za hojného účastenství členů. Valnou hro
madu zahájil vdp. p. předseda Jan Kuhn, vřelým pro
slovem. Pravil, že každý s radostí pohlíží na práci
vykonanou, a taktéž činíme i my. S počátku bylo
spolku našemu zápasiti s mnohými obtížemi a růz
nými překážkami. Špolek náš měl a má různé nepřá.
tely, avšak doufejme že i ti budou přesvědčení o do
brém účelu spolku. Slíbil spolek náš podporovati jak
mravně tak i hmotně, což přijato s radostí na vědo
mí a vzdány p. předsedovi díky. Ze zprávy p. jedna
tele Jos. Karáska, která byla velmi pěkně sestavens,
vyjímáme: Spolek 115 členů činných, 9 zakládajících
a 4 čestné, celkem 128. Schůzi konáno celkoru 18, a
to 1 valná bromada, 9 echůzi výborových a 8 člen
ských Památným dnem pro „Jednotu“ jest den 3.
června 1897. V ten den uděloval J. B. M. Edvard Jan
Nep. Brynych v osadě naší avátost av. biřmování.
Před tím posvětil krásný prapor spolkový, dar to vdp.
. Jana Kuhna, předsedy jednoty, místního faráře a
isk. vik. sek. Kmotrou byla slečna Pav. Taucbma

nová jež darovala krásnoa stuhu s heslem spolkovým
Jednota slavnosti Vzkříšení Páně. Na den sv. Josefa,
odebral se spolek náš ze spolkových místností a hud
bou do chrámu Páně kdež byl přítomen slavným, oluž
bám Božím. Dne 26. března 1898 vykonati členové
své zpověd a přistoupili k sv. přijímání Sjezdu v
Hradci Králové eúčastnila se jednota 20 členy a pra
porem. Přednášek konáno celkem 12. Vdp. předseda
přednášel 3, „o vzniku jedaot, o hesle jednoty. o no
vých zákonech a daní výdělkové“ P. Kar. Karáček
3, „o dějinách českých, o Janu Husovi, o státním

tu“. P. Kar. Exner 3, „o er. Vojtěchu, o za
chování řeči české, a o Zlaníka“. P. Jos. Hák studu
jící „o Karlu I[V.“, p. Jos. Kařík, „o robutě“ a před
seda Náchodské „Svornosti“ dp. Jos. Stejskal rodák
zdejší, „o nepřátelích církve“. Dvě přednášky byly
čtené a sice, „o jubileu sv. Otce, a „o hospodářetví“,
obě z „Obnovy“. Dále pořádany 2 přednášky hospo
dářské 2. a 3. února 1898. při nichž přednášel p. pro
fessor Jos. Dumek. Ples spolkový konal se 26. ledna
1898, a vydařil se dobře. Přivšech schůzích účinko
val kroužek hudební za vedení kapel. p. Engl Flégla
O zábavu postarali se p. Engl. Karásek, p. J. Fišera
a D. Kuřík. Mezi členy odebíraly se: Katol. Lis t
výt. Týden. Kat. Lis. 2 výt., Obnova 8 výt., Vlasť 1
výt., Český jinoch 12 výt., Kříž a Maria 60 výt., Žen
ské Listy 11 výt. Lid. List 40 výt., Dělník 1 výt.,
Obrana Práce 1 výt., Slova pravdy 12 výt., Časoré
úvahy 12 výt., Dělnické Nov. 2 výt, Kř. Dem. 20 výt.,
Raj. Zah. 12 výt. různé brožary a j. Občíma zpráva

. jednatele přijata s pochvalou. — Ze zprávy p. po
Řiadníka Kar. Karáska vyjímáme: Celkový příjem činil
346 zl. 24 kr. Hlavní částkou v příjmu tom jest, dar
vletp. Jana Hakla majitele zdejšího velkostatko, 200
zl. Vydání bylo 83 zl. 91 kr., zbývá čistého jmění
260 zl. 33 kr. Mimo to jest fond praporový 51 zl.
68 kr., rovněž dar vletp. Jana Hakla. Zpráva přijata
na vědomí a schválena. — Dle zprávy knihovníka p.
Jos. Povra, čítá knihovna naše 112 avazků. Vypůjček
bylo, členům 520, a nečlenům 68, celkem 588. Pon
žšíváno tadíš knihovny dosti bojně. Zpráva přijata na
vědomí. Volby nekonány, poněvadž zvolený výbor má
platnost 3 léta. Valnon bromada usnešeno, aby jedno
ta naše přistoupila za zakládajícího člena družstva

kterou konal práce avé ukončil schůzi provoláním
„Zdař Bůh!“ Spolek nás pracoval pilně za obezřetného
vedení vdp. p. předsedy Jana Kuhna, a zdárně postu
poval ku předu, k vytknatému cíli, k čemuž voláme
upřímné, a z hloubi srdce vyznívající „Zdař Bůb!“

Z Proseče. Od 24. do 2v. dubna inclusive
konána byla ve zdejší farnosti obnova av. missie. Ve
dli ji veledůstojní páni z Tovaryštva Ježíšova Kalaš
a Rysnáček, z p:čátkn súčastnil se jí prvnídva dny
též vdp. P. Cibulka. Zbožný lid z daleka široka, vel
mi často na několik bodin cesty, scházel se, aby užil
duchovních hodů, která mu od vdpp. missionářů byly
připravovány. Ku sv. svátostem v kostelíčku našem
přistoupilo na 1300 kommonikantů, nepočítaje v to
ovšem ty, kteří již dříve velikonoční správa boží vy
konali, aneb v době obnovy šli ve svých farnostech
ku av. přijímání. Není třeba o tom více slov. Tolik
však jest jisto, že lid ve svém jádru ctí a miluje tu
sv. víru svoji, a že nebude od ní odveden žádným
úsilím živlů bezbožných s podvratných.

Z Police m. M. Katolická vzdělávací Jed
nota „Vlastimil“ pořádá v neděli dne 8. května v Po
lici v botelu „Na Pošiě“, spolkovou schůzi, na níž
přednášeti bnde p.Václav Myalivec, redaktor z Prahy:
„0 našich katol. Jednotách a pěstování citu vlaste
ckého“. Začátek o 6. hod. večer. Zdař Bůbl

„o s O.

Kneippiani pozor!
Nedávno vyšla zábavně poučná kniha nazvaná:

„on Aneigpem"
Ceua 1 sl. r: č. ——

Nechť neschází v žádné knihovně pravého mí
lovníka vody vůbec a Kneippa zvlášť]

Na skladě má spisovatel její

LUDVÍK HORA,
ve Chvojně u Pardubic.

(Zasláno.)
- Panu A. Drahozalovi. pozlacovači v Humpolci,

vzdávám veřejně díky za postavení nového Rošího bro
bu. Osadníci byli velice překvapeni jeho krásou a já
zase Jácí.

Z té příčiny doporučaji jej všem známým jako
pilného a svědomiteho pracovníka.

Vincence Hixa,
farář v Kališti.

PRE“Levně na prodej!“jjij
Lustr barokový 

s velkým množstvím broušených skel na 13 svící z čistého
bronzu dobře slacený.

Karel Zavadil, pasíř v Chrudimi.

pR$* Nejlepší "BB

olovánkou SUvovic
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

M.Nesňal v Uherském Brodě
(Morava).
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Jan Kalis,
hodinář a zlatník

v Rychnově n. Kn.,
273 doporučuje

svůj hojně zásobený sklad
zlatého a stříb. zboží,

' hodia kývadlových, ka
pesních v cenách mírných

a se sárakou.

Též n1 splátky.

Kupujte od svých, podporujte sami sebe|
>Pravá"i

přírodní vína
1 litr za 28, 30, 40, 60, 60 a80 krejoarů

doporučuje obchod vínem firmy:LALOSSlárna,
v Praze,

Král Vinohrady, nároží Palack. tř. a Skrétovy ul.
V sudech levněji! Cenniky zdarma.

gM>Vinný ocet I litr 16 kr. "Ji

ANT. DRAHOZAL
pozlacovač v Humpoloi

dovoluje si doporučiti

své práce vid. duchovenstvu, sl. patronátním

vání starých otářů, kazatelen,
soch, křížů atd. vše v nejlepším provedení

za ceny mírné. 9%

©" Víceropochvalnýchvysvědčenípo ruce. U
—————
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Národní svátek.
Ke dni 16. května.

V dobách, kde přemrštěnec a la J. S. Ma
char — také básník —>napíše „Ne, nejsem vla
stencem a nemiluji svou vlast, ji nemám, neznám,
nevím, proč milovat“, v takových dobách, kde 8
dělnictvem internacionálním bratří se studentstvo
mezinárodní, v dobách tak smutných, tím nutněj
šim jest nám Čechům a katolíkům, bychom přim
kli se k té naší české vlasti, bychom bájili její
ráz český a katolický, A aby láska k vlasti v srdci
našem se vznítila, tu mimo jiné zapotřebí jest po
vzbaditi se vzory, které takovou láskou k církvi
a k vlasti se vyznamenávaly, potřebí poukázati
na muže, kteří hrdinnými skutky svou lásku také
osvědčili. Takovýmto hrdinou byl též av. Jan Ne
pomucký, jehož svátek se nám blíží. Loňského
roku přinesla „Obnova“ několik článků, které vě
novány byly tomuto našemu av. patronu. Sv. Jan
Nepomucký bylť zajisté hrdinou, jenž zasluhuje
naší úcty, našeho obdivu. Vždyť jest jisto, že 20.
března 1393 byl ohněm mučen, při kterémž mu
čení, král sám účastnil se díla katova, nemoba
pomstou nasytiti se, jelikož pro dvě věci se mstil
na generálním vikáři pražského arcibiskupa asice
poněvač potvrdil volbu nového opata kladrubského
což vlastně mělo zakrýti hlavní úmysl krále Vá
clava, jenž zmařiti chtěl sv. Jana proto, že nevy
zradil zpověď královny. Bylť tedy sv. Jan z Ne
pomukuhrdinouzpovědní mlčelivosti.

Jak dějiny dají se poplést, když dějepisec
kritický nezkoumá veškeré události, jež vylíčiti
chce, toho důkazem jest kronikář Hájek, jenž ne
věda si rady se dvojí příčinou smrti udělal si při
své známé a nesoudné povídavosti z jednoho Jana
dva. Nedorozumění toto však již dávno odstraněno
přísným dějepisným zkoumáním, a proto teď už
ty pamflety grégrovské u rozumných lídí víry více
nenacházejí, a kdyby se „učenec“ Herben ve své
umíněnosti třeba na hlavu stavěl, a pastor Šádek
sebe více namáhal, na pravdě nic nelze změniti.

Ale naši liberálové ti ovšem těžko chápou.
Předlož některému z nich knihu, v nichž bludy
dějepisné ze strany kritických spisovatelů jsou
vyvráceny ve prospěch katolíků, tu má hned vlčí
mlbu, neumí anebo lépe nechce číst, nechce 8e
dát poučit. Pak by ovšem nemohli nadávati aspí
lat kněžím a církvi, a to by pro takového liberála
byla hroznou ujmou. On zná jen jednoho svého
svatého a to je Hua, toho liberálové 8 helvety
strkají před sebou, ten ubobý a nešťastný Hus je
má vytrhnout. Ovšem k těm rejdům ka kterým
Husa onino lidé zneužívají, a jimiž jeho památku
docela i hanobí, k tém rejdům ge katolík a kněz
Jan z Nepomuku nebodí.

Prosím, pánové, dovolte mi několik slov a
nechte mne laskavě domluvíi. Vy ctíte v Husovi
hrdinu, jenž i do ohně šel, nuže sv. Jan Nepo
mucký snášel ohců více hodin a daleko horších
muk utrpěl než Hus, a ctíte-li v Husovi člověka
pro „přesvědčení umírajícího“ — což nezemřel sv.
Jan rovněž pro svaté své přesvědčení? Ctite li v
Husovi muže, jenž vlasti sloužil, nuže rcete zdaž
i sv. Jan, jenž rovněž byl synem české matky a
vlasť svou vroucně miloval, rcete zdaž on nepro
kázal služby této vlasti své v rozličných svých
úřadech, jako blasatel křesťanské pravdy, almuž
ník a zpovědník?

Naže tedy když tak vysoko ceníte brdinnost,
sílu přesvědčení, práce pro vlasť vykonané, proč
neceníte aspoň stejně oba tyto muže, ač my ka
tolíci tuto rovnocennost v oboru náboženském ni
kterak nemůžeme připustiti. Když tak velebíte
charakter Husův, proč nepovzuese « vás také ně
kdo blasu, by velebil charakter velikého hrdiny
sv. Jana z Nepomuku?

Avšak to se vám nehodí do vašeho rozpo
čtu. Vy chcete-li se ještě udržet, vy nesmíte říci
pravdu, nýbrž vy musíte lhát; kdybyste chtěli dle
pravdy mluvit, musili byste říci: „Lide český zů
staň katolickým; pohlédní zpět na dějiny své a
seznáš, že jsi byl největším a nejsilnějším za dob
katolických“. Tak mluvit, ale vy nesmíte, neboť
tak byste vyřkli ortel sami nad sebou. Proto vy
nechcete, aby lid prohlédl, aby viděl, neboť lid
nábožensky uvědomělý volil by si jiné zástupce
do obcí, do sněmů a do říšské rady a po vaší

slávě by bylo veta. A chudáci pastoři veděli by
na troskách těch mámidel, jimiž balamatili lid a
plakali 8 pláčem velikým velmi, a snad pro ne
dostatek práce musili by stěhovati se tam 8 čl
stým svým evepgeliem, kde bludička jeho poprvé
se ukázala.

Konečně ani to lbaní vám nepomáhá tak, jak
byste si toho přáli. Ten náš lid přec jen zůstává
ctitelem sv. Jana Nepomuckého, a ponávač lid náš
katolický tvoří Bohu dík ještě značnou většinu v
národě, proto jest 16. květen, svátek jemu zasvě
cený — svátkem národním Netřebak tomu
zvláštních důkazů. Podívejte se na těch tisíce a
tisíců ctitelů avatojanských do Praby ze všech kon
čin vlasti putujících, a umlkněte.

Ku konci ještě prosím, račiež si všímnooti
ještě tohoto: Podívejte se jací lidé, dělají po Praze
hluk v předvečer upálení mistra Jana Husa dne
8. července, a srovnejte je s těmi, kteří ctí sv.
Jara Nepomuckého, a řekněte, kteří z nich lépe
repraesen'ují národ český. "Ti kteří ev. Jana dne
16. května v Praze uctívají modlitbou, ti tvoří
jádro, to zdravé jádro našeho národa, kdežto Husa
chytají se dnes nejen přemrštěnci, ale lidé skleslí a
nevěrci. Za těmi ale národ náš nepůjde nikdy.

A jestli snad strbnete pěkobo vyličováním
vlastenectví Jana Hasa ku pochvale jeho, to není
ještě všecko, proto jeho následovníkem jeho není
a nebude. Marná proto vaše námaha. Ze 6. čer
vence neuděláte nikdy všeobecný svátek národní,
za to vám ručím.

Rozumně nebo radikálně ?

„Hlasy Podřipské“, otgán dr. Edvarda Gré
gra, žádají za svolání sjezdu strany mladočeské.
Na sjezdu tom má se stanoviti opětně české státní
právo jako základ programu českého a má býti
upuštěno od dosavadního oportanismu. Pak-li prý
vedení strany svolání sjezdu odmítne, nebo vylou
čí-Ji z něho živly radikálně-pokrokářské, svolá prý
sjezd okresní výbor podřipský samostatně. Jelikož
svolání sjezdu žádají i jiné časopisy radikální,
tedy v mladočeské straně hrozí vypuknouti ten
tokrát do opravdy revoluce. Postavení mladočeskó
strany ve Vídui ee tím sotva upevní.

„Národní Listy“, jimž pokrokářské a radi
kální časopisy ubírají abonenty, počínají si jak
obyčejně dvojsinyslně. Čekají, až jak to dopadne,
ale již teď házejí mladočeským poslancům klacky
pod nohy. Začínají pojednou psáti radikálně a dě
lají se nesmírně překvapenými, že ministr války
žádal v delegacích první lbůtu 30 m. na zapla
cení nových pošek a děl. Že ty věci stát jednou
musí zaplatit, to pověděl redaktor tohoto listu
již v loni ve Vel. Jesenicích a též v jiných schů
zích. „Národní Listy“ a Grégři, kteří poslance mla
dočeské na cestu politiky oportunistické zavedli,
ovšem neměli odvahy poplatníkům řící pravdu,
klamali je stále o pravém stavu věci a před vol
bami roku 1589, 1891, 1895 i 1897 slibovali
jim uskutečnění státního našeho práva.

Každý politicky myslící člověk musí přece
pochopit, že, dokud nedovedeme prosadit, aby
škola Komenského ve Vídní stala se veřejnou,
aby českým menšinám se usnadnila existence a
zřizování škol v uzavřeném území, aby Se prove
dla národní rovnoprávnost ve Slezsku, na Moravě
— ba do jisté míry i v Čechách, že do té doby
proti vůli Němců uskaotečnění českého státního
práva neprosadíme.

Naši radikálové cbtějí, aby 8e organisoval
rach státoprávní a aby se provedla zásadní radi
kální oposice pod vůdcovstvím dr. Edvarda Grégra.
Ten jest nejméně povolán k tomu, státi se +08
rálom vítězné armády. Dosud spéchal ve svem ži
votě a v boji © cislajtánskou vládou jen od po
rážky k porážce. Dovedl sice pomlavami, lžemi
a Štvanicemi připraviti staročeské dobré pracov
níky o lásku a důvěru lidu, ale na rakouském
státním rozpočtu nedovedl ve prospěch českého ná
roda změniti ani jednu zlatku.

A kolikrát utekl z bojíště, když měl uká
zati svoji chrabost a důslednost! Utekl z Vídně i
z banketu na Žofíně, utekl před hrabětem Hom
peschem i redaktorem Bratršovským a Kummerem

skými poslanci.
Tyto dny mladočeské Hl+sy

pan, Jihočeské Listy, Český List
Grégrovi perné levity.

Hlasy z Hané a Podřipan na př. napsaly:
Kdo zná blíže životopis p. dr. Edvarda Grégra,
toho ovšem ani tento kotrmelec proslulého řeční
ka nepřekvapil. Jakým byl v pětadvaceti letech,
takým zůstal i v pozdním věku stařecké.n. Sea
sačně se zablýsknouti něčím bylo vždy veškerou
snahou p. Dra. Ed. Grégra. Pro jinou činnost ne
měl nikdy žádného smyslu. V r. 1873., kdy stá
toprávní passivní opposice Ptaročeská byla na vr
cholku, vydal p. Dr. Ed. Grégr malou knížečku
proti politice staročeské, v níž hlavní „rachejtlí“
bylo rčení, že české státní právo nestojí za fajfku
tabáku. Dr. Grégr obmezil sice toto rčení velmi
závažnou podmínkou: když není moci státní právo
uskutečníti, ale tin účinek slov prvých nezměnil!
milá fajfka otřásla celou passivní politikou, líbila
86 a — r. 1879 museli Staročeši zanechat státo
právní opposice a vstoupit do říšské rady, na půdu
ústavy, která r. 1867 upečena byla bez nás proti
nám. Do říšské rady vstoupili sice poslanci sta
ročeští se státoprávním ohražením, ale to je věc
pouze formální. To také uznával p. Dr. Ed. Grégr
a proto, když dne 4. prosince 1883 do říšské rady
vstoupil, složil slib, slíbil na místě přísaby Jeho
Veličenstvu císaři věrnost a poslušnost, slíbil, že
bude věrně plniti státní základní zákony a dbáti
všech ostatních zákonů (cislajtanských | ! I) a že
bude své povinnosti (poslanecké) věrně konati:
slíbil a přísahal a nepřistoupil na státoprávní obra
žení poslanců staročeských. Pan Dr. E-luard Grégr
přistoupil tedy r. 1883 úplně na půdu ústavy ci
slajtanské 11!

Je to důležito připomenout, ač. jak jsmejiž
dříve pravili, je státoprávní obražení věc pouze
formální, neboť jakmile čeští poslanci vstoupili do
říšské rady, podrobili se ve skutečnosti všem dů
sledkům tohoto kroku, zkrátka cislajtanské ústavě!
Na tom žádué státoprávní obražení pranic nezmění !“

Roku 1889. hájili sice Grég'i české státní
právo, podali na zemském sněmu istátoprávní
adressu, ale zapomněli dodati nejuctivější prosbu,
aby Jeho Veličenstvo se dal za českého krále ko
runovati. Celý tehdejší státoprávní grégrovský

! ruml byl vypočtenjen na zničení strany konzervativní
| Grégři věděli, že na sněmu nemají většiny, věděli,
| že většina nemůže koruou nutit, aby přes odpor

četných našich nepřátel uskutečnila české státní
právo, věděli, že tím připraví Staročechy a šlechtu
o důvěru lidu a své straně ziskají přivržence a
lacinou slávu. Nyní mají Mladočeši české mandáty,
až na jeden, mají tedy více mandátů než-li měli
kdykoli před tím Staročeší, mají šlechtu a Slovany
za spojence jako je mívali dříve Staročeši. Proč
tedy «d r. 1889 do r. 1498 české státní právo
nevymohli? Inu — neměli a nemají k tomu moci,
ač jim vůle zrovna tak neschází, jako nescházela
Staročechům. Nový státoprávní boj a zásadní opo:
sice může sice rozvážnější Mladočechy přípraviti
o důvěru lidu a mandáty, ale radikálaí a pokro
kářští křiklouni nám státní právo tím méně dobudou.

Jest ostatně dr. Edvard Grégr schopeu býti
vůdcem nové státoprávní akce a nejzásadnější opo
sice? Ne, a stokrát nel Před výminečným stavem
hrozil sice i revolucí a jiní smutně proslulí radi.
kální rytíři dr. Vašatý a dr. Šamánek jej později
v brozbách následovali, Šamáuek brozil na př. že
české vojsko odepře v příští válce poslušnost, ale
klyž to šlo do tuhého, ztratili se tito tři rytíři
jako kouř. Kuráž jejich byla tu tam. „Cas“ 0 Grégru
napsal tehdy posínéšně: „Krvavý tento radikál,
jenž mluvíval ještě v letě 1893 o mrtvolách a
hrozil za násilí násilím, dobře si zapamatoval mno
bé zásady, které právě proti němu a jeho svobod
nému kozáctví bývaly uváděny a docela správně
jich použilna sjezda (mladočeském). V oportunismu
šel tak daleko, že již již jen echázelo, aby nám
dával za vzor Poláky, jako roku 1879... Proč
pan dr. Elvard Grégr mluvil, není jasno. Snad
proto, že již asi 14 dní veřejně nevyslovil „státní
právo?“ V jedné věci může býti bez starosti:
s ním Badeni vyjednávat nebude, poněvadž ho ni
kdy ve Vídni nenatrefí. Ovšem kdyby čeri nespal,
myslím, hodně by pin Badeni dru (srégrovi zato
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il. Kdyby chtěl s ním třeba jem akademickou nb
bavu o státním právu rospřísti,pochybují, le by
dr. Grégr dovedlimu řící, jak si budoucí český
stát představuje. Státní právo je v ústech těch,
kteří nejčastěji o něm mluví, pojem úplně prásdný.
Nejmladší provelyta socialismu ví více o tom, jak
si strana jeho příští socialní stát fedstavuje, než-li
mladočeští vůdcové“. — My podotýkáme k tomu:
zejména ti radikální.

V rozličných scházích slyšeli jeme £ úst
mnohých našich poslanců výroky, které svědčí o
hrozné jejich ueznalosti českého státního práva.
Což může také poslanec rázu na př. lomnického
p. Doležala a Janďourka rozumného o českém
státním právu povědět? Jak si představují radiká
lové provédení českého státního práva, to ještě
nikdo z nich neřekl. Sám dr. Herold a dr. Kuče
ra řekli, že to je věcí tajné taktiky. Jak ty Be
nedekovy plány končívají, víme v Čechách nejlé
pe. „Nár. Listy“ po tficetiletém povídání o českém
státním právu napsaly 9. července 1895 dokonce
pyramidáloí nesmysl: „My to chceme tak, jako
ve Spojených Státech I“

Příští generál státoprávní organisace a nej
radikáloější oposice, pan dr. Edvard Grégr neví
ani co je to České státní právo, ani jakými pro
středky a na jakých cestách ho dobýti.

Proti kritice své politiky bájil se totiž dr. Ed.
Grégr r. 1893 tím způsobem, že vyzýval takové
filosofy, aby jen přišli a řekli, co mají Mladočeši
učiniti, aby co nejrychlejším způsobem českéstátní

rávo uskutečnili, že prý se neleknou ani nejradi
kálnějšího skutku, jen když budou mítipřesvědče
ní, že největší průva českéholidunezadávají ....
Grégr sice liboval si tehdy v nejostřejší oposici,
ale podotkl, že oposice ta přejíti musí do lidu a
proniknouti všechny jeho vrstvy, nemá-li se státi
směšnou. Grégr byl i tenkrát nucen k opatrnosti,
V květnu r. 1894 doznal dr. Edvard Grégr v Krá
lové Městci, že Mladočeši proti většině, jež se
tehdy utvořila v parlamentě, ničeho nemohou zmo
ci, že očividně klesáme a chudneme, a že i „zlaté
dno“ řemesel je u nás již vyraženo. Ve Skutči
mlavil zase o otrhanýchselských cbalupáchastále
větším úpadku rolníků. V září r. 1895 Nár. Listy
i Grégr pravili, že lid nemůže žádati, aby mu po
slanci něco vymohli, když jsou v oposici.

Od té doby stal se z Grégra i z Národních
Listů veliký oportunista před Hospodinem. Potfrali
radikály a pokrokáře, teď opět k vůli vlastnímu
prospěchu se 8 nimi přátelí a spojují. Myslí, že
hrabě Thun, který jejich slabosti za výminečného
stavu nejlépe poznal, se jich lekne, myslí Grégr
a pokrokáři, že úuyní, když je český národ una
ven a rozpoltěn, když konservativní Němci jsou
nucení dbáti smýšlení nepřátelských nám Němců,
když na říšeké radě nenajdeme pro naše české po=
žadavky spolehlivé většiny, spíše něcovymůžeme?

Eim pravil 19. dubna 1896 v Chotěboři:
„Organismus českého národu nesnese věčného ro8
čilování: kdo stále zuří a křičí, ochraptí a posléz
vysílen sklesne. Pak nutně musila by nastat re
akce a ta by znamenala nebezpečnější stav, neš-li
byl onen, z něhož byli jsme se vymanilt“.

Pan dr. Edvard Grégr hboval si jednou hu
sarskou, podruhé kanonýrskou politiku. Český ná
rod měl dle jeho přání letět v před, jako koule
z děla vystřelená. Žoáme dobře ty důvěřivé české
radikály, kteří slepě věří, co jim Šípy namalují
a co jim radikální časopisy uažvaní a nesvědomití
radikální vůdcové nalhou. Ano, ještě dnes jsou
velké zástupy, které re radují z té veselé střelby

„slepých patrou, z těch útoků ua výšiny, které ne
jsou nepřítelem obsazeny, z těch velikých výpadů
kavalerie, jsou davy, kterým tyto obrazy nabra
zují váiku, kterou jim uyní zvláštní zpravodaj
„Národních Listů“ v Americe tak živě líčí. Avšak
jest otázka, zdali to tak půjde ještě dále Kdo
vychovává lid k radikalismu, masí býti na to při
praven, že jeho vychovanec čím dále, tím větší
nároky činiti bude. My nevíme, jak jim Národní
Listy a radikálové jednou vyhoví. Rádi se odvo
lávají na Maďary; ale zdá se nám, že návrh, kte
rý učinil dr. Ed. Grégr, aby český národ vzdal
se kouření, aby nesázel do loterie, přece není po
doben té rázné oposici maďarské. Víme, že Maďaři
nerespektovali platné zákony, že“ nebáli 8e ani
vzpoury ani krveprolití, ale Ed. Grégr, Vašatý,
Baxa, Rašín a Doležal nejsou Košut Lájoé a radiká
lové čeští nejsou Maďaři. My spalřujeme naši spásu
v Rakousku, ve spolku s rakouskými národy slo
vanskými. Netrpte proto nové štvanice a nežente
českoufdelegaci do zoufalé beznadějné osaniocenosti.

Jest třeba zrušit obilní cla?
Plachtový orgán židovských spekulantů a fuse

rentů „Národní L.isty“, přimlouvají se s horlivostí
lepší věci hodnou zu zrušení obilbích cel. Píší: „Na
oblevnění cel mouky acbleba mělo by (zru
šení cel) nepopíratelný vliv. Nelze tedy
vládě dosti důtklivě doporučiti, aby zru
šení v době co nejbližší provedla“

Také na říšské radě přátelé židovských speku
lautů bojili mivulý týden myšlenku zrušení cel.
„Národní Listy“ o tom píší, že v dobách, kdy
neví v zemi žádných zásob, clo na obilí není prý žád
vým ochranným prostředkem proti zahraniční soutěži,

podhým Sdmilomem. Díl (©
vozaje Grégrovský že loňské úsě v Ubráéch byly
měvší o 40 proc.; pbemiceprý te sklidilo 24"/, g (0
18', milionů metr. odntů méně mečlost), tita $9
mil. g (— 4%, m.). V Předlitavskuskliseno prý půe
mice JO mil. g (— 1%), žita 16%, a (— 24 0).
V Uhrách a « Bakossku prý činí posledal skliseů
oproti předloňské skoro S0 milion metrických centů
méně nežli v loni.

Upřímně řešeno, my těmto aprávám obilních
tpekulantů mnoho víry nepřikládůme, nebol známo, že
sl množství sklizně udávají dle vlastní své potřeby a
vědy na úkor zemědělců. Pe našem zdání redají i
mnohé hospodářské listy špekulentám obilním ne lep.
Tak se v jednom vážném listě tvrdí, že „k cám bylo
2 disoromska sa 9 měsíce dovezeno: 949 088 agpše
nice (v loni 14.115), 720.500 agžita (v loni 47.230),
217.510 g ječmene (v loni 18.428 g), ovea 80.827g
ovsá (v loni 167.061 a).“ Cifry ty neodpovítají sku
tečuosti. V měsíci březnu nedovezla se k nám z ci
siny mouka žádná, pšenice se dovezlo 216.000 u,
žita 13.500 g, ječmene 19.0.0 g, ovsa 227000 a.
Vývoz z Uher ovšem v březnu klesl a sice z 563.000 g
na 412.000 a, pšenice z 470.000 na 98.000 ag,žita
ze 164.000 na 74.000 g, ječmene « 281.000 na
123.000 g, ovsa z 2210000 na 199.000.

Na naších trzích není dosud nouzi o obilí po
zorovati a docílené ceny neodpovídají též přemrště=
ným cenám bursovním. Dne 30. dubna prodávala ee
v Králové Hradci pšenice sa 9.40 až 11.80 zl., dne
7. května platila nejlepší pšenice 12.50, většinou však

Žito stálo 30. dubna 675 až 7:36, dne 7 května
7 25—7-80 zl. Ceny ječmene pranic nestooply a vů
bec musili přečetní rolníci vézti obilí domů, protože
spekulanti vyšší ceny za ně platiti nechtěly. Totéžse
stalo 6. května na trhu v Jaroměři, kamž dovezeno
na 1000 hektolitrů pšenice a dobré tři čtvrtiny vezli
rolníci domů; žita se rovněž málo prodalo a na ječ
men 80 nikdo neptal.

U nás se tedy dosud více obilí na trh dováží
nežli se ho spotřebuje. Okolnost tato na blíské vy
puknutí bladu neukazuje. A přece vybnala spekolace
ceny mouky na nebývalou výši. Tak se v Budapešti
prodávala mouka © za 2Ď zl., čís. M za 24 zl., č.
2 za 23 zl. atd. a číslo 6 za 16 zl. U vás se pro
dává uberská mouka za tytéž ceny. Nápadno je, *e
poměrně stouply ceny špatnějších druhů mouky, které
kupojí právě lidé nejchndší. Metr. cent žitné mouky
výražkové prodává se v Hradci za 16 al., chlebové,
jednou mleté za 15—15'/, zl.

Pak-li ve Francii, ve Španělska a v Italii byla
obilní cla do kouce měsíce června zrušena, mají tem
k tomu skutečně příčiny, neboť není tem zásob obilí.

Kdyby se zrušilo u nás obilní clo, tedy Ame
riku, Rusko a země poddunajské by nás svým přeby
tečným obilím zaplavily. Možná, že by uherští země
dělci z vyšších obiluích cen ještě kořistili, avšak naši
rolníci by v srpuu w září nalezli obilní trby cizozem
ským a uherským obilím i monkou jit zaplaveny a
musili by své obilí prodávati opět sa nízké ceny. Ze
zrušení obilních cel měli by tedy zisk opět jen obilní
Špekulanti, Nynější obromné zisky z uměle do výšky
vyhnaných obiloích cen nešly a nejdou do kapea rul
níků a rolník náš by ze zrušení obilních cel netměl
prospěchu ani po žních, vaopak měl by z toho škoda,
protože spekulanti a velkomlynáři by své skladiště
přede žněmi obilím na tak dlouho zásobili, až by rol
ník opět nouzí donacen byl prodávati své obilí ee
škodou. Vždyť to vidíme i dnes, že stísněný rolník
v nynější době vysokých obilních cen prodává mno
hem levněji, nežli zámožnýstatkář, který můžespro
dejom čekat. Na chuďasu udře kupec tolik, co se
uškubnouti dá.

Poslední nápadné změny obilních cen měly by
však rolníky vážně roznítiti k činu, aby zakládali
společné velké obilní skladiště, Kdyby rolníci měli ve
svých akladištích jen 200.000 metr. centů obilí, mohli
dnes po ubražení správních nákladů aspoň 1 a půl
mil. zl. vydělat. Rolníci však, jak obyčejně utřeli nos,
a tučný výdělek shrábl obílní žíd a velkomlýny, Kéž
by se dol koaečně časký rolník zkušenostmi roznítiti
k čina! ©Moozí rolníci dají se bohužel pořad ještě
sváděti velkohubými besly radikálních advokátů, poli
tiků a „nezištných“ obchodníků, kteří dovedou se stejně
vlasteneckým klídem stábnouti s rolníka, živnostníka
i dělníka i poslední desítku a třeba i kabát. Český
lid snad tu „radikální svobodomyslnost“ přece ko
nečně prohlédne,

Politický přehled.
Císař zahájil ve středu dslegace, Lituje vál

ky španělsko-smerické, ale chce zachovati přísnou
neutralitu. Významně dodal: Moje vojenská sprá
va vzhledem k nejistému stavu a rychle pokra
čujícímu rosvoji branné mocí všech slálů pokra
čovala i letos v rozsáhlém opatřování zbraní a
válečného materiálu v loni ohlášeném a započa
tém. Jsem přesvědčen, že se při posuzování toho
to opatření z opatrnosti provedeného budete ří
diti obvyklým uznáním a vlasteneckou obětivostí
Mír evropský je tedy nejistý.

Hrabě Golachowskí —maodchodu?
Přinesli jsme již dříve podobnou zprávu. Nyní
ji i »Slovo Polskie« potvrzuje, uvádějíc že pří
činou je španělsko-americká válka. Dvorní kruby
prý hr. Goluchowskému zazlívají, že nezakročil

ve prospěvipamilslůh©ještě prý BPMÍsky 1omto
smýšle věamožsd tasasují, aváňi bez výt .

Vyrovnání rakomiko-nhorsbéá Jak
se z dobře zpravené strany. Ujišťaje, činí abéreké
vláda přípravy pro samoststné upravenf oněch.
hospodářských záležitostí, které dosud ve společ.
ném dohodnutí s Rakouskem byly provů .
Zeješéna týká se tek'notrarních daní, které dle:
vyrovnecích předloh mojí dosmati větší raformy;
a ve příčině kterých uherská vláda nechce při
Pustiti již žádné další provisorium. Tuto semo=
stetné upravení má úplně býti provedemo ve smy
slu dohodnutí s Rakouskem v té příčiné učině
ných, avšak sněmovně uherské budou scela zvlášt
ní předlohy bez obledu na podané již vyrovnací
předlohy podány co nejdříve a bude prý 60 šá
dati pilné jejich projeďnání, s čímž prý také vše
cky strany v uherském parlamenté souhlasiti
budou, poněvadž nynější zákonv o potravní daní
částečně již letos v srpnu a září, po případě v
prosinci platnosti pozbudou. Co se ostatních uste
novení vyrovnacích předlob týče, bude samostatné
upravení, které vládě posledním vyrovnacím pro
visoriem za povinnost bylo uloženo, bezpochyb
tskutečnéno teprve na podzžitn, až bude jasný
rozbled o stavu vyrovnací otázky umožněn. Kte
rou cestou v Rakousku reformy analogicky při
dani z líbu, cukru, piva a minerálních olejů pro
vedeny býti mají, to zůstaveno bude rakouské
vládě k rozhodnutí.

Panská sněmovna bude míti 16. t. m.
schůzi ve 12 hodin v poledne. Na denním po
řádku nalezá se mezi jiným druhé čtení předloby
týkajíc“ se daně potřebné k dosažení vlastnosti
kupce, pak zpráva rozpočtové komise o císařském
nařízení stran poskytování podpor ze státních
prostředků za příčinou živelních pohrom atd.

Dr. Ebenhech byl jakznámo již, jmeno
ván zemským hejtmanem v Horních Rakousích.
Jmenování to, jež bylo v neděli úřadně prohláše
no, nezůstane asi bez účinku na chování katolic
ké lidové strany. Většina této strany (bornora“
kouští a štýrští konservativci) jsou dru. Ebenho
chovi úplně oddáni a dojista že nepůjdou za bar.
Dipaulim ani v národní otázce.

Ve Frameii konaly se v neděli, volby do
sněmovny poslanecké, Až na nepatrné výtržnosti,
které se tu 1 tam, zvláště v Alžíru, udály, odbyly
se volby cslkem klidně. Výsledek jejich je, že
dosavadní většina vládní (konservativně-republi=
kánská) je sesílena.

V Německa je volební ruch v plném
proudu. Nejvýznamějsím je volební provolání
katolického středu. V něm poukazuje se na úspěš
nou činnosť nemecko katolických poslanců říšské
ho sněmu, ve kteréžto činnosti nedají se másti
ani útoky s levice, ani intrikami s pravé strany,
heslem jejich zůstane vždy: pravda, svoboda a právol

V Italif vypukly bouře hladového lidu.
V Miláně vypukla revoluce. Zabitých dělníků a
vojáků je daleko přes tisíc, několikrát tolik je ra
něných. Nezaměstnaní dělníci, socialisté, anarchisté
sympa'isující s nimi studenti stavěli v třídenim
boji barrikády, plenili paláce a krámy. Pušky pro
ti ozbrojenému lidu nestačily, musily proti ně
mu chrlitizhoubu děla.Republikánia socialisté pou
žili zdražení potravin k zrevoltování lidu. V Pavii,
v Neapoli a v"jiných universitních městech strhli
socialističtí študent: dělnický lid k revoluci.

Španělské loďstvo vrátilose do Cadixu,
Američané chystají výpravu na Kubu. Válka bude
tedy dlouho nerozhodná.

Drobná obrana.
„Hus“, časopis věnovaný zájmům církve ev.

reformované píše v č. o. květnovém na str. 67.
následovně: „Oslavování Jana Nepomackého a vše
co s tím Bonvisí, je česká náboženská zvláštnoet.“
Ano, to je pravda! Poněvadž byl av. Jan Čechem
a brdinou svého přesvědčení, proto ho,my Čechové
také ctíme, a nedáme se snad zabaobit katolíky
jiných národností, kteří též sv. Jana oo velikého
světce uznávají a ctí. Proto však že je sv. Jan
Čecheru, proto jeme na sv. Jana hrdými, proto
svláště jeho ctíme,proto zvláštní jemu pro
kazujeme úctu. Tou úctou hlásíme se ku své vlasti
a ku svému náboženství. Ano, úcta av. Jana jest
česká náboženská zvláštnost, kteráž nikdy v lida
mevyhyne, byt by proti ní sebe více se brojilo, a
která tím více se bude vzmáhati, čím neurvaleji
bude se do ní bíti. Hlavní patronové uašeho krá
lovatví jsou Slované, jsou Češi, jako sv. Cyrill,
av. Method, sv. Jan, sv. Václav, sv. Ludmila a j.
a to je něco jiného než ti vaší protestantětí „svatí“
a „Patronové“ jako Lutber, Melanchton, Kalvín,
Zwingli, Hutten atd. Jestliže si mezi ně vypůj
čujete Husa, tu se tento v té společnosti německé
divně vyjímá. Jsem jist, že by proti ní asi sám
protestoval, neboť by mu v ní volno nebylo,

Drobné zprávy.
Zprávy dlecésmí. Ustanovení: p. Jos.

Zuzánek, kaplan v Kostelci n. O, za kaplana do
Chradimi, p. Fr. Šebestík, vikarista katbedrálního



Králové Dvora. - m
Jednoty katelick ýchhtevaryšů. Vo

dne kroušků—dramatického;pěveckéhoanickáb> utvořil se posledně kronfek tějnovičný,jenš
bade kajdý týden dvakráte cvičiti na nářadí, po

,slavoném V. tbalé zahrádce Adalberta. | Tělocvičný
kroužek naši hojně přátelrvečlenstva,tale jistě
desftí zdárného úspěchu. V foslední řečnické schůzi

hládal dp. předseda © povaze moderního kapitálu.
enová dramatického odbora pp. Beránek, Mládek a

Sraták provedli v Bakovině po veřejné přednášce ně
kolik sdařilých výstupu. Panuje tedy čilý život v to
varyšské jednotě, očkoliv snahám jejím kladou ve Da
četných místech překášky. Čím více nepřátel, tím více
ot, proto všecky lotriky přispějí jenom ku čilejší
čtenosti. Zdař Bůh|

O udrašování potravim v Praze vy
slovil se ve ochůsi dělnictva p. Tuček drastickým spť
sobem. Provil: Zavládnauvšídrahota hrosí přivoditi v
Prase vypaknutí hladu. Významno při tom jest, že
kapitál sdrašil až o 400 procent výhradně produkty
nifšího stapně, jako mouku čís. 2., 3. a 4., kdežto
moaku č. 00, O a 1 zůstavil téměř na původních co
nách. Ovšem na chuďasích dá se nejvíce vydělat, ne
boť jest jich nejvíce. Proti neodůvodněnému sdrašo
vání potravin nestalo se nic. Návrh dra Verkaufa na
zrašení obilních esl nelze přece bráti ani s daleka
vášně. Při mouce, která sdražila o 12 zlatých, čínila
by celní slova jen 50 kr. Tím by se dělnictvru nepo

- mohlo. Řečník myslí, še by si dělníci pomohli zdra
ením své práce. Pekaři drahotou vinni nejsou a řeč
ník, bývalý řiditel dělnické pekárny, dovodil číslicemi,
fe menší pekař, který bere mouku na dluh za 7%sl.,
vlastně prodělává. Péci vyplácí se nyní jen při velké
výrobě. Před pěti nedělmi vážila krejcarová houska
5 dgr., dnes však jen 2', dgr. Maloživnostníkům pe
kařským nutno bylo sáhnouti po tomto utrhnutí na
váha. Leč podiv musí jímat, še byli to vlastně velcí
pekaři, kteří prvaí tak bídně byli ekrušili tento vý
robek. Řečník litoval, še váha chleba se sice ozna
muje,"ale nikde se nekontroluje. Chléb by se-měl pro
dávat dle skutečné váhy. Nynější svěboda živností
stala se metlou nemajetných tříd. Kapitál výhradně
sám určuje ceny jak plodin, tak výrobků a neptá se
dělníka nikdo, sda také dle toho jest jeho denní vý
dělek. Jeou to poměry koncem 19. století neuvěřitel
né. Jak se postupuje se strany velkokapitála proti
jmění národnímu, vídno z toho, že chlebová mouka
se prodávádnes za 15al., alena záříše se prodává
za pouse 10 zi. To má ten smysl,že obilní ceny příští
okliszně mají býti rolafkům etlačeny předem, aby v
sápětí po výprodeji u rolnictva mohly býti svýšeny
na vykořistění tříd kensumujících. Dělnictvu zrušení
osl nepomůže, neboť velkokapitál v případu zrešení
svýší dovoz obilní, ale zásoby uloží ve skladištích a
za krátko po vykořistění rolnictva dá obilf do prodeje
sa nymější drahé ceny.

Pěvecké jednota „Eliška“ a „Mlo
vamské trie“ pánové: K. Jara, V. Černý, Jar.
Filip, absolvovaní konservatoristé) pořádají v sobotu
dne 21. května 1398 v městském divadle Klicperově
koncerts tímto pořadem:1. Jind. Souček: „Ciká
nová píšťaika“, čtyrhlasý sbor šenský, poctěný cenou
první pěveckéšupy. Přednese „Eliška“. 2. Schuman:
„Trio s F. dur“. op. 60. Panové: Jara, Černý, Filipp.
3. Wieniaveki: „Souvenir de Moscou“. Solo pro
housle s prův. klavíra. P. Černý, u klavíru p. Jara.
-4 Dr. Ant. Dvořák: „První věta z klavírníhotria“

Filipp. 6. Dr. Dvořák: Drahá věta z koncertu pro
violoncello s prův. klavíru. Pánové: Filipp, Jara. 6.
Karel Bendl: „Zrušená láska“ šenský sbor s prův.
klavíra. „Eliška“, a klavíru sl. Emma Scheine
rova. Koncertní křídlo ochotně zapůjčila firma: „Al
Hago Lhota v Hradci Králové“. Otevření pokladny v
7 hodin. Začátek o půl 8 hod. Ceny míst: Lože: 3
al. 50 kr. Křeslo a sedadlo na tribuně 70 kr. Sedadlo
v přízemí 50 kr. V posledních 3 řadách 40 kr. Par
ket 30 kr. Přízemí 20 kr. Studentský a gernisonní
lístek do parketu 20 kr., do přízemí 10 kr. Předpro
dej lístků obstará se vzácné ochoty kněhkapectví p.
B. E. Tolmana. Veškeré reklamace a dotasy přijimá

Jindřich Seidl, zástupce Slovanského Tria. Praha
IV. Uršulinská ul. č. 2.

Jubileum 4Oleté slavíletosdne17.června
„Dědictví Maličkých.“ Toho totiž dne podány
před čyřiceti lety stanovy vysoké vládě ku stvrzení.
Původní myšlénku založení tohoto ústavu projevil již
roka 1857 vydavatel „Školníka“ nynější vysoce důst.
p. prelát arcijáhen Josef A. Šrůtek, tehdáž konsistorní
registrator, povsbuzen výrokem Páně: „Nechte ma
ličkých přijíti ke mně, a postavil ji pod ochranu sv,
Josefa Kalasantského, jehož cílem životním bylo, uji
mati se spastlé a opuštěné mládeže. Podporován jsa
tehdejším diecésním školdozorcem kanovníkem Ant.
Stránským dosábl schválení svého úmyslu i podporu
od Jebo Excellence biskupa Hanla. Tento totiž maje
na mysli dvě národnosti v diecási v Čechách vůbec,
přál sobě, aby oběma bylo poslouženo, a uvolil se
obětovati základní jistinu 1000 zl. k. m., když tomu
přání bude vyhověno, a za spolopatrona Děd. Mal.
ku av. Josefa Kal. také sv. Karel Borromejský při
družen. To pohnolo zakladatele k rozhodnutí, aby
sám sv. patron biskopův zůstal ochráncem Děd. Mal.,
jemuž tak veliká listina základem byla. Po úradě s
s tehdejšími karechety F'r. Schoffrema Dr. J. Merkem
byly stanovy spracovány a 17, června 1858 místodr
šitelství k schválení předloženy k prozkoumání. Dne

[S
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0. Jedaá. 1869přišla: pak z Vlénů vyromamůvív ten
omysl, še vláda nepotažuje Děd, Mal. sa spolek po
Htický, a Se k docílefí jeho velmi ehvalitebnéo účelu

stačí í obor duchovní působacati. A tak vatou
pilo v . Mel., jet za, ta řadu let mnobými
okvělými úspěchy můše se vykůzati.

"| Dítě nhořeje. Das0. t. m.odešlands iecová, manfelka dosorey -+ polepšovně v vi
ne okamšík = byln“a zamechala tam dva chlapečky
v stáří od dvou-do čtyř roků samotné. Starší chlapec
zapálil na mladším faty a tento utrpěl, nešli ma kdo
přispěl ku pomoci, hrosných popálenin, následkem
jichž ještě téhož dne semřel. Opatrností nikdy ne
sbývá. —*

flavné řeholní aliby. Ctp.Tomáš Jo
sef Trykar s Hradce Králové, klerik královské
kanonie Praemonstrátů na Strahově, oleší slavné aliby
řádové v dem sv. Jana Nepomuckého, dne 16. května
1898 o 9. bod. dopolední v chrámu Páné na Strahově,

fSurevee. V neděli dne 8. t. m. potloukl zed
aík Fr. Bednář, příslušný do Horního Jelení v bytě
č. 71 svou manželku tak ilosedně, še tato zůstala
v bezvědomí lešeti. Sarovée tloukl ji pěstí a troube
lem do hlavy a když pak ještě ji kopal, načeš
se dal na útěk. Vedle by sousedky přispěly ra
něné ku pomoci, načeš přívolaný městaký lékař pan
dr. Klampar nařídil raněnou dopraviti do nemocnice.
Bednář byl pak v jistém sdejším hostinci zatčen a
dopraven do vazby krajského soudu, kde naň učiněno
trestní oznámení.

Nálezy. Dne 5. t. m. odpoledne nalezliobav
vník V. Medek, zlatýprstem na proti dělostřeleckým
kasárnám a ponechal jej do přihlášení se majitele u:
sobe. — Povozník pan Vajoek, nalezl před domem č.
229 slatou naužnici s odevadal ji na policejní komi
sařatví.

Ohmě. V noci na 10. t..m. posoroval klásný
s bílé věže ohsň směrem "přes Předměřice. Veler té
hož dne ve tři čtvrtě na 8 hod. posorován byl oheň
směrem k Říbsku. — Dne 4. t. m. vyhořely rolnické
usediosti V. Hamáčka a Joa. Klasara v Těehlovicích.

Státní premie za příčinou zvelebe
ní chovu koní budou se udíleti: v Poděbradech
80. června, v Novém Bydáově 1. července, v Jičíně
3. července, v Pardubicích 6. července, v Kostelci n.
Orlicí 8. července. Odměnšay budou klisny s hříbata
ušlechtilejších plemen..

Rolníci sbíhají so statků. V Předmě
řicích opustili předlušené své «tatky rolmáci Doležal,
Kerhart a Šnejdárek, v Loebenicích rolník Bakovský.
Stali se obětmi parcelářů koupivše předražené statky.

Němečtí v Teplicí, kteří
přes zákaz oslavovali pád br. Badeniho a vítězství
Wolfovo, byli 30. t, m. před c. k. krajským soudem
v Hradci Králové odsouzeuř na 10 a 3 doy.

Obnova kathedrálního chrámu Pá
mě rychle pokračuje póčí p. architekta Weinbengsta
a všech povolaných činitelů. Příští týden zavítá do
Králové Hradce akademický malíř p.Heřman z Prab
jenž převzal vykonání prací aaliřkjch Velechrám
náš zastkvíse bobdá v tomto jubilejním roce svém
ve vší volebností.

bs zdejší radalel neměřísenámsestranyúřednictva stejným loktem jako jiným Časopisům; to
suad proto, že pro četná vedlejší, výnosné, zábavná
a namnoze zbytečná zaměstnání nemají času na to
mysliti. Víme, že na př. pan starosta jest koncept
ními pracemi přetížen a že by potřeboval vydatnější
zastání; rovočž pan náměstek atarostův a pání radové
mají práce dost a dost. My jsme nikdy nežádali, aby
se nám zasílaly sáhodloubé referáty ze schůzí obec
níbo zastupitelstva, z různých komisí, z musea, 0 ná
lezech starožítných atd. atd. jako se zasýlají listům
jiným. „Obnova“ má svého zpravodaje a ten dle mo
žnosti do všech schůzí chodí a informace si opatří.
Jiné listy tak nečinívají a přece obšírné referáty mají.
Někdy skutečně nevíme, zdali některý úředník více
ulovží obci neb redakci; jisto však jest, že obec jej
platí. Snaby naše zaslohají snad tolik šetrnosti, aby
se nám aspoň pro lokální část oznámilo, že slavná
obec vypisuje konkurs na obsazení pro občanstvo ve
ledůlažitého místa tajemníka. Věnujeme obecním zá
lešitostem zajisté více pozornosti, než jiné listy, kte
rým se to v jiné části oznámilo. Nedávná řeč pana
škol.ího rady Lešetického nedošla povšimootí

Umělecký závod sochařskýa řezbé
Jos. Křejčík vydal právě obšírné ilustrované cenníky
svých výrobků a zasílá je na požádání zdarmaa franko.

Zvěsti z východních Čech.
Ukázky z visitační cesty (..... .

Aby naši radikálové odvrátili český lid od přemýšlení
o smatné politické, národní i hmotné situaci, do
které svým nerozamným štvaním český národ přivedli,
štvou český lid proti českému kněžatvu, jako by to
bylo jediným anebo aspoň hlavním programem če
ského národa. Agitační akce proti uvítání nejdp. bi

skupa atále je v činnosti. Z měst vysílání jsou patrněna komando z Prahy agitatoři do osad okolních,aby
poštvali katolický lid proti svému biskapovi. Nedaří
se jim to však. Lid poznává, že základem všeho po
řádku a mravnosti je náboženství — a to aby za

byt a spokojenost v národu našem — že je ideálem
nejdp. biskupa, pro ideál ten obětuje vše, zdraví svó

te a vítají svého biskupa všude. Důkazem toho jest
okázalé uvítání, jakého se dostalo nejdp. biskupovi v
Samšíně, Železnici. v Popovicích, v Ra
dími Co zvláště je potěšující, še věnde vítají ndp.
biskopa nejen jako neohroženého biskupa a sastance
práv církve sv., nýbrž též jako biskupa Čecha, bi
skupa vlastence, jemuž právě proto poslanec Karel
Herrmann Wolf s českoněmečtí Prušáci v uzuvřeném
území děšně spílají. Uveřejňujeme pro dnešek obšír
nější zprávu o uvítání J. Milostiv Radfmi, činíme
to z té příčiny, že je to nedaleko Nové Paky, kde
většina starostlivých o blaho města otcův uznala za
lepší, nezachovati toho, čeho žádá slašnost, a co je

vinností katol. křesťanů — přivítati totiž svého
iskapa, kdys navštíví osada jejich. V Radimi uvítání

bylo co nej-lavnější. Na hranicích farnosti přivítalo
Jeho Milosťbanderium, zástupcové patronátního úřadu,
kteří předjížděli nejdp. biskupa do první přifařené
obce Stadňan, kde u skvostně upravené brány přiví
tal nejdp. biskupa starosta obce pan Janeček, tři
sbory dobrovolných hasičů z Radimi, I. a II, sbor z
Dřevěnic kašdý se svou hudbou a jmenem školních
dítek přivítala Jeho Milost malá drůžička řečí bes
bázně a tak dojemně přednesenou, že rozplakala vše
cky i muže kolem stojící. Při hudbě veselých pochodů
obou kapel a zvuků hasičských trubek ubíral se ne
přehledný zástup k Radími, kde u slávobrány jme
nem obce uvítal Jeho Milost zámožný a uvědomělý
statkář p. Jos. Machytka touto řečí: Řada let
uplynula, a opět popřáno nám vítati našeho nejvyš

šlo pastýře diecesního.Jaké city prochvívají n'trem
každého opřímného křesťana, vidísli ve středu svém
tak vznešenou návětěvo, těžko je vyporěděti; myslím
však, še tlumočím jen výraz vděku, pravím-li, še city
ty jsou posvátné, plné nadšení pro svatou věc naší
církve a pro našeho tak vznešeneto pastýře! A city
naše jsou tím vřelejší, když pomyslíme, že hostíme
mezi sebou prvého biskapa naší diecese, jenž do
bře rozamí jazyku našemu a jenž druží ce
po rodu i smýšlením k řadám českým Či
ním todíž milou povinnost, když jsko zmocněneccelé
zdejší farnosti dovoluji si Vás, Vaše bi-k. Milosti,
vítati slovy: „Všemohoucí žehnej všemu počínání Va
šemu, směřojícímu ku blahu lidu našebo,popřejž šle
chetné práci, tašbě a snatení Vašemu kýženého vý
uledku a zachovejš Vaši Milost po drabná ještě léta
k radosti všech věrných svěřenců.“ Nejdp. biskap do
jat poděkoval za srdečná slova ta, za to, že uznávají
že je nejen rodem ale i smýšlením a dodal,
Ze mu nejde o nic jiného, než uby ta víra sv. Vác
lavská, která národ náš přivedla na vrchol slávy,
která národ český za Karla IV. otce vlasti udělala
národem prvním v Evropě, takže o něm sepělo—byl
jednou čas, kdy slavné Čechů jméno po celé Evropě

ylo ctěno — aby ten základ slávy naší v lidu če
ském byl zachován a tím mír a spokojenost v národě
našem opět zavládly. Po sv. biřmování, koncertovaly

o závod dvě kapely. Nejd. pan biskap jsa poněkudcharav, popřál si malého odpočinku. Kapely však
koncertovaly dále, jak pravil lid, ať prý to v Pace
slyší a vědí, že v Radími dovedou si vážiti lépe svého
biskupa než v Pace. Občané si nedali také vzíti, aby
ee při příjezdu p.biskupa střílelo, neboť při vítání
p. dr.Edvarda régra to „Nár. Listy“ chválí, úředně
stříleti ještě nezapověděly, a sotva asi zapovédí, ne
boť by jim scházela rabrika, jak uvítán byl Grégr,
nebo dr. Herold, když měl pěkde „vlasteneckou“ řeč.
Podobně uvítán byl nejd. p. biskup i v ostatních
svrchu jmenovaných osadách. Po čtvrté hodině opu
stil nejd. p. biskop Radím, aby ještě téhož dne udě
loval sv. biřmování v Nové Pace. Přiodjezdu vy
provázelo nejd. p. biskapa četné banderium a veliký
zástup lidí až do Dřevěnic, kde u slávobrány shro
máfděni byli zástapcové patronátního úřadu, úředníci
panství velký počet dam, zástupcové obce, sbory ha
sičské a ohromný zástup lidí. Velitel hasičů jako zá
stapce obce, oslovil krátkou řečí Jeho Milost a pro
volal mu hřímavé „sláva“, které bouřlivě třikráte
bylo opětováno. Z Dřevěnic vyprovázelo dále nejdp.
biskupa banderinm z Radímě a veliký počet kočárů,
na „trac“ packým. V Onojezdě, první to osadě far
nosti novopacké, očekávalo Jeho Milost nové bande
rium z Vrchoviny a dva starostové přifařených obcí.
Imposantní průvod banderistů a kočárů přiblížil se
k „proslavené“ Pace. Na počátku města přivítala J.
Milostkatolická vzdělávací Jednota v počtu
70 členů se svým zasloužilým jednatelem dp. Jar.
Malým. Jménem jednoty uvítal Jebo Milost srdečnými
slovy: Když město a ostatní spolky, snad zestrachu,
nevítají svého biskupa, přicházíme my prosti, poctiví
řemeslníci a dělníci, abychom přivítali Vás a dali
tírn na jevo, že dovedem si vážiti víry v životě svém.
Nejdp.biskap poděkovalza upřímnátato slovaa po

dal všem členům jednoty ruku. Dále jménem školní
mládeže, která proti přání p. ředitele Nováka a ně
kterých učitelů uvítání se súčastnila, uvítala nejd. p.
biskupa drůžička a odevzdala mu skvostnou kytici.
Za zvaku hudby ubíral se nejd. p. biskup do klá
šterského chrámu Páně, kde jej přivítal vidp. farář
Fiedler, úřednictvo a 9 katolicky smýšlejících členů
městského zastupitelstva, ovšem soukromně. Nenvitání
nahradil Jeho Milosti zbožný lid, který v takovém
množství se sešel, že ohromný chrám Páně do posled
ního místa byl přeplněn. Po udělení apoštolského po
žehnání vystoupil nejd. p. biskop na kazatelnu avý
mlavnými slovy ukázal, že od stvoření světa pozoro
vati lze boj zla proti dobru, boj ten že trvá stále,
někdy prudčeji, jindy slaběji. Uchvatnými slovy vy
líčil 'boj zaslepených vůdců lidu israelského proti
Kristu, kteří poštvali liJ,a neuetáli, až dostali nená
viděného mistra na kříž. Plesali, že zvítězili, když
Spasitel avěta na kříži dokonal, však radost jejich
netrvala dlouho Třetí den zděšení přibíhají strážcové
hrobu, a ohlašují, že ten, který proboden visel na
kříži, vstal z hrobu živ. A co Činí vůdcové lida? —
Uvažojí snad o tom, litují činn svého? Nikolivl
Z uděšených tváří vojínů museli vyčísti, že Kristus z
mrtvých vstal, ale oni ve avé zaslepenosti dávají jim

níze, aby lidu oblašovali, že když spali apošto
ové tělo Kristovo odnesli. Užili lži, jen aby dále lid

mámiti mohli. Kristas však vstal, založil církev — a



e církvi katolickou. Kristus to předpověděl,še církev
musí trpětí, řek! totiš apoštolům ovým: jestliže mne
nenáviděli, i vág nenáviděti budou, jestliže mne pro
následovalii tás pronásledovatibučbu. Ta církevje
jedině je pravá, na které vyplňuje se tato předpověď

pasitelova. Ajedině církev katolická jest pronásledována od počátku svého, až po naše časy. Ten boj
proti církvi někdy je slabší, jindy opět silnější. Za
našich dob zaří tento boj více neš kdy jindy, a bo
juje se zbraněmi podobnými jako za dob Kristových.

Kašdý, kdo hájí víra, je tupen a vykřikován jako
nepřítel národa. Užívá se lží a pomluv, zneušívá se
peněsi tisku, aby ten, kdo s lidem nejlépe to smýšlí
co nejvíce byl pobaněn, a kdyby mohli, užili by i ná
sílí. Tovšak nedmí katolíky másti. Kristus to před

ověděl, to je známka pravosti církve katolické, Ži
dovský rabín a pastor má od bezbožných pokoj, jen
katoličtí kněží a biskapové jsou tapeni proto, že jsou
následovníky Krista, jestliže mne nenáviděli i Vás
nenáviděti budou. Štvaním a potupami nedejte se od
trhnouti od víry katolické. Nedbejte na ty, kteří sa
mi jsouce bez víry v nitru svém rozerváni jsou, Vás
nešťastnými učiniti chtějí. Bez víry, bez náboženství
šťastnými nebudete. Na konec pak prohlásil nejd. p. /
biskup, že všem, kteří brojili proti náboženství, a
proti jeho osobě, že se srdce odpouští. Řeč ta učinila
na tomné hluboký dojem a veliký rozruch v městě.
Druhý den promlavil nejd. p. biskup opět v ohrom
ném počtu k shromážděnému lidu, a udělil ke 8000 biř
movancům sv. biřmování. Nová Paka je první, která
letos neuvítala svého biskupa Čecha.Na všech 25
osadách, kde dosud visitace se konala, byl biskop
uvítán, jen v Pace ne. Kde bylo více rozumu (7) a
slušnosti, nechť veřejnost rozhodne. A nyní, kdo toho
příčinou, že Nová Paka tak smutně se proslavila?
Pravíme, že není naší zásadou obírati se jednotlivci,
kteří v některé obci jeou hotovými paši, ale pro ši
vot národní velkými nulami, než tentokráte jsou to
dva páni, kteří zasluhují povšimnutí. První je p. J.
Glos, kupec, bývalý horlivý šířitel „Lida“ a „Rachu“,
s nichž svůj rozum načerpal a při každé příležitosti
o překot udává, — které časopisy ale“teď pro odpor lidu
platit takové škváry, přestanou vycházet. Je to týš
pán. který se dělá prvním „husitou“ v Nové Pace a
od kterého by si Has úctu rozhodně zakázal. Vědyť
Hus byl věřící křesťan, sám se pokládal za pravověrného
a vybízel své věrné, aby všech sedm av. svátostí pl
nili. Dle učení Husova nebyl schopen k žádnému
úřadu a neměl míti cti a majetku, kdo se nalézá ve
stava smrtelného hříchu. Naši „husité očekávají spa
sení bez víry a dobrých skutků. Těm uvádíme na
mysl slova, která peal Jan Hus ze žaláře p. Škopkovi:

Radost věčnů chceme mieti, jako kočka ryby jiesti,
jichž loviti ráda nechce. (10) Té se rovná každý lehce,
smilný, léní i lakomý, lstivý, lživý iprotivný;
pyšný leze také po těch: již jest řeči dosti o těch.

(Ů Z téch ty počtu nebuď, pane ! na tě Bóh pán aťnesáhne.ojez sýra 8 mů pamětí, tlumok s sedlem rač přijieti.
Buob odplata rač tvá býti, (20) dala v ctnostech velmě
býti, aby Hus ti pomohl také Jindřich, býti viery svaté

a skonati v Bohu. Amen,

Drubý pán, který v potu tváři agitoval proti
p. biskupovi, je p Jindřich Zahajský. Je to mladý
pán, kte:ý vlastní zásluhou není ničím, studoval lé
kárnictví a zdědil pak po váženějším otci svém velké
jmění. Zděděné peníze učinily pana Zabajského nad
míra domýšlivým a fanatickým. Přes nezkušenost a
své mládí je nyní obecním radou, místním školdo
zorcem, předsedou záložny a co hlavního, je velitelem
hasičů a poněvadž naučil se komandovati hasiče, chce
komandovati celou Paku. Důraz mu dodává jeho ša
vlička. Činnost jakou vyvinul proti uvítání p bi
skupa, byla podivahodná, tak čilým prý nebyl anipři
jednom ohni, agitoval v zastupitelstvu, ve upolcich,
terrorisoval městského kapelníka atd. a když viděl
prapory na náměstí, kdosi měl strach, aby zlostí ne
puki. A co z toho všeho? Biskup odejel a biskupem
zůstal a Nová Paka měla o čem mluviti a mluvilo sa
mnoho, co by si páni na radnici za rámec nedali!
Katolíci však si dobře zapamatujou, že nejzařivějším
agitátorem proti katol. biskupovi byl elovatný pánJ.
Zahajský. Jemu pak ještě radíme, aby ty vavříny zí
skané si sebral, usušil a potom Často nohy napařo
val, aby ta rýmu, kterou snad při tom si utržil, tím
zahnal. Proslavilo se v Pace též učitelstvo. Usneslo
se totiž v konferenci, že se školní mládeží uvítání
nejd. p biskupa te nesúčastní. Trestuhodné jest za
tahovati politicko-radikální rejdy již do školy a my
slíme, že celá záležitost bude se projednávati ještě
jinde. Pravíme p. učitelům a řídícímu Novákovi zvlášť,
že dáno tím dětem pohoršení a podryta tím aukto.
rita i náboženství. Neboť nejedná se o uvítání Bry
nycha — ale o uvitání biskupa. Učitelům ovšem ve
Ihalo. Jakmile se dověděly o usnesení konference vyšší
instance, ihned nařízeno, aby učitelstvo se školní
mládeží uvítání Jeho Milosti se zúčastnilo, Byli pří
tomní, ale ty kyselé pohledy! Zvláště p. ředitel No-,
vák mračil se v kostele jako tmavá noc, takže lidé
upozorňovali naň, a reptali, kamže to s mládeží do
spějeme, když i ve škole větěpuje se jí odpor proti
církvi. Uvažujte o tom pánové, zdali nenutíte sami
lid, aby žádal školu konfesní. Zkrátka, Paka zacho
vala svou „slavnou“ pověst, a ti kteří se o to posta
rali, ať žijí až do smrti!

Ze Seoběle poslal „Obnově“František Pečený,
starosta a velitel hasičů na základě S. 19. tiskového
zákona opravu nepravdivých tvrzení v čísle 17.
„Obnovy“ pod názvem „Ukázky z letošní visitační
cesty“ uveřejněnýcha sice: „Není pravda, že So
bečtí hasiči ze strachu před redaktorem neb kýmkoli
jiným se vítání nesúčastnili.Není pravda, že kte
rýkoli katolík si přál bych se vítání p. biskupa ne
súčastnil, naopak byl jsem o to žádán i místním far
ním úřadem ano i vyššími pány. Není pravda, že
jsem v jakémkoli vyšetřování.Není pravda, že že

ny něcozPi neb i bez popuduinteligenceprovozovaly. občicích, dne 6. kvétna 1498“. Frantisek
Pečený „Je to všecko pravda!“ Uvádíme do slova
hořejší „opravu“, ačkoli jeme ji mohli zcela klidně
hoditi do koše, poněvadž panstarosta opravuje ve

lice „svobodomyslně“. Pravda jest, že se v Ostroměti
havičům ekutečně vyhrožovalo, že se tam nebude ko
nati hasičeký wjezd, paklí se hasiči súčastní uvítání

Hi cha Pamstarosth Počenýopravujejmé
zího nastapřtalstva thasičů. Jest všakotás
-Ji oba sbory konalg"pohůsi a pana starosta

posláníopra inomocnily.Není„prová dostarosta p. Pečený byl dp. farářem požádán, aby sw uví
tání ndp. biskapa sú il, ale pruyda jest, že pan
farář pozval sl' obecní zastupitelstvo k uvítání, že
však starosta obecnímu výboru teto pozvání nesděli),
vědyt o tom ani jeden pan: nevěděl. Proč sta
rosta so vítání nesúčaetníl, JE:proč schválně s podve
litelem basičů v čas vítání šel mapole, jest pochopitelno.
Jest ctitelem Macharovým, který se proslavil v „Nové
Době“ těmito verši:

„Nenejsemvlastencem,nemílují svou vlast, jí nemám

neznám novém č mélovat, jsemČechem fak bye mok
rare) lóm,cíkánemo eremt,Tý C)k českévlasti a proto napsal:

Vím, še bych méloval kraj jů
mladostnýkeskobyKaldaa

Macharovci pochopitelněnemilují a nectí muže, jakým
jest biskup Brynych,jemuž „Bůh, víra, vlast a národ“
jdou nade všecko. Pan starosta Pečenýjest dále příte
lem mlynáře Šandery, který jako pokrokář a radikál
není ovšem přítelem biskgpa. Čecha, a není také pří
telem pilné návštěvy kostela. Pan Pečený mluví, co
mu Šanderové namelou; žízeň ahlad při tom ovšem
nemá, to ví celá ves. Pan Pečený praví, „není prav

da, že jsem v jakémkoli vyšetřováníl“ Když topastarosta praví, věřím mu, ale v Sobčicích se myslilo,
že by ve vyšetřování býti měl, neboť se v Sobčicích
děje všelicos, co by se důkladně vyšetřiti mělo, na
pf. co se o jistém plese dělo v boudě proti hostinci,
anebo o jistém improvisovaném divadelním předsta
vení, přiněmž bez povolení o. k. okresního hejtmao
ství sehrál Šanderův čeledín němohru „Adamita“ před
četnými šenami a dívkami, jimš než se opona vyhr
nula, se řeklo: Pozor, teď se bude přednášet! Tento
radikálně pokrokářský způsob šíření osvěty vabudil
největší hnus mezi všemi slušnými lidmi. Proč pan
starosta Pečený o tomto případu na příslašných mí
stech neučinil oznámení, pročo tom neoznámil ničeho
strážmistr četnický, proč to vůbec nevysetřil? A v
obci, kde se takové věci dějí a trpí, tam má prospí
vat mravnost a osvěta, slašnost a kázeň?Kds ne
předchází starosta nejlepším příkladem, kde se pro
půjčuje za hlásnou troubu lidem, kteří šíří neporo
zuměná radikální a protináboženská hesla, tam ovšem
se může státi, že se faráři na trac pořádá ze soboty

na neděli hasičský ples, a že faráři se dává na truchrát, kdyš jdou lidé z ranní mái sv. Takovým jedná
ním se slehčůje význam svátečního dne a šíří se apu
stlý „surový mrav“. To se trpěti nemá. Inteligentní,
skutečně osvícení lidé nenadávají také jiným volů a
také se sprostě s jinými nehádají Pan starosta Pe
čený to však dělá. S trahlářem Františkem Josefem
se pohádal, pravil, aby ho políbil a dal mu konečně
tři facky v hospodě, až trahlář pod stůl se k zemi
svalil a zůstal — vzdor námaze lékařské — ležeti
dlouho bez vědomí a musil býti od 23 do 30. ledna
t. r. domácně ošetřován a dne 30. ledna musil býti
do nemocnice odvezen. Pan starosta Pečený dal kne
mocnému volati židovského lékaře z Chomutic a udal
že nemoc na základě lékařského ohledání povstala
použitím většího množství alkoholu, že nemocný dán
byl do nemocnice a domácně léčen nebyl. Tcto fak
tum nejlépe charakterisuje pravdymlavnost, osvícenost,
slašnost a radikálnost pana starosty Pečeného. Taď
spad jič pochopí, že účastenství jeho při vítání pana
biskupa nebylo od katolíků vítáno. Pan starosta Pe
čený byudělal nejlépe, kdyby se úřadu atarostenské
bo vzdal, neboť čeští slurostové a vesničané "ho ne
mohou za chloubu svou počítati. To bylo třeba říci
pana Fr. Pečenóémuveřejná a bude vůbec třeba po
svítiti si z blízka na tak mnohého radikála.

Z Jíčína se nám píše: Ctěné redakci perio
dického tiskopisu Obnova v Hradci Králové. Ctěná
redakce! V zastoupení a kn přání jednak sboru do
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humila Žitného v Němyčevai, kteří se cítí dotčenými
obsahem článka „Ukázky z visitační cesty letošní“ v
čísle 17 ct. časopisu Obnova ze dne 29. dubna 1898
žádám slušně o uveřejnění této opravy po rozumu ti
skového sákona v nejbližším čísle ct časopisu: „Není
pravda, že jsem se postaral, že v Němyčevsi nepřišli
basiči vítati p. biskupa a že si hledím štvanic proti
témuž. Sbor dobrovolných basičů v Němyčevsi se je
dnoblasně usnesl nesúčastniti se uvítání p. biskupa
proto, že druhé dva sbory v obvoda farním též tak
nenčini.y; sbor přes to trvá v původní sfle a počtu
a vy-toupil z 62 členů spolka pouze jediný p. Josef
Bab+k. Není pravde, že jsem sdělil káziní p. biskupa
s „Jičínským Obzorem“, ježto vůbec nikdy jsem „Ji
čínskému Ubzora“ nedopisoval a naopak se postaral,
aby události slavnosť kalící ku příkl.:, žs právě den

bou příjezdem p. biskupa se stal choromyslným p.gjeru nebyly tiskem uveřejněny. Ostatně myslil jsem,
že za to, že jsem kreslil nápie na slavnostní bránu
a uvolil se v řízení celého pořádkupři slavnosti v
Němyčevši, spíše budu se stkvěti „v Jičíaském Ob
zora“ nežli v „Obnově“. Dovolené ku cestě do s0u
sední fary ani zástupce v úřadu jsem nepotřeboval,
ježto to bylo ve čtvrtek, tudíš den prázdnin. V Ně
myčevei, dne 1. května 1888. Bohumil Žitný, nčitel
Za sbor dobrovolných hasičů v Němyčevsi: Vác. Žitný,
jednatel. Václav Brzák, velitel. Znamenám se vší úctou
Dr. Fišera. V Jičíně, dne 2. května 1858.— Poznámka,
Dopis tento milersdi uveřejňujeme, ačkoli obsahuje
věci, které v dopisu „Obnovy“ namnoze nejsou dotknaty.
Pan učitel Bohumil Žitný, pokud nám známo, dopi
sovatelem Jičínského Obsora nebyl, sám se se svým
panem otcem přičiňoval o uvítání ndp. biskupa, sám
nápis na bránu zhotovil a vůbec proti uvítání neštval.
Do Jičínského Obzoru dopisuje jistý občan z Vitiněvai,
jenž vyhrožoval v+zastapitelstvu, že je hned v Jičín
vkém Obzora uveřejní, jest li se uvítání aúčastní.
Tolik na vysvětlenou dopisu v č. 17. „Obnovy“. i

Radikální redaktoři a různíjejichob.
skurní pomocníci vysláni byli na Jičínsku, Hořicku,
Lomnicku, Novopacku a Jilemnicku po obcích, aby
ta prasprostými pomluvami a lžemi bojovali proti

náp. biskapovi Beynyehbví. O rodaktosoví Jišíňakého
ObzoruA horati 0 nbadňíce.Je účetnímbvélepší
paní, niťařky a obchodnice prádlem a « dopaštění ji
činakých evangelíků taká redigovaným torem.
„Nové HořickéListy“ mají za redaktora jistělo Vla

sáka, ktorýjest perem MikalašeBidla a ftá vůbec u Mladočechů i Staročechů pověsť rerolvérorého

Sarnalisty. Pro různé šmejdy měl již Splotačky a teďdodělává i se svým šarnálem. Tento redaktor Vlasák,
jak se v Hořicíchvypravuje, nemoha si vydlašití sletku,
vyprosil sí půlroční předplatné u pana Mládenočka s

se s majitelem oografa a manfelem své fenyHřbkem, který dle bořického veřejného mínění je všeho
schopen, do Sobčic, aby tam při příjezdu biskupa tro
pili sobě ostudu. Hříbek byl tak nestydaťým, že po
ov. biřmování se vedral na fara a chtěl se tam před
p. biskupem v jídelně producírovat, patrně aby si
všecko důkladně prohlédi. Když byl vetřelec admít
nut, žádal drze něco k jídlu. Máme sice naturální
stravovací stanice, ale to lidem, kteří jsou na fech
tování zvykli, nevadí. Snad se mu dá teď zvláštní
koncese. K této trojici na vyzvání jistého melhnb
přidrušil jako preporečník eshadrem nevíme zda
žerdě nebo kliky — t.č. ještě chalapník v Bleku
Jaroš. Aby neměl tolik mralavosti před soudem a
měl aspoň nějakou výmluvu, opil se na příští sobčické
události schválně. Ustadu a pohoršení, které v Sob
čicích způsobili, padáovšem na ně, jich inspiratory
neb nájemce. V Hořicíchi v okolí se činil také ko
léga Vlasákův, redaktor neznámých nám listů Urbá
nek, nechválně známý v Týništi n. Orl., který svým
neurvalým vystuporáním avé firmě nejvíce škodí. Sob
čické výtržníky chválí jen hradecká Osvěta Lidu Inu
js to pochopitelné. Bývalýjejí redaktor He vera, který
přestoupil z katolictví na evangelictví a který pro
své uličnické a trhanské jednání musil z Králové
Hradem pryč, jenž ve Velké Bělči byl vofejně od svých
souvěrců pro neslušná řeči při svatbě vyhnán a zfac
kován a stal se v několika měsících s Mladočecha ra
dikálem, pokrokářem, redaktorem internacionálně 80
cialistického „Právalidu“ a pak členem redakce sta
ročeské Politiky — ten byl proti Brynychovi opět po
volán do Lomnice nad Popelkou. Politický tamní klab,
jeho předseda, místopředseda Seykora, poslanci Dole
žal, Janďonrek atd. získali tedy „výtečnou“ akvisici.
Redaktor Hevera, o němž jeme slyšeli, še vstoupí teď
do raskypravoslavného Velehradu, potapil jiá v loni
nectně ndp. biskupa, když na požádání sl. městské
rady vysokomýtské vedl — ovšem zdarma — pohřeb
tamního bývalého velezasloužilého purkmistra. Státní
návladnictví Heveru tehdy žalovalo. Článek Hoverou
uveřejněný byl vylhanou, nemot>rně psanou slátaninou,
jen aby katolický biskup veřejn“ byl zneuctěn a po
tupen. Obžalovaný, patrně na důkaz, jakým moderním
osvětovým hrdinou jest, utekl se sbaběle k vytáčkám,
k výmlavám a ke lži Číslo prý bylo konfiskováno,
nikdo prý je nečetl, pohoršení prý nevzešlo, byl prý
dopisovatelem jakýmsi napálen; že byl mlád a nezku
šený, nechala jej porota běšet. Pan biskop si jeho od
souzení také nepřál. Stělní návladní p. Stanislav
Merhaut pravil tehdy:

„Každý slušný človek otí osobní čest drahého a
slušný redaktor osobní čest drahého tolik bezdůvodně
zajisté byl by nenapadal, kdyby nejednalo se mu o
tendenci, o pohanění osuby jím nenáviděné, proto že
je jiného eměru a náhledu, pro to, že je to biskup.
Připouštím, že osoba politická musí sobě dáti líbiti
kritika svých politických činů. Ale kritika a hrubé
urážky, to jest veliký rozdíl. Kdo na politické kolbiště
vystupuje, nechť sobe dává vyčísti způsob svého vy
stupování a kritiku evé politiky — to jest již obvyklé
— avšak vylhanými, urášlivými články pohané úřad a
důstojnost duchovního pří pohřbu spůsobem tolik níským,
jako učinil obšalovaný — není kritika dovolená — 60je
prostá nepravda a vymyšlenost. Tak daleko jsme ještě
nedospěli a dá Bůb, že nedospějeme. Bohužel, jsou
časy, že protivník protivníku může v novinách říci co
chce, a ten z obavy před proudy časovými a před
možnými výlohami — nežaloje a nechá vše ležeti a
běšeti. Já nevyjímám žádnou strana, ale bolestno jest
mnohdy aledovati to řádění s lidskou ctí ve veřejném
tisku. Nestavím se na to, ni na ono stanovisko, než
jsem toho náhledu, že kdo ztratil pojem o cti pro
osoba drahou, nemá pojem ten především pro sebe.
Proto myslím že nenajde se žádný čsstný muž, aby
odobné bezdůvodnénaprosto vymyšlené urážky schva

[oval“. — „Nár. Listy“ musely se z obledu na slušaější
své čtenáře za svého spolabojovníka za osvětu a svo
bodomyslnost styděti, ač jinak Brynycha nenávidí,
V čísle ze dne 15, února 1897 napsaly o Heverově
přelíčení: „Jaká je to srornalost, že biskup Brynych
starastu vysokomýtského pohřbil a děkana (Lukeala)
nikoli, když teprve za celou řadu let po jeho smrti
biskupem byl jmenován? Rozlaštění této záhady bylo
by si přáti. Nechceme nikterak zastávati se kralo
hradeckého biskapa, o jehož činnosti v jiných rubri
kách lista bylo náležitě (?1)pojednáno, ale také nemůžeme
achvalovatijakékoli meuhvání tisku. Jako bab po dešti
vyskytlo se v různých končinách časopisů, jichž pámé
redakloři na sřeleli nic jiného nemají, nel tupsti, blátemakalemkolemsebeháseti,poctivoua plodnouprácíod
susovati, sami však nic kloudného dovésti by nemohli, leda
hubou tloucí. Slušný tow se sloupců listů podobných —

řipomínáme že všechny Časopisy nemůžeme do jednoho
oše házeti -- isel a nenáviděný odpůrce po

rášen bývá sačasté jmbesduchými a aj dětinsky natení
mi argumenty, které leckdy ami pravdivy nejsou“ —
Does ze z-štných pohnutek štvou „N. L.“ stejným
způsobem proti pana biskupovi jako redaktor Josef

evera. S jásotem uveřejnily ve středu telegram:
„Z Lomnice n. P., 10.května. (Tlfrm.) V dnešní schůzi
obecního zastupitelstva bylo usneseno, že veškeré uví
tání biskupa Brynycha se strany obecního zastupitel
stva odpadne, nevyvěsí se žádné prapory a mepovolíse
stavení slavobran v obvodu města. Na místě uvítacích
výloh věnuje se z obecní pokladny sto slatých na po
stavení Hasora pomníku v místě a potřebné místo.
Městské radě se ukládá, aby zavedla sbírky na pomník
Husův a postarala se, by pomníkten nejdéle v roce
1900 postaven byl.“ — Prátelé Heverori v Lomnici
ukázali, jací jsou svobodomyaslníkubíci: „nepovol asi“
Ndp. biskap proto bolení hlavy nedostane; vítání
přátel Heverů, Vlasáků, Urbánků, Obzorů atd. sotva



"by jej potášilo. Naopak, náp.biskup bude 90 radovati,
a koste) bude plný td sbožným, poctivým

« neskašeným. Ti ostatní do kódtela bez tobo nechodí
» jejich vítání by bylo divné,

Mons. Knejp zemřel, a nezemřel. Zemřel, aby avou
-doši brdinku křesťanské lásky odevzdal Bohu, a ne

"gemřel, poněvadž žije ve svých ideách, ve je naukách, jenž byl světu zůstavil, které jsouod tisíců
s přesvědčení přijímány a sledovány. Doufám, že mile
přijata bude zpráva, zvláště veřejností, která lečení
vodou usnávé, če v Brandýse n. 0. zbudován jest
„nádherný vodoléčebný ústav, který avou- rozekhlostí,
velkolepostí, polohou a mnohými jinými přednostmi
vynikl nad všecky podobné české ústavy. Dne 16. t.
m. bude žehnázím a modlitbou církve sv. odevzdán
velikému úkolu svému. Myšlenka, a musíme dodati

myšlenka šťastná postaviti léčebný ústav v rand jeem. O. není nová. Rozličná města mají rozličné výho
dy, jež příroda jim poskytuje, s od nichž svůj rozvoj
a vzrůst odeuzají. Město Brandýs n. O. dostalo krá
su, jež překvapuje a unáší při každém kroku, který
"činíme. Jest to ramantika hodna štětce mistra, jest
to místo mírně klimatické s drahocenným pramenen,
u něbož lidé bez počtu nalezli to, co hledali, zdraví
a nových sil. A pak ty naše hluboké lesy! A což naš

-vzduch nasycen vůní z millionů květů po lukách
Orlici vroubících, a pryskyřnatým dechem lesů, tako
vý vzduch je lékem sám. Tyto vděky nemohly zůstati
-nepovšimnuty. Již před40 lety dálo se léčení vodou
s pramene „Klopotského“, ovšem způsobem primitiv
ním, jako počátky vůbec. Ba zamýšlelo prý se na zří
zení lázní poblíž pramene. Avšak poměry nebyly ještě
zralé, prostředků ee nedostávalo, doba ještě nepřišla.
Teprve v dobá nejnovější, kdy Brandýs n. 0. jest
znám nejen v Čechácha na Moravě, ale ještě šíře a

-dále, myšlenka dávno chovaná stává se skutkem. V
roce 1896 seskupilo se družstvo v pravdě nejen pod
nikavé, ale i obětavé, 8 p. ingen. J. Horskýma MUDr.
Jos. Viesnerom z Prahy v čele, které si bralo za úkol

potavítí léčebný ústav. Oni pochopili. jaký významům ten pro Brandýs míti bude, jaká budoucnost se
mu otevře. Sledujíce tento směr, zajisté jediný v nějž
může pohoreké městečko naše doufati, přinesli obětě
veliké, postavili dům, na nějž může město býti hrdo,
Místo vyhlédnuto pro stavbu šťastně. Na úpatí zele
ného svahu, s hlubokou perspektivou do překrásného
údolí Orlice. Není pohledu s tohoto místa, aby ne
tvořil celý obraz, aby úplně neuspokojil, a nenseytil
oko krásou a sterými nuancemi zeleně. Na tomto tedy
místě započalo na podzim r. 1896 se stavbou, jež do
zimy přivedena pod střechu. Na jaře 1897 bylo po
kračováno a zároveň zakládán kolem budovy anglický
park. Práce trvaly opět až do zimy, až konečně kvě
ten t. r. přináší nám dům hotový, připravený pro
svou praxi léčivou; ale nehledí přísná, naopak jeho
vzhled jest tak přivětivý a vábivý. Snad jest to kou
zlo spočívající v tom slohu české renaissanpce, v kte
rém jest stavba provedenatak zdař«le; velikost, úpra
vu a výzdobu domumožno si představiti, uvedu-li,
že náklad tohoto podnika hrubě odhadnatý jest
120.000 zl. Tím ovšem jest docíleno všeho, dům tak
velkolepě, praktický a pohodlně zařízený vyhoví přes
mě i detailiním požadavkům každého Léčení a řízení
celého ústavu podjal se známý MUDr. Wieser z Kar
lova náměstí v Praze. Ordinovat sice nepočal, ale re
klamu již zde má. Jest to pán, majitel hotelu „Mi
lenka“ jehožto nemoc vodou vyhojil v té míře, že
"maje nastuzenou páteř, dříve jen bídně o holi se vlekl,
-a často klesal, nyní ku podivu všech, kteří jej znají
koná hodinové pochody a obsluhuje sám čiperně své
hosty. Pisatel těchto řádek to byl, který mu radíval

-aby návštěvy dr. Wieuera do Brandýsa n. 0. použil
a jeho radou se řídil. Latinská kuchyně řekla: vám
není pomoci, a hle voda pomohla. A proto s plnou
"důvěrou v takovou síla, která ústav zkušenou již ru
-kou povede, s dobrou nadějí v budoucnost vděčně
jest přijat dům tento městem našim, a nadějeme se,
že bude přija: i celou veřejností. Zdař Bůh!

Ze Slezského Předměstí n Hradce
Králové. Sv. Josefská jednota konala v nedělidne
1. května v nových spolkových místnostech svých v
sále hostince p. Sprinara u nádraží dvě poučné před
našky a valnou hromadu, ku které se dostavili téměř
všichni údové a valný počet hostí z vůkolí ai z Hrad
ce Králové — První řeč: „Bůh a národ“ přednesl
Předseda spolku vytknav nejprvé příčinu změny míst
nosti a poukázav k toma, že dle dnešní řečí avé za

počíná spolek působení své hlavy v novém domě s Boem — dojemnými slovy vyprávěl, kterak drahdy lid
náš český všecko konal « Bohem a proslul a slavné
jméno si získal i v cizině, co národ zbožný a vlaste
necký, a že dokavad víry své sv. Václavské se držel,
neupadl v porobu a hledě nyní do budoucnosti, má

povně zu to, že Bůh dá, že se lid náš nedá vésti alamati déle (ale zachová v srdci, v ústech a slovy i
skutky víra otců svých a lásku k rodné zemí své,
kde častokrát sice, byv sveden s pravé cesty zažil
hořkostí mnohých, kde ale též ověnčen býval slávou
a chválou domai v cizině — Řeč jeho byla boařlivým

tleskem odměněna. Rovněž druhá řeč jednatele spol
u „0 potřebě katol. sdružení za dnův našich, dojala

přítomných mocně a vedla k šlechetnému předsevzetí,
pracovati dále ze všech sil za pomoci Boží a českých
patronů naších ku blahu a rozkvětu spolku, k zá
chraně ev. víry, k obhájení potřebnaších životních
a k odražení všech útoků naších nepřátel a protivní
ků. Po řeči této rovněž mnohou pochvalou odměněné
předčítal jednatel výroční správu o působení epolku
našeho vytknuv, že spolek pořádal mnohých poučných
přednášek a povolal k tomu řečníků odporučených,
učitelů pana Jelínka a pana Vrabce, redaktora pana
Toužila, pořádal divadla a zábavní večery, odbíral
-četné katolické noviny a brožury, zúčastnil se kor
porativně elavnosti sjezdu katol. v Hradci Králové,
slavnosti vzkříšení a Božsho Těla a vyprovodil k hro
bu až do Čarnilova prrního svého zemřelého člena
p. učitele Němečka, u jehož rakve promluvil tehdy

přodneda spolku, velmi tklivou časovou řeč; pravilále, že spolek obohacen byl dary mnohých kněh a
-obzvláště vyznamenán a oběťastněn přednáškou J. B.
M. v obci Svinárkách: „Zdaž patří náboženetrí do

politiky“ — přijal více nových údů — (nyníjiš 64
že spolek vládl příjmy o sl. 74 de klerýni
potřeby spolkové uhrašeny byly. — Kdyš pakještě i
p. knihovník podal správa a důkazy,jak mnoho a

pilně se čtlo v ročním tomto období a když i p. poladník předložil k uchvrálení veškeré účty a výdaje
ku všeobecné spokojenosti — přijatí byli noví 3 údo
vé a pak vykonána volbacelého výboru — která té
měř jednohlasně uvedla nám opět též jména jako ro
ku minulého k vedení spolkových záležitostí dále. —
Předseda děkuje jménem výboru za opětnou důvěra,
za lásku a ochotu vždy spolku věnovanou, vybízí k
nové horlivé činnosti v novém domě — vzpomíná ju
bilea av. otce, J. V. císaře a krále — památky ste
rých zrozenín otce národu Fr. Palackého, provolána
na konec sláva av. otci, císaři a králi, věrnému kat.
národu a J. B. M., kteréž několikrát bylo blučně opa
kováno — a volá: Žehnejš Bůh vlasti a národu na
šema! — J. K. V.

Z Badimi u Jičína. VoStudňanech,ves
nici u Jičína — kostelem patřící k Radimi, — pra
vili rolníci: „Nedáme se zahanbiti žádným městem a

stavíme nejd. panu biskupovi bránu, aby nám byla
e ctil“ A postavili, ani dělníků nejednali, stavěli

sami a když jel J. M. pam biskup přes Studňana k
Radimi, uvítal jej pan starosta s obecními pp. rád
ními, banderiem, družičkami. Tyto pak sedly na dva
vozy, banderium vyjelo v čelo a dvojí hudba (jedna
radimská a drahá sokolská z Jičína objednaná) slavně
doprovázela nejd. p. biskupa do Radimi, kdež též u
brány důstojně a vřele uvítán. Pravilo se tu mezi
lidem zřejmě, že tak uvědomělí jsou, aby neposlou
chali „rozamů“ Jič. Obzoru, z nějž mlaví jeden cihlář
a zedník.

Ze Železnice. Nad naším městečkemzase
slavně rozezvučely 8e zvony, když ve čtvrtek 5. t. m,
za časného rána zavítal k nám náš nejd. panbiskup.
Svátkem pro nás byl ten den a každý spělkekostela
a škole, kdeš ve vkusně opravené bráně očekávalo J.
M slavné zdejší zastupitelatvo. P. starosta, Antonín
Brož pěknou řečí přivítal nejd. p. biskupa, načež
sl. Mařenka Culíkova zdařile přednesla básoň B.
Jablonského. Radu od brány k faře tvořily spolky
řemeslnické eesvýmiprapory,dobrovolný sbor
hasičů zdejšícha spolek vojenských vyslou
žilců. Od fary ke kostelu stála mládež školní
všech škoi se uwvými pány učitely. U fary přivítal
nejd. p. biskupa co nejerdečněji dp. farář řečí, odná
šející se na život Pia V. Utěšená a milá nálada trvala
po celý den, k čemuž krásná jarní pohoda a oblašu
jící přítomnost laskavého a přívětivého velepastýře
působila.

Z Opočna. Výstavu skotů čistokrevnéhosi
menského a kříženců na počet pátou, spojenou 8 tr
hem uspořádá družstvo ku zvelebení chovu dobytka
okresu opočsnského v Opočněve čtvrtek dne 19. květ
na 1898 o 9. hod. dopol v knížecí ohradě „Ptáčníci“.
První družstvo toho způsobu vkrál. českém hledí po
řádáním každoročních výstav jednak ukázati výsledky
křižování téhož se skotem domácím a povzbuzovati
udílením odměn ku další zdárné činnosti. Poněvadž
již počet čistokrevného skotu je dosti značný, budou
některé kusy, ponejvíce býčkové na prodej; krom tobo
pak zvláště větší množství krásných plemenných bý
čků již několikráte křížených lze koupiti. Navštívením
výstavy i trhu tohoto naskytá se nejlepší příležitost
seznati, jak poměrné v krátkém čase zvelebování skotu
okresu opočenského pokročilo.

Z Probloze. Padesátiletoupamátku zrušení
roboty oslaví „čtenář. hospodář. jednota“ zdejší způ
sobem -důstojným pod heslem: „Svorně vpředl“ ve
dnech 29. a 30. května t. r. s následujícím progra
mem: Oheň 8 ohňostroji „na písníku“ v předvečer
slavnosti. Dne 30. května dopol.: O 2. hod. shromá
ždění spolků na prostranství v obci Probluzi před
spolkovou místností. 1.' Ouvertura. 2.) Mužský čtve
rozpěv 3.) Proslov předsedy spolka. 4.) Slavnostní řeč
pana H. V. Buriana, ředitele hospod. školy z Nov,
Bydžova: „() selském podaaství a osvobození z něho“.
5.) Střídání hudby, zpěvů a různých výstupů. 6.) Vý
hra nov. hospodář. stroje 7.) Doslov. Narodní kroje
vítány. Hudba kuklenská. Čistý výnos Ú. M.Š. Večer
věneček v hostinci u p. Pázlera v Problazi.

Z Chocně. Na oprava a výzdobu farního
chrámu P. věnovali tito šlechetní dobrodinci následu
jící peněžní částky, za které duchov. epráva jim npřímný
vzdává dík a Zaplat Pán Bůh: P. T. pí. Pachtová in
ženýrová 5 zl., pí Prošková 5 zl., p. Albert Schulz
5 zl., p. Jan Víša z Nořína č. 13. b zl., pí. A. Var
ziagrova zde 5 zl., p. Fr. Fojtíšek 5 zl., p. Kučera s
paní 4 zl, 60 kr., p. Jan Kaneriík z Nořína č. 2. 4 zl.,

. Václav Kaisrlík z Nořína č. 3. 4 zl. pf. Anna Mi
ulkova zde 4 zl., p. Jan Novotný z Kosořina č, 8.

4 zl., Armáda av. Kříže 3 zl. 67 kr., p. Vaněk z Bře
zenice 3 zl. 50 kr., pí. Cížková choť strojvedoucího
3 zl. zl., p. Jos. Doležal z Kosořina č. 26, 3 zl., pí.
Terezie Kumpoštova £ Comp.3 zl., ct. rodina Mimrova
3 zl, pí. Marie Pokorná 3 zl, pí. Marie Suchánková
3 zl., pí. Steyskalová 3 zl., p. Tanssig inženýr 3 zl.,

. Jos. Lásko s Kosořína č. 22. 3 zl., p. Fr. Lásko 8
osořína č. 29. 4 zl., p. Jos. Dvořák 2 zl. 50 kr. p.

Fr. Zahradník « Nořína č 4. 2 zl. 50 kr., p. Fr. Ba

líček učitel 2 zl., p. Jor». Bachmann učitel 2 zl, pJan Driml učitel 2 zl., sestry Dadkovy 2 zl., pí. Houd
kova Anna, z Nořína č. 5. 2 z)., p. Jan Jelen zde 2
zl., pí. Marie Králova 2 zl., pí. Rosalie Maršová 2 zl.,

í. Anna Janecká 2 zl., pí. Anna Králová 2 zl., pí.
ihulková 2 zl., sirotci po Fr. Novotným v Kosoříně

2 zl., p. Fr. Prudič zde 2 zl., sl. Terezie Ráthova 2
zl., pí. Marie Rychtaříková % zl.. p. Fr. Stroubal z
Kosořína č. 2'. %zl, pí. Alžběta Šedová zde2zl., pí.
p. Šejnoha z Nořina č. 9 —10. 2 zl., dívky u pí. Uhlí

řové zde 2 zl, p.Fr. Víša z Nořina č. 30. 2 zl., PJos. a Marie Vítkovy zde 2 zl., pí. Vojtišková ?zl.,
. Jan Zahradník Nořín č. 31. 2 zl., pí. Bělohlávková

Fr. zde 1 zl. 50 kr., pí. Farníkova Justina 1 zl. 560kr.,
p. Ham Josef 1 zl. 50 kr., p. Jetmar Jan 1 zl. 50 kr.,
pí, Kašparová Marie 1 zl. 60 kr., pí. Koutníková ře
snice 1 zl. 50 kr., p. Ktál Fr. 1 zl. 50 kr., pí. Mel
dová Anna z Běštovic 1 zl. 60 kr., pí. Micbalcova z
Podrážka č. 3. 1 zl. 60 kr. pí. Rychtrova Marie zde
1 zl. 50 kr.

©ů Roztok u Jilemnice. Zde rozšířili
radikálové zprávu, še pan biskup do Roztok nepůjde,
pak-li mu obec nepošle předem 50 sl. Tak pitomně
štvou, avobodormyslní pokrokáři.

Z Velké Jesenice. Utěšeněprospívající
náš svolek „Mír“ pořádá dne 15. května přednáš u,
při niš promluví vp. Pospíšil a rolník p. Cejnar
o zajímavých otáskách.

Z Nové Paky. Pan divadelní řiditel Lad.
Chmelenský skočil v neděli do rozjíždějícího se rychlo
vlaku. smekl se a vlečen byl za strašného rozčílení
diváků přes 00 kroků. Rychlík zastavil v čas, jinak
musil se dostat p. Chmelenský pod kola.

Z Horního Jelení. Katolicko-socialníjed
nota v Horním Jelení pořádala v dubnu tohoto roku
divadelní představení „Pivovar v Sojkově“, které při
pravilo milou zábavu veškorému účastenství, V tomto
představení působilo 18 osob, které vesměs poprve
vystoupili na jeviště a velmi dobře svoje úlohy se
hráli, obzvláště slečna (Bětuška). Divadlo řídil jedna
tel obuvnický dělník, který též po prvek řízení se od
hodlal a jelikož na poprve divadelní toto představení

dobře sepodařilo, doufáme, že i druhé na svátkySvatodušní se nemine zdaru, pořádá jednota divadel
ní hra „Sedlák kmotr soudil“. Všem, co ráčili minulé
představení svoji návštěvou poctíti, vzdává Jednota
vřelý dík a volá „Zaplať Bůh“, ti co přišlina něja
kou kritiku, ti byli odměněni, že odtáhli s dlouhým
nosem. Pročež další činnosti „Zdař Bůh“.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 7, května 1898.1 hl.

pšenice zl. 9:00 až 14 50, žito sl. 6.90 až 7.20, ječmena
5-40 až 680. oves zl. 3:40 už 3.50, proso zi. 500 aš
5-50, vikve «l. 560 až 600, brách zl. 9'00 až 1L—
čočka sl.000 až —"00, jáhly al. 9.00 až — 9.40, krup
9.00 až 28-—, bramborů zl. 1-50 až 2 20.

Ja ATOAČNÍK
stavitel pian a pianinEraha,

ostrov Kampa č. 515

Veškeré opravy, jakož i ladění se přijímají
rychle a správně vylzuřji.Vše se zárukou.

Spolek pro udržování pomníků
na bojišti Královéhradeckém oznamuje
všem příznivcům a známým, že se za
líbilo Všemohoucímu na věčnost povo
lati věrného spolkového strážce pom
níků na Chlumu

Františka Neussera,
c. k. invalidu-šikovatele,

Zemřel dne 12. kvě na 1898, stár
47 roků, po krátké nemoci.

Pohřeb téhož koná se v sobotu

dne 14. května 1898 o 2. hodině odp.
z C. a k. vojenské nemocuice v Hradci
Králové.

— Místo zvláštního oznámení. —

[Lvětiny
7 do pokoje i do zahrádky všeho druhů, let=

"W S“ ničky dobře urostlé, růže vysoké i nízké,kmI
pěkné rostliny při mírných cenách v zahradnictví

J. A. Vognara v Pouchově
u Hradce Králové.

Založeno 1843.

Jan Kalis,
hodinář a zlatník

v Bychnově n. Kn,
272 doporučuje

Též na splátky.



„Unio Catholica" . !
„Spolekku vzájemnémupojištění škod ve Vídní |

přijímá pojištění od P. T, důstojného duchovenstva proti požáru, škodám
z krupobití za sazby mírné.

Přihlášky zašle a vše potřebné sdělí ochotně

Generální zastupitelství pro království Ďeské v Praze,
Wenzigova ulice 1861/Il, 33o

čistě viněné látky
OD“ vlastnívýroby.SN

Račieš učiniti jenmelou objednávkuna

Vzerky na požádání zašlu franko.

Děkuje všem svým milým veledůsoja a
velectěným zákazníkům za vzácnou přízeň, pro
sím, aby mi i dále důvěru svou věnovali a sli

buj: vždy vzornou, poctivou obsluhu. 18

M

Ludvík „Nejedlý,
dekorační malíř

v Novém Bydžově|
odporačaje svůj atelier k provedení všech de

| korativních

male“ostelů

Jan Bašta,
první a nejstarší Česká továrna na

hudební nástroje a struny
vyznamenaná státní a stříbrnou medalií na "první

bulharské zemeké výstavěvPlovdivu
(Pbilippopel)

polskéakademie« jmenovánist onatívy KoĚSnaontí

v Bohěnbachu u Chebu (v Čechách).
doporučuje se co nejlépe P. T.
učitelům, ředitelům kůru, hudeb

Denní osvěžení; chuti k jídlu, okamšitéposily
sesláblým a starým lidem; překvapující účinek stíše
ným chudokrevností, chorobám plic a re
konvalescentům poskytuje sklenička fe
ckého vína: MAVRODAPHNĚeladké,ACHAIER
SEC méně sladké, obě vína desertní a pro nemocné,
Jisované z čerstvých hroznů Malvasinských. K obdržení

kb, lékárníkůA. Spory, K. Hubáčku, v HradciKrálové,jakož u firmy H, F. Seidel, Praha Vodi
čková ul. č. 30, hlavní aklad spol. Achais v Patrase
pro Cechy,Moravu a Sleské. Ceny: Celá láhev 1-75 zl.,

1 půl léhve 90 kr. Toto víno nezkazí te v načatých,
ním spolkům, obchodníkům při M při trvanlivé malířské technice. dobře uzavřených lábvích. (108)
dotřebě hudebních nástrojů a sice: -Provádím malby od jednoduchého až do :

Specialita: Mlstrovské uměleckéhospracování,restaurujistaré maby Pozor! Čtěte! WNRRRNKNKNAK
e, se smyčcem a uzavíra- nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma- Abych v širší známost

telným pouzdrem, flanelem vylo- luji obrazy nové. m uvedl svůj nově založený Elegantníženým k noaení, i cbalem a franko
za 10 Zl. r. č. Dále housle,
smyčce, jemná honcertní čella, cí

úvrhy va slohu stavby kostela se na závod s dřevěnými výrobky

( požádání ochotně vypracují a rozpočty předloší
a získal si přízeň P. T.obe
censtva ustanovil jsem kyd dýmkyestery s nejčistším bmatem, ky- oné prómie a sice:

fary s nejčistšímhmatem,koncertní filžny,ze dřeva | a .
grenadilového, C-+ spodek, koncertní jnety ze 

dřevagrenadilového,C,B,E» D.Pousdranahousle. 50 krásný ch r ozdobami,jměny,(raDále a veliké souč/stí jako příslušenství k

níurojůmhudebnímv všechcenáchajskoatiejopší. Í | „ÍÍÍÍÍHHHHUUuEEEuouuuu | dřevěnýchhraček | vorany,modely skoměObchodníci přiměřenou srážku. — Zevrubné cenníky |
zdarma a franko.

Zásilky na dobírku. (Nekonvenující se ochotně vymění.

Vešteré hudební nástroje opravují 06 mástřníď,hned
a co nejlevněji se účtují.

M PSTRUHY
ze Sumavy,

všech druhů, krásně malo
vaných, pro malé i velké
děti (pro chlapce jiné, pro
děvčata rovněž jiné) ma
pouhý doplatek zl. 1-70.

aždé zásilce bude přis

Mám též na skladě velktré
druhy dýmek hladkých (Ha
drových). Ceny za kus: 60,

70, 80, go a I zl. 8o: lir.
Obchodníkům ři tuctovém
odebrání

393 Ukázky dobrozdání. . ložencenníkvšechdřevě- vjkdp r
Velvary, dne 25. list. 1897. jež řádně upravené vyznamenávají se výbornou chutí P obodá Oboe Zásilky vyřizuje dobírkou

© se naÍ Pane(obirženéhocella týče.mu- JE) * jsouvelevítanou pooboutkou při každéslavnostní kámvelkévyhoty. be. česká Hra des. Ke
símVámskutečnévzdátnejvřelejšídíky, jsemne- hostině,zasíláv původních vaničkáchna 6sl. dobírkou koučes ká firma Jos. stelecký, tka (Čechy.)5
EDA KASpe smí P ALSLNOO)| NRNNKNNN

Nástroj ten je tak dokonalý, že netřeba mně.
vyrábitele odporučovati, anf nástroj tento odporučuje *
jej sám. Přijměte ještě jednou mé nejvřelejší díky za
tak vzorné obsloužení a přeji Vám, by závod Vášno
šel hojnost odběratelů a tak ku „bvále Vaší zktétal.

Se srdečným pozdravem Váš přítel
Č. Bubeníček, úředník v cukrovau.

„O

gRF*>Humpoleckál

Natiěná sukna

339Em. Votruba v Sušici.

a : n..
Vymamenán sit:hrnou medaslil

„ „+Hradci Králo./ r. 1891.

Velodástojnémuduchovenstru!
Dovoluji si odporučiti svůj hojně zásobený sklad

kostelních paramentů

EES
Wap“Klatovské "ži

světoznámé, skvostné

karatiátařaliaty.
Květy dokonalé stavby I. stupně se jmen s popsáním barev 10 kusů 3 zl. 50 kr., 100 kusů 20
Obrovské karafiáty 5 kusů 3 zl., 100kusů

ve vlastní dílně pracovanych. Déle chotovuji go- 45 zlatých. L karafiáty 10 kusů za4 21b'cké svícny, lampy, kalichy, monstrance emon usů z :
a letní lodny. lucerny,rámcena kanonické tabulky « Zahradníkar osvědčenéP DT ok

Dámské lodny. Modní oblekové látky
na převlečníty a haveloky

z čisté ovčí viny a levných cenách dopor učuje

Karel Kocián,
závod soukennický v Humpoloi.
281 Vzorky k nahlédnutí franko.

Umělecký úslav

malbu na skle

*
š
š uš
še

|
Ukrát prvními ce

Dami vyznamenán.

BW" Cenníky, rozpočty atd.
i veškerá odborná rada zdarma,M

pod. přesně dle vzorů a slohu za ceny mírné.
Staré předměty obnovuji, postříbřuji a pozlacoji

v ohni velmi trvanlivě a levně,

Růsná doporučaní, vysvědčení a osvědčení, jakož
i vzorky sesílém na ukázku franko.

Blavrným spolkům a korporacím nabízím ce ka
zhotození odznaků, památních penízků a t. d.

Karel Zavadil, ispasíř v Chrudimi 3871

m (Zásláno.)

Ač s velikým se
bezapřením, dáváme
všem P. T. pp. hostin
ským, majitelům Ko
řalen a obchodníkům
ve známost, že za své
ho otce Frant. Bohá
če, strážníka dráhy v
Hradci Králové ve vý
službě, nyní ve Chval
či, ani haléře dluhu
platiti nebudeme.

| Synové,

ličnýchné 10 i 1. r net novýa výtečné druhy růží, pin e, pelargonie a
Levné ceny dle cenn kus,který na požádánízdarma

a franko zašla. Korespondence v české, slov , polské,.
německé a maďarské řeči. 321

A. J. Drozda,
umělecký a obchodní zahradník

"v Klatovech (Čechy).

CDC- A|
Právě vydána

Česká mše pro lid
na slova Boleslava Jablonského

(„Tobě, Pane, na výsosti. .. .“)
složilFrantišek Plcka.

Op. 15a. Vydání pro smíšený sbor s prů
vodem varhan (neobl) Partitara a hlasy
za 1 =l.50 kr.netto, hlasy po 15kr. netto.

Op. 15b. Vydání pro jeden I dra (dětské)
hlasy s průrodem varhan meb harmo
nia. Partitura a hlasy zá 1 zl. 90 kr.
netto, hlasy po 13 kr. netto.

Nakladatel Fr. A. Urbánek, český knih
„kupec v PRAZE, vedle Národního divadla.

=; Prvý český závod hudební. EX

O00000000000000

o
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Kneippiani pozor!
Nedávno vyšla zábavaď poučná Enika nazvaná:

„da Aneigpem"
e 43 krásnými obrázky.

= Cena1sl. r. č.——
Nechť neschárí v žádné knihovně pravého mí

lovafka vedy vůbec a Kneippa zvlášť!

Na skladě má spisovatel její

IJUDVÍK HORIA,
ve Chvojnějju Pardubic.

0303002030302038363030003JCCCE
W“ Levněna prodej! "ji
Lustr barokový

s velkým množstvím broušených skel na 12 svící z čistého
bronzu dobře slacený.

Karol Zavadil, pasíř w Chrudimi.

Rarel fJorovec,
dekorační malíř v Třebechovicích

doporučuje svůj závod k provedení všech

Úolorakivnitů maled boskolů
při dobré malifské technice.

Malby provádí se od jednoduchého
až do bohatého spraocování.

Nástěnné staré malby jakož i olejomalby se
restaarují, pelychromlie © a soch

se levně obstarávají.
Násrhy a rospočty předloší se ochotně

pošádání.

KRIMINIČÍ MRNANNNNIN

na
280

Tovární sklad ©

< Jizdníchkol
ALBERT R. SŤOURAČ, Svitavy, Morava,

"Výrobky jedině nejosvědčenějších továren se dfou
letoo zárukou. 321

Dekorační malíř a pozlacovač

JAN BARTA
v Rychnově n. Kn.

Btaré náměsti čís. 79.
j4(© doporučaje se P. T. duchovenstva a pa Á

3 tronátnímúřadům i

E pro malby chrámů a po
E zlacování oltářů
sí a veškerých potřeb kostelních.

Malby podobizen v barvách i kresle
ných, dle zaslaaých malých podobisen,

za jichž správné provedení se ručí.
Osy co nejmírnější. 269

l Plány na malby kostelů vypracují na
ní ve všech alozích s přilože

| . nými rozpočty.
i £ a gnjMzaPA = kE =
oOooOoooooOoOoO0oGOOOOGOOOGOOGOOGOs

PG“ Na památku "JN

první sv, zpovědí neb prvního sv. přijímání
nabízím

veledůstoj. duchovenetvu

OBRÁZKY
vhodné jako: P. Ježíš dobrý pastýř, Kristus žehna

jn chléb a j. v různých obměnách a vzorech, veikosti od 7X13cm., — 3940 cm. v nejjemnějším
barvotisku provedenéza ceny velice mírné.

Chorám na skladě obrázky Svatých, (vhodné
odměny pro školní děti) v provedení jednoduchém
i nejjemnéjším. Speciality obrázků na atlase pře
kvapující krásy.

Objednávky veled. duchovenstva vyřizují bez
dobírky. Vzorky zašlou se obratem pošty a čítají
se levně

Josef Pacak,
267 (úrma Č. Mabrle) v Hradci Král.

ODOoOooooooootoooOoOoOooč

Pro měsíc máj
odporačajeme vřele

Tajemství růžencová
v rozjimániob.

Pro členyživého růžence sestavíl Antonín Petráň.
Knížečka brož. v barevné obálce obsahující 3%stran vel.
16“ ozdobena je 156obrásky tajemství růžencových. Ku
konci knížky připojena jsou pravidla spolku živého rů
žence. Tišténa na papíře bledých, oku příjemných barev

(chamoie, růžové, hráškové zelené“

Na skladě JM“ v řeči české i německé. "=
Prodává se jednotlivě po 8 kr.

od 50 kusů po 7 kr.
přes 100 kusů po 6 kr.

Prodávají se onřesány i na jednotlivé lístky (ku měsíčnívýměné členům spolků růžencových) 15 kusů za 7 kr.

Učte se z dějin!
03. 60. Cena snížená 10 kr. místo 16 kr. 100 kusů 8 zl.
frankovaně. Vhodná přílešitost za cenu levnou rozšířití

četbu časové poučnou.

pro katolické jinochy a pounyv osadách
Poučení smíšených o manželství doroleném
a manželství hříšném. Napsal knész diec. královéhradecké
dlouhou dobu na osadě smíšené s úspěchem pracující. Str.
26. 90, Cena 100 kusů frankovaně 1 zl. %0 kr. jednotlivé

1 výtisk £ kr.

Obrázky ze smíšené OSAdYčooréma. olickému
lidu na osadách smíšených napsal Frant. Mimra
V roušezábavnýchobrázků ze skutečného života ka.
tolického lidu v osadách nábožensky smíšených líčí spi
sovatel a přesvědčivýmidůvody objasňuje záhubnost
smíšených sňatků. Stran 168, 50. Cena frankov 43kr.

nň je. Ku potřebě duchovních
Cvičení snoubenců. sepogetě časkomních
snoubenců upravil a konal Antonín Kaška, farář v
Chlenech. Stran 44, registr. 89. Cena brož. výtisku 26 kr.

Vázáno červeně v poloplátně se zlacením 40 kr.

Pls Pána našeho Ježíše Krista. Z pra
KřÍŽOvá CESTAmónůčeskýchčem ehm
lidu katolickému podává Aut. Kaška, farář v Chlenech.
Str. 20,89, Cena 8 kr., 50 kusů po7 kr., přes 100kusů po 6 kr.
Působení autora obou předchozích děl v duchovní správě
je našemu dacbovenatvu příliš dobře známo, než aby ob
vyklou cestou reklamy potřebí bylo na práce p. děkana

Kašky upozorňovati.

Nápěvy K Oltáři Čes.
právě byly© tisku dokončeny a možno objednávky jižvyříditi. Knihačítá 122 stran 80 (formát Oltáře) a pro

dává se

Naší mládeží podává starý
vlastenec. LI. vydání stran

(bez frankatury):
1 brožovaný výtisk - za 1 kr.
1 v poloplátně váz. výtisk za 22 kr.
1 v plátně váz. výtisk . za 26 kr.
1 v plátně váz. se zlaceným křížkem za 27 kr.

Pro knihkupce cena při brož. výtiscích o 3 kr., při
vázaných o 4 kr. nižší.

Jelikož Nápěvy objednávány budou jen po jednotlivých

Mhype jichž cena nízká nedopouští zasílání zvláštníchúčtů, díti se bude zásilka Nápěvů při objednávce do 5
kusů jediné proti předem zaslanému obnosu, k němuž

račtež pl. t. objednatelé přiložiti na porto
při 1. výtiska 3 kr.,
„2 3 " R,„4-6 , 1,

SNB“Hlas varhan k čes Oltáři a kniha nápěvu
k něm. Oltáři nachází se v sazbě."jjj

Aby Hlas varhan aspoň v částech dříve dostal se
do rukou žadatelů, bude vydán postupně asi ve 4 neb 5
sešitech Vyjití 1 sešitu i cenu oznpámíme po vyjití jeho
v Obnově. „Mápěvy k Oltáři“ obsahujímelodie pro
zpěváka ka všem písním v Oltáři obsaženým Kromě toho
i chorální nápěv k litaniíim© Otče náš, Zdrávas Maria,

Pod ochranu Tvou, Zdrávas Královno, Anděl VPáně.

Při nápěvech podložen z pravidla pouze1. verš, tam však,
kde by mohly nastati obtíže 8 podkladem textu, aneb kde
praktická potřeba toho Be ukázala, podložen jest text tak,
aby snadno vpraviti se mohli do nápěvu i ti, kteří „Ná

pěvů“ po ruce nemají.
Aby při zpěvu náležitě se dbalo slovného přízvuku, vy
značenajest v „Nápěvech“tučnějším tiskem slabikahlavní

přízvuk ve slové mající.
Při každé písní označeno, odkud nápěv vzat byl.

WP- Právě vyšlo "JW
tiskem biskupské knihtiskárny v Hradci Králové, nákla

dem apisovatelovýmAssistentia
seu brevis instructio de officiis diaconi, subdiaconi, pres
byteri assistentis nec non diaconorum assistentium in
missa et nonnullis aliis functionibus. A. PP., sacerdos di
oeceseos reginaehradecensis. Cum approbatione reveren

diseimi Consistorii reginaehradecensis.
Stran 96 9' m. — Cena 35 kr., poštou 38 kr.

Na skladě od téhož autora:
o a = Officium divinum

seu brevis instructio de horis canonicis.

Stran 76, 9» m. — Cema 33 kr., pošlou 35 kr.

Tabalky s modliižami:
k požehnání „Panem de coelo“,

po mši sv. „Zdrávas Maria“,
do sakristie 8 modlitbami kněze při obláčení

bohoslužebných rouch.
Krásné provedení písmem i způsobem missálovým. Pro

dávají se nalepené (po 16 kr) i nenalepené.

Objednávky vyřizuje

Bisk. knihtiskárna. ©

p 3 KMKA ků A dní bdadululatLMladd A AWRA

č MS Novinka!-8
j Praktické C
9 ' 0 K

J [ | D
| |
ý se ždímadiem k
Š Da nejvýš výbodné vshledem k úrpoře času, mý- K

dla a k docílení čistého prádla, aniž by tím prá
dlo trpělo, shotovuje strojnická dílna

J. Bucka ve Smidarech,
kde mono též veškeré hospodářské stroje nej
novější soustavy důkladně zhotovené za ceny

levné obdržeti. 211

Upozorňuji na dokonale a nejnovější Fezaci
stroje excentrické mláticí etroje s kuličkovým z
ložisky. Prací stroje má též na skladě p. Karel
Dušok, na 64. Janském nám. v Hradci Králové
a p. Kolář, hotelier v Bělohradě.
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Pro jarní období odporučuje v úcté podepsaný vele
ctěnému P. T. obecenstvu svůj co nejhojněji zásobený sklad
veškerých druhi

moderních KODOnků
plstěných i vlněných pro pány, chlapce a dětí,

vše vlastní výroby.
Zároveň chovají se na skladě nejjemnější a nejmo

dernějšídruhyplstěných klobouků firmy Jan Roz
hon, továrna ve Vídni, jejíž výrobky rovnají se veškerým
prvním továrnám vídeňským.

Novotiny sláměných klobouků
jsou v hojném výběru za ceny mírné na skladě.

PEB“ Opravy vyřirují se ihned a sa ceny levné. "Ng
O vžácnou přízeň P. T. obecenstva prosí

v úctě dokonalé 283

JOSEF DVOŘÁČEK, kloboučník v Hradci Král.,
(Velká podsíň).2ea ©

"© 0,S, SME- Právě se rozosilé."W =

“ e
a a"2; .
5. bu. / ,
a js

« Nepomucký ©
s *.. i

a" ve světle dějin. n
a" Pozorubodnýtento spisekobsabující32 .
a“ stran, sepsán byl známým výtečným spi- a
ag. vovatelem a odporučuje se lidem všech «

©) stavů s dobrou vůlí. Spisek vyšel nákla- a

U dem politického družstva tiskovéhoa pro- (
". dává se pokud zásoba stačí, za cenu Sg

8.. výrobní a sice: 1 výtisk za 3 kr. ..a" Při hromadných objednávkách nejméně 50
a“ kusů čítáme za výtisk pouze 2 kr. a zá- ja?

o silku vyplácíme. eg?

a Řnenvá jvahvíí ač
as, Mdressa: „Casové úvahy“ as
“. v Hradci Králové,„MKON a O
+ea“ea"a“a"eEee “e"«“." +



nabízí firma

všeho druhu atd.

IÁÁIÁÍNÍ

v Praze,

chařský a řezbářský.
Pisérna a dílny na Let

né, 0. 612.-VII.
Sklad Eliščina třída

č. 24.

oručuje ualivé ovéohvalné
"9 snámé:

Sochy, křížové ces
e, Boží hroby, kři

e, oltáře, kazatelny,
zpovědnice, křtitelny,
pultyuld. dleslohuko:
py rá. 265
Původní nákresy, cenníky
a. rozpočty besplatně a

franko.

259—2

P. T.útilovníky sportu
dovolujíni paní na můj hojnědásebenýsklad kol

různých soustav a výtečné jakosti a veškerých
součástítěchto v čísle 114.na Mlalém ná
mměstí. Tamtéž nalezá se dílna na veškeré
397 opravy kol. V úctě

W.Prokeš v Hradol Králové.

. Atelier pro. malbu dekorativn

specielně kostelní.
M- NÁVRHY"UN

—<je přesně ve slohu vypracují se bezplatně. +je—

811 Za solidné provedení záruka,

V. VACEK,
závod

školkářský

v Pamět
-niku

u Chlumce

nabízí pro zimní a jarní
vysazování stromy ovocné
vysoké i krsky, sazenice pro

Ploty, křoviny ozdobné,konitery, divoké —stromy
pro stromořadí, pláňata atd.
Statisíce sazenic v zásobě.
Levné ceny, — Výborné
zboží. — Poučný cenník

ADOLF NOVOTNÝ
v Týništi n. 0.

OTOEE

zdarma |[MOTTO
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a východních Čech I

Dovoluji si velectěnému p. t. obecenstvu ozná
miti, že jsem převzal a dnem 1. května 1898 ote

©vřel značným nákladem nově vy:tarčný a zřízený

úrand úátal
| VOKRESNÍM DOMĚ

v Hradci Králové,
| ve kterém nolezá se rozsáhlá vkusně. upravená jí=

delna a kavárna, 27 vším pohodlím opatřených
hostinských pokojů, lázně v každém poschodí,

| telefon č. 18, zahrada s verandou, stáje pro
koně a kůlny pro vozy.

Omnibus ku každému vlaku, ekvi' páževdomě.
Posloužiti mohu vždy dobře vyleželým plvem

; královéhradeckým a plzeňským z měšťanského
pivovaru, jakož i rozmanitými druhy tu- I cizo

- zemských vín a jiných nápojů, jež stále v hojném
výběru v zásobě chovám.

Množství tu- i cizozemských časopisů k dis
posici, vzorná obsluha z jištěná,

Maje pevnou naději, že vytrvalá snaha má, |
obsloužiti velectěné p. t. hosty dokonale a k plné
spokojenosti všech, trvalou přízní bude odměněna,
prosím o laskavou a vzácnou přízeň.

V hluboké úctě oddaný

Josef Worávek,
hotelier.

NCICICICICICIČICN
XXAXAXAAXAXAAOGOOCXCAAMCXA

Annenské l n UM Zahájené9MÉ || seračen
líně PU —

v Bělohradědně Srárajípr
AO,aanicose-| TNOVMAČÍK,(L

nr áp dráhy. n a Srospoktyo.
Téš překrásné o. ' správa lázní.

3 Umm (ÍSOhÍASA Do ans

KXNX<

Kupujte od svých, podporujte sami sebel—1 PraváPX
přírodní vína

1 litr za 28, 30, 40, 60, 80 a80 krejcarů
doporučuje obchod vínem firmy:- »alois Sláraa,

v Praze,
Král. Vinohrady, nároží Palack. tř. a Skrétovy ul.

V sudech levněji! Cenníky zdarma.
g$*>Vinný ocet1 litr 16 kr. "E

Malbanových a restaurování starých, sebe více zašlých obrazů

VILÉM VONDŘEJC,
dylve ve Vídni, nyní v Praze, Smíchov, Celná ul. č. 63

Kdo hledá neb chcesluž
Kdo něco ztratil neb nalezl.

Kdo chce vyučovatianeb
šlí nějak .

dejneb kon

Kdo najmouti chce byt
aneb nějakou obch. místnost,

mn abybké
Kdo vůbec chce něja

všeobecnou potřebu,

inserování v
6

OBNOVĚ

PB“Právě vyšlo! "ji
ETTENNE JOUVE:

, ,
a Chléb chudých.

Vypravuje očitý svědek.

89. (186 stran.) Cena 60 kr. —

Cyrillo-Methodějské knihkupectví G. Franol.

akademický a dekorační malíř

bu neb práci,

učiti se něčemu,
Kdo

najmouti neb pro

Kdo hledá neb k zadání

oznámenívhodné pro

nechť použije k účeli tomu

| za mírný poplatek

n Toulonskýby, Antonin Toulonský

Autorisovaný překlad Pramt. Žáka, kooperatora,

v Praze, Melantrichova ulice. 236

našeho milovaného pana strýce

Jménem příbuzných:

Karel Pekárek,
c. k. notář v Roudnici n. L.

6



Rakousko-uherské delegace.
V pondělí zahájily své zasedání rakouská a

uherská delegace v Badapešti. Politická situace
jest velmi vášná. Spanějsko nuceno jest vésti
válku s Amerikou, ve Španělsku a v Italii povatá
vají v jednotlivých městech a okresích revoluční
výbuchy, tam pro nezdar válečný a bídu, zde
rovněž pro nesmírnou drahotu potřeb životních.
Možnost, že Anglie má zálusk na španělské Fili

y, rozčiluje Francouze, kteří se bojí o Anam,
king a Kočinčina, a tak velmi snadno může

dojíti k válce světové. Není žádnou tajnosti, že
mezi Německém a Rakouskem nepanují poměry
nejsrdečnější.

Ministr sahraničních záležitostí hrabě Golu
chowaskizabájil schůzi ve B hodiny 45 minut od
poledne a vyzval del. barona Helferta, aby před
sedal jakožto předseda dle stéří. Na toNěmci
podali své ohražení proti společnému rozpočtu.
Za předsedu rakouské delegace byl zvolen 43
hlasy rytířJaworskiaza předseduuherské de
legace byl zvolen Koloman Szell, za místopřed
sedu rakouské delegace zvolen moravský zemský
bejtmen br. Vetter z Lilie.

Předseda rytíř Javorski ujal se předsed
mictva a děkoval vřele za volbu a jemu projeve
nou důvěru. Prosil o podporu delegace při řízení
její jednání a ujistil, že právě tak jako jeho před
chůdce v tomto úřadě bude šetřiti co možno svo
body slora a zachovávati nejpřísnější nestrannost
s objektivnost. Předseda potom pokračoval. Slavná
delegace! Očekáváme ve finančním výboru výklad
ministra zahraničních záležitostí o zahraniční po
Htické situaci. Nepocbybujeme, že dík všeobecně
uznávanému sebevědomému řízení p. ministra usly
íme uspokojivé prohlášení o tom, že mír, jehož
sí tak přejeme, potrvá a ža žijeme ge sousedními
stásy v nejlepší shodě. Očekáváme také, že vláda
mám předloží společný rozpočet. Tuto předlohu
podrobí finanční výbor opravdovému a důkladné
mu prozkoumání, aby pak při usnášení v plenu
delegace vyhověl zájmům státu. Chceme se těšiti
naději, že společná vláda sestavujíc potřeby řidila
80 úmyslem nejvážnějším, uvésti požadavky, které
jsou nutny pro velikost a moc státu, v soulad 8
hospodářskou situací mocnářství a 8 poplatní silou
obyvatelstva. Všecky delegace byly vždy ochotny
a myslím, že bude tomu tak také příště, věno
vati největší póči a lásku branné síle říše a naši
udatné armádě, na niž pohlížíme 8 oprávněnou
pýchou, v jejíž řadách byli naši otcové a jsou
naší synové. Totéž platí o našem výtečném ná
mořoictvu, jehož účelem není toliko brániti po
břeží, nýbrž svým imponujícím postavením umož
niti, aby náš sámořský obchod se rozšiřil. Spo
lečná viáda a delegace musí býti vždy prodchnuty
snabou, uvésti požadavky, které v této příčině
+udou na nás činěny, v souhlasu s hospodářskou
siteací státu, zejmena když lonského roku celé
země a krajiny byly postiženy živelními pobro
mami a neúrodou, obyvatelstvo zápasí s nouzí a
musilo se sábnonti hluboko do státní pokladny,
aby pomohlo se alespoň částečně. Nicméně myslím,
že při dobré vůli a vzájemné ochotě podaří se
dosíci také v tomto ohledu, čeho jest pro dobro
státu třeba.

Slavná delegacel Ku konci tohoto roku slaví
obyvatelstvo, slaví národové rakouští veliký a ra
dostný svátek. Miliony obyvatelstva, vysoce posta
vení i obyčejní, budou tohoto dne prositi o ochranu
a požebnání pro našeho nejvroucněji milovaného
císaře a pána. Slavíme padesátileté jubileum na
stoupení panováni našeho nejmilostivější císaře a
myslím, že promluvím ze srdcí všech pánů,když
poprosím vás o svolení, abych při přijímání dele
gací J. V. tlamočil panovníkovi vedle uctivých ho
mogiálvích citů věrnosti a oddanosti také nejvře
lejší blahopřání, jaká pociťají se v srdci všech
členů delegace. (Hlučná pochvala). Jsme na po
čátku svó práce. Zapučneme ji volajíce nadšeně
Jeho Veličenstva našemu nejmilostivějšímu císaří
a králi Sláva! Sláva! Sláva!

Zahraničnýministr Golncbovski předložil

pak delegacím společný rozpočet ma rok 1899.ento vykazuje úbrnnou pofřebu 167,175.940 zl.
(o 5,990.916sl. více než miuulého reku).
Po odrážce 2,797.558 zl. příjmu zbývá čistý po
šadavek 164,378.382 rl. Výnos z cel rozpočten na
57,139.630 zl. (o 3,540.640 sl. více než loni).

Z celkové potřeby připadá na ministerstvo
zabraničních záležitostí 4,142.200 sl. (o 129.300
rl. více než loni), na říšské ministerstvo vojenství
157,966.122 ul. (více o 6,870.034 zl. než loni).

V rozpočtu ministerstva vojenství žádá se
ne vojsko jako řádný příspěvek 129,907.748 zl.,
mimořádně 11,217.014 zl. Na válečné loďstvo
řádný požadavek 11,096.260 zl., ©mimořádný
6,746.000 zl. Požadavek na vojsko jest a porov
násí s lonským rokem větší o 3,510.034 zl., po
žadavek na loďstvo zvětšen o 2,360.000 zl. Mimo
to však se žádá za leta 1898 a 1897 dodatečně
30,646.030 zl., z čehož připadá na vojsko 30,100.000
sl. a na lodatvo 542.030 zl.

Protože ministr války již dříve pravil, že po
třebaje 20 milionů na nové pušky, 40 milionů na

děla a asi 46 milionů na válečné loďstvo, ted
těch 30 milionů jest asi první třetinou válečných
nákladů.

Požadavek na obkupované země obnáší
8,479.000 zl. menší než loni.

Větší požadavek vojenského rozpočtu řád
ného následkem dalšího rozvoje branné moci roz
padá se ve čtyři Části: 1. dodatečný požadavek
na povýšení, jež bylo počítáno v rozpočtu na rok
1898 jen na část roku; 2. další rozmnožení dů
stojnictva a úřadnictva; 3. další rozmnožení stavu
mužstva a koňstva a 4. opravy v organisaci a
výcviku.

V prvníčásti obnáší větší požadavek 260 384
zl., ve druhé34.693 gl., ve třetí 104.835 zl., ve
čtvrté 166.801 zl.

Jiný zvýšený požadavek činí 928.000 zl. na
opatrování nadpočetných koní jízdeckých a pře
vzetí jistého počtu poddůstojnictva a mužstva z
mimořádného rozpočtu do řádného. Na výcvik ná
bradních záložníkův a branců 511.602 zl., na ve
čeře pro mužstvo 853.909 zl., na naturální zaopa
tření a strava mužstva 262.645 zl. pro nynější
drahotu.

Předloha ministerstva vojenství o povolení
dodatečných úvěrů per 30 mill. zl. na opatření
zbraní a válečných potřeb, jakož i na opevňování,

dovozuje: Vojenská Srána byla nucena již roku1897 pro nejistou politickou situaci ua počátku
řecko-turecké vojny žádati za dodatečný úvěr 75
mill. na vojenskou hotovost, protože cíle mohlo
se dosíci jen zrychleným provedeným projektova
ných opatření, ministerstvo naznačilo již loni, že
bude třeba větších sum. Ministerstvo musí proto
žádati na dospívající platy 30:1 mill. Z těch při
padá na ruční střelnou zbraň a pevnostní materiál
dělostřelecký 22,675.000 zl., na jiný vojenský ma
teriál 3,875.000 zl. a na opevňování 3,560.000 zl.
Aby se tato potřeba částečně uhradila, obě vlády
vezmou ze společných aktiv 15 mill.

V námořním rozpočtu jest oznámeva na stavbu
nové bitevní lodi II. tř. o 8000 tuhách nákladem 5
mill. zl. 1 lhůta zl. 400.000 na rok 1899 a poža
davek ten jest odůvodněn nezbytností větátho loď
stva k výdatné ochraně přímoří. Dále žádá se 1.
lhůta zl. 160.CO0 na dělový náboj berana-křižáka
D., jenž bude státi zlatých 600.000.

Posléze vykonány byly volby do jednotlivých
výborů. Čeští poslanci nemají důležitějších refe
rátů. O námořnictví podá zprávu br. Zedtwilz.

Zoěsti s východních Čech.
„Oltář“ a školské zákony. Různéano

protivné stanovisko zaujaly okresní školní rady proti
„Oltáři“ neid. panem biskupem k užívání při kateche
tickém vyučování odporačenému. Kdežto některé školní
rady, potažně školní inspektorové, seznámivšese s dů
kladným obsahem Oltáře, co vhodnou pomůckouvy
učovací za účelem, by v smyslu $ 1. sk zák. nábo
žensko mravné vychování dítek dosaženo bylo, odpo
ručovali, jiní zaujali stanovisko proti Oltáři nepřá
telské v domněnce, žeť Oltář co kniha školní od vrch
ního školního úřadu zemského schválena není a proto
též užívati se nesmí. Po spůsobu inspektorů jednaly
též správy školní. Nebera ohled na okolnost, žeťroz
hodovala mnohdy holá litera, jakož i proticírkevní
duch, chci v této etati přispěti k objasnění práv
ního stanoviska, na jakémž stojí Oltář ku škol
kým zákonům. V tom ohledu záhodné uvážiti dvě
principielní stanoviska a sice: 1. Měl nejd. p. biskup
právo Oltář vydati a jej k užívání odporučiti čili na
říditi? 2. V jakém poměru stojí Oltář ka katechismu
od dr. Skočdopole? 1. Právní stanovisko může objasniti
nejlépe c. k. školní zákon. Ministerské nařízení ze
dne 23. listopadu 1869, týkající se připouštění kněh
vyučovarích v čísle 6. dí: „Jdeli o připouštění ně
jaké náboženské knihy vyučovací do škol obecných,
budiž dosti učiněno tomu, co ustanoveno v $ 7. zák.
ze one 25. května 1368.“ Tento 6. 7. zevrubně uvádí:
„Knihy k vyučování náboženství mohou však toho

schválení 4 j. od orgánů, zákonem ku právě vyučování a dohlížení k němu ustanovených) dojítiteprv
tebda, když náležitý vrchní úřad náboženský se pro
nesl, že se jich může užívati.“ Nařízení vydané od
ministeria zál. duch. a vyuč. ze dne 20. srpná 1870
č. 105 ř z. od VIII. $ 50. výslovně praví: „Jak se
má náboženství vyučovati, ustanoví úřad církevní,
spravuje se v tom zákony v té příčině vydanými —
$ 5. zákona říšsk. o školách obecných, jenž dí: „Vy
učování náboženství opatřovati a „předem“ k němu
dohlížeti přísluší úřadům církevním.“ Uvedenými zá
kony uznáno jest té oné církvi nezkrácené právo
schvalovati a orčovati předem knihy k vyučování ná
boženskému potřebných. V emyslu znění jednotlivých
zákonných ustanovení dlužno činiti rozdíl mezi nábo
Šenskýmivyučovacími knihami, jež předemmusí
míti schválení dotýčných vyšších círk. orgánů a kni
hami církevními, jež jscu pouhou pomůckouvyučo

vací, o kteróžto vlastnosti podobnýc kněh zákon ninejmenší zmínku nečiní. Takové povahy jsou: zpěvník,
modlitební knížka, výklady liturgické atd. O těchto
knihách, co pomůckách vyučovacích zákon mlčí! Jako

nadřízený úřad školní vhodných pomůcek vyučovacíchpodřízenému učitelstva k důkladnějšímu vzdělání sebe
a dítek odporačiti může a skutečně i odporučuje,
aniž by se předepsaná autorisovaná kniha školní nimi
se odstranila, tím spíše i nejdůst. pan biskup mocí
svého úřadu k zavedenému katechismu má zaručené
pruvo odporučiti aneb i naříditi k účelu dosažení
snadnějšího a vyššího výsledku náboženského vyučo

vání ty ony pomůcky vyučovací.Pakli podpůrná kniha
se nazývá zpěvník, modlitební kníška atd. předce na
podstatě věci ničehož nemění — k nábožensko-mrav
nímu vychování nestačí ponhé vyučování samo0 sobě,
nýbrž též praktické navedení; z té příčiny, žeť Oltář
jak vědu náboženskou církve katol. tak i praktické
provádění náboženské vědy zpěvem, modlitbou, litur
gickými úkony v jeden celek spojoje, jest praktická
cena jeho nade vší pochybnost vyvýšena a jelikož člo
věk od dětinských roků již Boha poznává, jej ctí mod
litbou a zpěvem a na bohoslužebných úkonech účas
tenství má, proto tím samým vhodnou pomůckou vy
učovací ve Škole se odporučuje. Deismus nepostačuje,
a když v Ultáři vědění náboženské s praktickým čte
ním nejvyšší bytosti urádí se v souladný celek, svědčí
tato okolnost o věhlasu autora, jenš co biskup ve
vnitrné kompetenci církve za knihu tu zodpovědnost
chová nikoliv pakvyšší školní úřady neboli inepek
torové,z jichž Kompetencekniha ta co záležitost čistě
církevní se vymýká. Možná, kdyby toto své „ne
šťastné“ jméno „Oltář“ nenesl, snad by duchové
Ižiliberalismu by se byli tak nerozpoutali. 2. Na zá
kladě uvedeného snadno se prosloviti o poměru Ol
táře ke katechismu od Skočdopole. Oltář státně schvá
lený katechismus ten neodstraňaje, ano co pomůcka
vyučovací jej podporuje a doplňuje jak na jiných mí
stech, tak zvláště v části litargické, Katechismus onen
odstraniti ze užívání školního, jej zakázati, na místě
něho Oltář a jedině užívatelnou knihu prohlásiti, bylo
by hrabou chybou, jež by právo intervence a veta

okr. školních rad, Inipokřorů a školních správ zcelaospravediňovala na základězákonů školních. Dokud
však katechismus od Skočdopole co státem autoriso
vaná kniha školní vyučovací se uznává, Oltář pak co
pomůcka, tak žádný inspektor právo k zakročení nemá,

© poměrech na říšské radě píší če
sko-brodské „Naše Hlasy“, tedy časopis mladočeský:
— „Bojíme se vysloviti to hrozné slovo, vystihující
dnešní situaci. Bojímese říci: úpadek české věci,
A jedním z klíčů k tomu smutnému zámku jsou naše
osobní vlastnosti. Koranou necností jest nedbalost
poslanecká, již musel na pranýř přibíti sám denní
orgán strany. Netoliko ve vídeňském referátu, nýbrž
i v úvodním článku čteme hroznou obžalobu: „Pu
slancům, nedbalých svých povinností k národu:“
„Dnes opět (4. května) na lavicích českých « parla
mentě pusto a prázdno. Nelze se tomu divit, když v
úterý večer do Vídně zavítavší poslanec jiš ve středu
se ptá, kdy bude konec. Presidinm dosti ochotně tak
věc zařídilo, že v sobotu, v neděli a pondělí nekonají
se žádné schůze, že tedy, kdo chce, každý týden může
se podívati domů. Lečto buď nestačí mnohým pánům,
nebo snad pokládají mandát svůj vůbec jen za jakýsi
přívažek k ostatním hodnostem a úřadům. Dněs na
př. scházelo opět více než 25 poslanců českých ve sně
movně. .. Aby vedení klubu to předešlo, usneslo se
vésti o přítomnosti poslanců v každém jednotlivém
sezení preseční listinu a uveřejňovati na základě této
listiny jména poslanců nepřítomných, omluvených i
neomlavených. Mimo to prohlásil klub, že trvá též
na srážkách diét pro neomluvené absence“.... Když
takto nakládá se s drahocennou věcí, s důvěrou vo
ličstva, jak vypadá to v ostatních ohledech? Jest celá
řada lidí mezi poslanci, kteří pro lenivost a netečnost
nemohli by ani zastávati fankce spolkové, neřkuli sa
mosprávné, ale na nejdůležitější zápasiště národa cpou
se o volbách, aby tam potom dojížděli jen pro diety.
Jest opravdu hořko a tradno v mysli naši a sluší li
tovati národa, že má takové poslaece, kteří diskredi
tují českou věc na nejnebezpečnějším místě. Též oněch
poslanců musíme litorati, kteří zájmu národa všechnu
dobrou vůli i sílu přinášejí, že jsou nedbalostí svých
soudruhů znenctívání.— „Naše Hlasy“ mají také
kus viny na těchto poměrech, neboť samy hlásaly r.
1891, že kdyby poslanci mlavili ve Vídni i jazyky
andělskými, ničeho nesvedou. Avšak na nedbalosti po
slanců nese lví podíl viny duševní jejich vůdce, p. dr.
Herold. Ten ve schůzi, konané dne 15. září 1896 v
Mnichově Hradišti, omlouval častou nepřítomnost mla
dočeských poslanců na říšské radě ve Vídni. Když re
daktor Raušar jemu i mnohým jiným poslancům vy
týkal, že nenáleží k častým navštěvovatelům schůzí
sněmovních a že prý Purghart náleží k nejpilnějším
poslancům, tu mu odpověděldr. Herold: „Pan řeč
ník uvedl zde poslance, který prý jest nejpilnějším
navštěvovatelům schůzí říšské rady a mne líčil jako
poslance, který často povinnost svoji zanedbává. Ná
hodou tomu pravý opak (Pozn. redakce: Purghart je
zdíval skutečně většinou jen pro diety jako p. dr. Ed.
Grégr a Sehnal). Pan Raušar a soudruzi jeho sotva
vědí, kdo z poslanců chodí do schůzi a kdo nic. Že
přijednotlivých řečechnašich bývá ve sněmovněprázdno,
vinna špatná akustika místnosti (jenom?)a
pak nikdo není nucen drahého poslouchat. Ostatně ta
výtka jde na nepravouadressu. Vzhledem k české
mu státnímu právu nepotřebujeme schůzi ami
pilně navštěvovat, ale ovšem Němci, jimš na
centralisaci vídeňské tak záleží. Pan dr.
Herold bral tu státní právo jistě na darmo.

Dr. Herold vždy- tak nemlavil, neboť sliboval
českému národu nejen fe bude mluvit s králem, a že
mu postaví palác blahobytu, ale že mu vymůže téš
české státní právo ve Vídni a že splní též přečetné
sliby rolnictva a živnostnictvu dané. Ještě 15. února
1891 pravil p. dr. Herold v Olomouci: „My jeme a
musíme býti podvratnou stranou, neboťny
nější pro nás smutný stav musí býti svrácen tak,
aby po něm nezbylo + našich zemích ani památky“.
Avěsk již 25. července 18991 hlásal pan dr. Herold v
Plzni státnicky, še předním bodem programu mlado



českých poslanců jest, aby dokásali „kdo jsou, jací
jsou s že nejsou divoši z lesů“. Tenkrát vytýkal če
akému lidu [nedostatek vychování a pokračoval pak:
„Snad prý se zdá, že byli umírnění, ale tím prýchtěli
mladočeští poslanci překazit, aby vláda nepodlehla s
levicí a s ní nesplynula. Voliči prý šádají po poslan
cích ovšem více rozhodnosti, ale tu, dr. Herold na
mítal, že na místě samém klidné a rozhodné vystu
pování, spojené s úvahou a S pevným vědomím za
stávaného práva více, prospívá a dodává věci zastá
rané vážnostia úcty. Dnes ostré slovo v parla
mentárním životě mé nižší kurs, než ostrá
myšlenka a hluboké přesvědčení i věrné
její provádění“. Státnicky opatrně mluvil dr. He
rold též ve schůzi Selské jednoty v Praze dne 12.
srpna 1891konané. Pravil sice „še české státní prá
vo je na ten čas nemožné, protože ve vyšších
politických sférách panuje nám nepřátelský
proud“ Na své státnické vlastní rady pan dr. Herold
brzy opět zapomněl a dne 8. ledna 1893 hřímal v
Olomouci: „My musíme na tom státi, aby če
ská otázka byla v dokonalosti své roshod

Otáska tato nedá se snad řešiti zřízaním nějaké prů-.
myslovéškolyči snad nařízením stran menší
bo neb většího užívání jazyka v úřadech a
podobně. Česká otázka můše býti řečena
en v základě uznání státního práva. A bří

maje tehdy proti Staročechům, šlechtě a trojepolku,
pravil, že jeho straně na konsolidování poměrů v říši
nezáleží a dokazoval, že by byli mladočeští poslanci
jednali směšně, když v rozhodné chvíli zapřou zása
dy. V měsíci březnu téhož roku troufal si ještě tvrditi
českémulida: „Můžeme sděliti voličstvu své
mu, fe význam a síla národa českého dale
ko jest mohutnější, než byla v době, kdy
(za Staročechů)poselstvo jeho čítalo se za
část většiny“. Než po vyhlášení výminečnéhosta
vu p. dr. Herold náramně zkrotl. Hájiti omladinu
ze státnických ohledů odepřel, ale zato k vůli obraně
prašáckého Němce Weinlicha v nejkrutší době opo
menul hájit český národ v delegacích a k platnosti
tam přivést pracně tehdy vydobytý čtvrtý český de
legační mandát. Lichvářekého vydřidacha a upíra se
dláků dr. Komerse v Chradimi ovšem také hájil —
což všichni chradimští advokáti odepřeli uč.niti —
a zanodbal tak konání svých povinností jako placený
člen zemského výboru království českého; za peníze
hájí dr. Herold též židovského advokáta dr. Sterna,
který o tisíce chtěl české živnostníky připraviti a za
tučné palmáre hájil tyto dny opět Karla Steffena,
který ve společnosti s jinými spoludrahy připravil
české rolníky o 380.000 zl. 2a odvedenou od nich ře
pu. Pan dr. Herold k vůli vídeňským našim od
půrcům opět zanedbal vykonávati placsný poslanecký
mandát a hájiti v nynější kritické době nebezpečně
ohrožené postavení českého národa. Pan dr. Herold
bohužel až příliš často si v řečích a ukutcích svých
odporuje. Sám radikálně mladočeský „Vyšehrad“
viděl se nucena proti p. dr. Heroldovi napsati: „To
nikdo a nikdy tomuto okradenému lidu nedokáže a
nevymluví a mysl jeho navždy zůstane otrávena vě
domím (řekněmedomněním), že vůdce národa, k tomu
Čech z království za peníze propůjčil se k obhájení
těch, kteří ubohé rolnictvo okradli. — Člověk, který
tak vysoko stójí, jako dr. Herold, má a musí i tako
véto věci uvažovati a měl obětovati i svůj osobní zisk
či snad lásku, kterou k šlechetnému panu Steffenovi
pociťoval a měl přenechati hájení jeho jinému advo
kátu, na něhož by lid pohlížel prostě jen jako na
advokáta, který hájit musí. Nyní dr. Herold musí si
dáti líbit úšklebky i německých listů, ješ spadají na
všecky naše předáky, musí si dáti líbit i když mo
ravský list „Pozor“ v rozhořčení píše o advokátech
„v tom hrubém a špatném slova emyslu, kteří za pe
níze udělají vše“. — A list ten zcela správně končí:
„Ode dneška je nám dr. Herold advokátem a ne po
Jitikem, ne zástupcem lidu, nýbrž jedině své kapsy.
Vychází li ovšem někdo z toho mělkého hrubého a
nemravného stanoviska, že v životě mají cenu jedině
peníze a ne cit mravní, poctivost, čest azásady, toho
ovšem nikdo nepřesvědčí o nesprávnosti jednání He
roldova“. 'K tomuto soudu netřeba ničeho více dodá
vati! — Tak píše „Vyšebrad“. My k tomu dodáváme,
že z českých časopisů měly odrahu hájiti "poslední
jednání dr. Herolda jedině „Nár. Listy“, — které u
nezasvěcených a neprohlédavých čtenářů platí dosud
za radikálně mladočeské evangelium, a že z poslanců
měl dosud jediný zmažilost hájiti dr. Herolda, jest to
hospodský z Lomnice p. Josef Doležal. Pakli přední
poslanec vykonává takto svůj mandát a „zásady“ své
tak často mění, pak to s českým národem nemůže
dopadati než smutně, velmi smutně! Kdo má pro Bůh
po těchto událostech bráti český národ vášně?

Ze Sobotky. V pondělídne 2. května t. r.
udělovala J. B. M. ndp. Králové. Hradecký na Sam
šině, Kopidlenského vikariatu, svaté biřmování, kdež
byl se vší slávou láskou a nadšením uvítán. Prápory
vlály s chrámu Páně a fary, postavena slávobrána,
banderiam s hudbou doprovázelo milovaného arcipa
stýře hlučné do jindy tak klidné osady, kde očekávalo
J. B. M. učiteistvo se školní mládeží, všechna obecní
představenstva z přifařených dědin, veledůstojný pan
vikář z Veliše, generální řiditel Šlikovského panství,
místní p. farář s okolním duchovenstvem a přečetný
dav zbožného lidu, kteří všickni vítali co nejuctivěji
Arcipastýře tak srdečně jako dítky evého milovaného
otce. Poněvadž Samšina a Sobotka jsou na rozhrání
diecése Králové Hradecké a Litoměřické, nedali sobě
ujíti té vzácné příležitosti „Sobotecké duchovenstvo,
purkmistr, městská a místní rada, alošiti hold pa
třičné úcty J. B. M. s prosbou, kdyš jiš dlí takblís.

ko starobylé Sobotky, kde otec J. B. M. byl 10
let městským tajemníkem, kde J. B. M. od roku 1861
do r. 1862 ztrávilu léta svého mládí, by poctil vsne
šenou návštěvou Svou Sobotku, která si rak ráda
vspomíná těch dob, když mezi nimi prodléval. Vysly
šev prosby deputace, zajel ndp. biskup odpoledne do
Sobotky, kde navštivil chrám Páně, děkanství, starou
skolu, radnici, kde parkmistrem a shromážděnou míst

ní a městskou radou byl conejnotivěj uvítán, přijalne památku fotografii starožitné gotické stříbrné mon
strance — klenotu města Sobotky — fotografie rodá
ků Soboteckých o sjezdu a slavnosti svěcení nádherné
měšťanské nové školy, zapsal se do památní kniby
města Sobotky, odebral se do nové měšťanské školy,

kde pan řiditel dívčí a ph fiditel měšťanské školychlapecké, okázali J. B. M.učební síně, tělocvičnu a
kabínety. Vysloviv svou radost nad pokrokem města
Sobotky, zanechav zde Nejdůstojnější biskup míst
ním chudým 50 zl. a odejel v průvoda Veledůstojné
ho pana kanovníka Eximis dra Soukupa a důstojného

ana ceremonáře Novotného do Jičína. Divíme se ve
ice, že tak šlechetný lidumil, který kamkoliv přijede,

dobrodiní prokazaje, tak že jak známo za rok přes
10.000zl dobročinně rozdal, který městu Chrasti po
atavil pěknou školní budovu, který podporuje utíštěné
Čechy, tak věrný vlasti a církre syn — tak vznešený
vlastenec a apoštol Páně, může míti tak ohavně za
slepené nepřátele. Potěšení jsouce s tak vzácné ná
větěvy, voláme srdečné „Zaplaťt Pán Bůh“, „Ať žije
Jeho Biskupská Milost“

Z Králové Městecka. „Národnímdělní
kům na pamětnou). Tak máme u nás už také ty ná
rodní dělníky, které ze všech stran bubnuje do boje
strana Nár. Listů i pokroková. K nám jako do sídla
dle mínění mnohých silně radikálního pozván jeden
ze slabších řečníků národních, o němž známo, že ne
jednou vyhnul se schůzím, na něž byl pozván, snad
z obavy, aby ho nepřivedl někdo z naučeného kon
ceptu. Schůzi zahájil vybarvený rodikál předseda mla
dočeského klubu (!) Dr. Rejthárek a udělil slovo řeč
píku Jelínkovi. Zabývati se celou jeho řečí není naší
úlohou, to co on mluvil, dávno alyšeli jsme zníti z
kolovrátků chěfa „národních“: Klofáče, Klečáka, Si
inonidesa. Maže med kolem huby poslacbačům, pro
hlašuje,že strana jejich jest stranou samostatnou, že
nejsou pod komandem Mladočechů atd. Do toho všeho
nám ničeho není, jen jedno z řečijeho sluší vytknouti
a to, že tu, cítě se za větrem, zřetelně a upřímně
označil stanovisko národních dělníků k otázce nábo
ženské. Tak jasně stanovisko to ne mimonáboženeké,
ale přímo protináboženské dosud nikdo z řečníků té
strany neoznačil. Pan Jelínek divně si představuje
náboženství a politiku. Náboženství nemá se plést do
politiky! tak patheticky rozkřikuje se panJelínek
Až vy, milí páni, přestanete plesti politiku do nábo
ženství, pak budete moci se kasati, dříve nel Ostatně
víme, odkud vítr fouká a načí povel se to děje. Pro
zradil to nájezd na královéhradeckou diecesi a na ty
vyšší hodnostáře. Tam prý panují politické štvanice
náboženské! Ubohý pane Jelípku, sni nevíte snad pro
koho ty kaštany z ohně tabáte. Ale nadarmo! Těch
několik matadorů městeckých chtělo už dávno převrá
titi svět nohama vzhůra a on stojí pořád pevně. Ani
steblo se kol Městce neobrátilo a neobrátí. Ti páni,
kteří vás k tomu popichli, kdyby jen trochu měli au
tokritiky, dávno Ly ani na veřejnost nevystupovali.
Ovšem vy je neznáte. Jen na něco ještě třeba upo
zorniti a to na výrok: náboženství jest věc citu ka.
ždého jednotlivce. P. Jelínek deklamuje věc, které, jak
se zdá, za mák nerozumí. Myslili jeme z počátku to
papouškuje po p. Massarykovi, ale tomu přece ne
mohou na jméno N. Listy přijíti, tedy z toho asi to
nemá, plesk| dle všeho plácačkou do vody. Nábožen
ství, milý pane, není věci cita! Náboženství je věcí
rozumu A vůle. Chcete-li se o tom pončiti, odporu

čujeme vám dr. Hetiingra, nemáte-li chutě k tomu,aspoň polemiku Konečného v Massarykem a nebude-li
se vám do toho ani chtíti, tu raději mlčte! To by
bylo pěkné náboženství, které by bylo jen věcí citu.
Čí soudil tak z jednání městeckých výtečníků? No
ovšem, to bychom teprvé eplakali nad výsledkem!
Něco nás ještě překvapilo, že Jandač stal ne národ
ním dělníkem! Čím už vším nebyl! Ostatně pochybu
jeme, že zachytí se u nás tento spolek pevně. *Lid
píská tou notou, kterou byl nejprve naučen a kdo ho

tehdy učil? herdíte sepánié — ŠkolskýObzorobouváse do našeho p. řídícího Scherfa dle savé methody.
Chce ho zhanobit, o vášnosť připravit. U to pokou
šeli se již, Obzorku, mnozí a vždy marně a s jinším
rámusem. Kdybychom my byli tak zlomyslní, možtá še
bychom stoupencům Školského Obzoru mohli odplatit
silněji na př.: něčím ze sokolských našich šibřinek.
Ale my mlčíme a odpouštíme.

Úmrtí. V městě našem zemřelváženýa oblí
bený šikovatel p. František Neusser, dozorce pom=
níků batterie mrtvých a památníků na bojišti králo
vébradeckém, jež přes 8 Jet věrně blídal a opatroval,
vzdor tomu, že chodil o berli a jedné zdravé noze.
Pohřeb zasloužilého veteřána konati se bude zítra v
sobotu o 2. hod. odp. z garnisonního špitálu. Pobřbu
účastní se c. a k. voj. hudba a oddíl dělostřelectva,
který vzdá strážci batterie mrtvých poslední čest.

v© Z Llěna. (Spolek.-Andělstrážný.)Vysokorodý
an hr. Leop ze Šternberků vyslechnuv zpráva 0 za
ožení „Národní katolické jednoty“ přijal protektorát

toho spolku, přál mu všeho zdara a obdařiv jej 10 zl.
slíbil, že se některé měsíční schůze v červenci nebo
v srpnu súčastní. Jednota naše nabývá zde čím dále
tím větší přízně a doufáme, že k nám přistoupí také
mnozí z těch, kteří jsou dosud nerozbodní. Posměchu
nepřátel jsme ji téměř úplně ušetření. Nechají-li nás
na pokoji, my ovšem také pokoje rušiti nebudeme,
neboť hájíme se jen tehdy, kdyš ee na nás útočí. Ve
farním domě jest v neděli a ve svátek otevřena čítár
na a máme naději, že vždy četněji a četněji budon
sem přicházeti členové naší jednoty, aby se čtením
zde vyložených časopisů a knih vzdělávali a bavili.
Po domech se čte nyní „Obnova“ v pěti, „Týdenník
K. L.“ ve 4výtisoích. Brzy se bude č'sti více výti
sků a více časopisů. — V pondělí 2. května vozily
zde panské povozy kámen ke stavbě silnice, Školačoe

Kateřině Jiruškové vběhlo housepod vůs a kdyš jechtěla odehnati, byla vozem, na němě byl náklad ka
mene, stržena k zemi a zadní kolo přejelo ji hraď a
rameno. Nelze ei ani přirozeně vyevětliti, jak mohlo
to dítě hned vatáti a dojíti domů. Každý se obával,
de nebude živo. Polekaný otec běžel hned pro lékaře,
který však ke svému podivení shledal, že poranění
dívky jest zcela lehké. Věříme tomu, co sám lékař v
tomto případu prohlásil, že totiž zde působil anděl
strážný, který chrání hodných dítek. Zarmouceným
rodičům přejeme, že při tom neštěstí potkalo jich pře
ce štěstí, a že jim milé jich dítko bylo zachováno.

Vramímén: Kotva.

| LINIMENT, CAPSICI COMP.
' z Richtrovy lékárny v Praze

uznává bolesti utišající natírání;
naukladěve o ke.10 kra a
Věsebsoně oblíbený tento

domácí prostředek
žáde)vědyjenvpůvodníchláhvíchs našíochrannou
známkou„kotvou“ z Richtrovylékárny.===Buďopatrnýapřijmijenláhves tou a
ochrannou známkou za původní přípravku.

Richtřova lékárna „U zlatého Iva“ v Praze. ji

jarní nevinka pro
pány na obleky
w modorní barvě

metr zl. 3. =

pR“ Nejlepší"l

slováckou slvovie
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

M.Nesňa) v Uherském Brodě
(Morava).E n!

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlastní dilné na umě'é truhlářské i čalou

nické zboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
ze dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá

daného

OW pérovky a žíněnky, US
pony a sáslon y do oken, hladké i zdrhované dle

franc. způsobu. 161

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.
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Ve vlastním zájmu vždy a všude žádejte
a prijimejte pouze tyto původní baličky.
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Obnova vychásá v pátek v poledne. |

Jak rolníky balamutí.
Nynější době se právem vytýká, že žijeme

rychle a ješté rychleji zapomínáme. Naše rolnictvo
zejmena nepostřehuje, jak radikálové obracejí stále
pozornost jeho jinam, a aby konečně nezpozoro
valo, jak od různých advokátů, stavitelů, kupců,
ciblářů, fabrikantů, agentů a redaktorů bylo kla
máno, jak tito v nesčetných scbůzích a táborech
mu slibovali zl- pěení bmotných i politických jeho

oměrů, jak svalovali veškera vinu panujtcích ne
blahých poměrů na dobré katolíky, na knéze,
šlechtice a pak na konservativní muže vůbec, Sta
rému Riegrovi bylo vytýkáno, že zavinil ubývání
lidnatosti v krajích českých, že je vinen lácí obi
li, zvyšováním zemských přirážek, státních daní a
vůbec veškerou naší bídou. Nikomu tenkrát nena
padlo, že František Lad. Rieger zřídiv s Fr Ši
máčkem a 8e avýwuipolitickými i osobními přáteli
síť českých záložen u zemskou hypoteční banku,
vyprostil český lid z rukou nesčetných lichvářů —
křtěných i nekřtěných — že pomáhal zřizovati
hospodářsko prů nyslové podoiky, aby zvýšil vý
nosnost českého zemědělství, že vůbec přiožil
ruce všady k díla, kde mohl české zemi a země
dělství vymoci úlevu. Nikdo si v době štvanic ta
ké nepomyslil, že Rieger úpadek zemědělství za
viniti nemobl, protože jako atatkář byl hospodář
skou krisí nejvíce postížen'sám. Vina se mua jebo
straně, « níž držeii dobří katolíci, ovšem dávala.
Vreboí šípař a článkář „Národních Listů“, p. Ka
rel Fůma pravil na př. na sněmu 21. listopadu 1889:
„Přistupujeme zajisté ku rokování o letošním roz
počtu našeho hospodářství zemského s pocity kor
mutlivými, neboť kdežto lid náš ve své ne
slýchané tísni hospodářské, přetížen platy a daně
mi všaho druhu, aprovázel nás do tohoto slavného
sněmu s tou nadějí a žádostí snažnou jako spra
vedlivou, pomáhati k úlevě jeho břemen téžkých
my donuceni jame vraceti se z tohoto slavného
sněmu k lidu svému. nesouce mu ne úlevu, nýbrž
další přitížení, dulší zvýšení posavadních břemen
jeho“.

A vytýkaje Staročechům, že neprosadili tuž
by českého lidu, že vláda nesplnila svou přípověď
v trůnaí řeči z r. 1879, pokračoval: „Dnes po 10
letech vidíme, co ze slibu toho skutkem se stalol
Vidíme, jaké váhy přibylo sněmůw za této éry a
moobo-lí časa vskutku se jim dostává k vyřízením
potřeb zemi nejdůležitějších a nejzávažnějších, na
které čeká národ s největší dychtivostí strádaje
ve své tísni a těžkosti bospodařeké“. Dále naří
kal: „Veškeré přímé daně státní dosahují dnes
výše 26,600.000 zl. Veškeré přirážky, pánové,
obnášejí does: zemská 10,200.000 zl, veškeré
okresní, obecuí a školní přirážky více než 11,000.000
zl, úbrnem tedy samosprávné přirážky 22,000.000
zl Máme tudíž veškerých přímých daní státních
s přirážkami 48,700000 zl. Mnoho-li ale obnášejí
nepřímé daně v tomto království? Platí toto krá
lovství dnes na daních nepřímých říši 94,000000
zlatých“. Pan Tůma vypočetl, že stát nám v Če
chách na politickou, Boudní a berní správu platí
úhrnem 30.000 000 zl., že tedy Čechy odvádějí
státu ročně 90,600.000 zl. čistého výtěžku, stát že
nám ale za to vše obmezuje samospráva 8 svobo
bodu. Tím prý byli ovšew vinai Staročeši, kleri
kálové a jejich spojenci. Pan Karel Tůma hřímal
doslovně: „Za celých těch 10 let pravice ani jed
nou nenalebala na uskutečnění této základní část
ky uašeho programu sni v říšské radě, ani ve
eněmech zemských. Naopak dopouštěla se sama
bříchů proti principu autonomie! Ano staly ae
chyby tak osudné, že se zadávalo i to, co eám
centralistický úoorový patent přiznal samosprávě
a svézákovnosti těchto zemí. To, pánové, jest asi
celkový v nejprostších ovšem obryšech naznačený
obraz politického stavu našeho národa. Tento stav
má nám býti aegnivalentem za ta hospodářekoua
finanční naši bídu! Pánové, můžeme ge diviti, když
nespokojenost přetíženého, zuboženého lidu na
šoho roste? Když již zmocňuje se ho obecná po
chybnost a peasimiswus, kdežto lidé ještě doufající
volají se všech stran: „Nedlete 8 pomocí, uová
bejte déle, tak to již déle snášeti nemůžeme“l

-Pan dr. Engel téhož dne přičítalstraně Rie
grově rovněž těžké obžaloby a dodal: „Pánové,
neloyalnost neleží v konstatování pravdy (?!) spíše

bych řekl, že neloyalnost leží v tom, když se prav
da, čirá, očividná pravda, frasemi zastírá“. Za
nesmíruý břích vyčítal Staročechům, že nechtěli
svoliti k rozbíjení selských statků, jich parcelací,
že chtěli živnostníky hájit organisací živnostenských
společenstev, že nebyli pro úplnou svobodu živno
stenskou, na př. aby každý bez průkazu spůsobi
losti eměl provozcvati živnost jakoukoli. To bylo
zpátečnictvím !

Pan dr. Edvard Grégr se ovšem do toho
také smočil a pravil: „My jsme se odtrhli oddru
ké strany (staročeské a katolické) z té příčiny,
poněvadě jsme viděli, že to stou polilškou, kterou
ona provádí, nepůjde ku předu, nýbrě s kopce.
Avšak mluvme. co chceme, v politice rozhoduje o

edobroté politiky jenom jedna věc, to jest výsledek,
ta politika jest dobrá, která se dobrých dodělala
výsledků, ta politika jest špatná, která se pro ná
rod špatných anebo šádných dodělala výsledků.
Nyní, pónové, podívejte se na ty výsledky, které
Vaše desetiletá a ještě starší politika pro národ
náš měla. Co pak jsou ty výsledky, které jsou jen
poněkud v některém poměru 8 těmi ohromnými
obětmi, které jste přinášeli nynějšímu systému
vládnímu, co pak jsou to výsledky, které jsou jen
poněkud v poměru 8 tou úslužností a s tou odda
ností, s kterou sloužíte nynější vládě, a to tako
vým směrem, že to již se dotýká národní cti? Ře
kněte, jestli jame i my mohli, kteří jsme viděli
tyto výsledky, a kteří jsme měli přesvědčení, že
na této cestě nechcete obrátiti, nýbrž že chcete
setrvati v tomto pro náš národ nešťastném siwěru,
jestli mobla býti jiná než vlastenecká povinnost
naše, říci: My nemůžeme po této cestě s Vámi
kráčeti, my musíme jíti za vlastním přesvědčením,
které pokládámepro národ náš prospěšným“.—

Čitojeme sněmovní sten-grafický protokol a
protože páni poslanci Grégr i Tůma zajisté si řeči
své sami opravili, než se dali do tisku, tedy
s kuždým vlastním slovem svým souhlasili.

Nuže, jaké jsou ty výsledky politiky pánů
Grégra a Tůmy a jejich kozáků z Nár. Listů?
Proti jejich cifrám postavíme cifry úřední sněmu
českébo, říšské rady i vlády. Roku 1859 obnáše
ly u nás přímé daně 26 milionů, roku 1895 ob
nášely 31,659.524 zl. a obnášejí i teď po slevě
přes 30 milionů. Roku 1889 obnášely zemské při
rážky 36 procent, letos obnášejí 51 procent a k
tomu si musila země letos připůjčit ještě 4 mil.
Za 9 let grégrovské radikální doby pobltily zem
ské vydaje okrouhle vzato přes 143 milionů, za
10 let staročeské vlády v českém národě necelých
90 milionů. Dříve byla země skoro bez dluhů,
kdežto za svobodomyslné éry nasekala země 20
milionů dlubů, Říáské daně obnášely r. 1890 cel
kem 546 milionů, letos obnášejí 722, milionů
zlatých. V wumě této nejsou ale zabrnuty státní
investice na regulaci řek, rozmnožení; železnič
ných vozů, stavby, silnice atd v obnosu přes 25
mil. zl. I « těmi obnáší letos potřeba Cislajtanie
skoro 750 milionů. Ze vlády staročeské v národě
stooply říšské daně o 76 mil zl., za mnohem kratší
vlády radikálně mladočeské vzrostly o více než
200 milionů zlatých. Za poslancování Staročechů
na říšské radě od 1879—1890 vzrostly státní dlu
by z 3164 mil. na 3820 milionů, tedy asi o 650
mil zl., ale Staročeši zavedli konečně finanční
rovnováhu. Dnes jsme dlužní přes 4600 milionů
zlatých. Za 8letého poslancování Mladočechů vzrostl
tedy státní dluh o 800 zl. milionů, začínáme dělat
nové dluhy a stát potřebuje nezbytné 45 milionů
nových daní.

Na nové pušky, děla a válečné koráby pro
blásil atát, že potřebuje- 1[06—110 miliouů zlatých,
z nichá letos se musí 30 milionů zaplatit. Spole
čné říšaké potřeby vzrostly na 167 milionů, tedy
o 40 n. zl. Přirážkyobecní a okresní také vzrostly;
se státním právem, 80 samosprávou, 8otázkou vů
bec politickou, jazykovou i bmotnou jsme po de
vítileté vládě radikálních svobodomysloíků hůře
na tom, než za dob, kdy v českém sněmu zase
dali jakožto zástupci českých měst a venkovských
okresů Staročeši a katoličtí koěží. Dlubů, exekač
ních prodejů, útisků národních českých menšin
stále přibývá a rozvážnější mladočeští poslanci po
devítiletých trpkých zkašenostech jsou nuceni ná
podobovati dříve tak kaceřovanou politiku staro
českou. Hejčkání socialistů, omladiny a pokroká

řů, radikální boucharouství a Ilžibusitství připra
vily nás o přízeň koruny a sympatie katol. Němců.
Vrácení se k radikaliemu způsobí nám ještě větší
škody. I pan dr. Herold byl nucen vyznati, že
„nemůžeme se vydati na dobrodružoou politiku“.
Pro radikální politiku je u nás vlastně jen dr.
Vašatý, který si bez namabání na Českém lidu vy
dělal přes půl milionů, pan Karel Tůma jest v
Národních i Šípech pro politiku kozáckou a pan
dr. Edvard Grégr drží se v květnu r. 1898 zase
svého „přesvědčení“ z r. 1894, že „neškodilo by,
kdybychom měli v armádě také pluk husarů, jimž
by se mohly svěřiti kousky husarské, na něž z ohle
dů strategických nemůže se odvážit celá armáda“.

Pan dr. Edvard (Grégr dělá ovšem ta husar
skou politiku takhle: Na prvního jede do Vídně
pro diety jako koule z děla vystřelená, promluví
tam pumovou řeč, která místo granáty, Šrapnely
u oitroglicerinem je nabyta pouze papírovými
prskavkami a pak jako husar ujíždí do Čech do
mů. Proto je také u českých dívek tak oblíben,
proto mu podávají bobkové věnce a kytice, proto
tou pravila v Strašecí spanilá Anička, že jeho
jmeno od úst k ústům po širých vlastech českých
slyšeti jest s takovou úvtou a vážností, že zaleblo
i k dívkám novostrašeckým, které si všímají ve
řejného našebo života národního a že také ony
naučily se vyslovovati jeho jméno slovutné s nad
šením. A roztomilá Anička na to řekla doslovně
(viz čla. 211 Nár. Listů ze dne 3. srpna 1891):
„Zprávao tom, že zavítátedo méstacašeho,potě
šila nás tou měrou, že spěcháme vzdáti Vám svůj
hold, vysloviti Vám a činnosti vaší svůj obdiv a
přivítati vás co nejsrdečněji, nejvřeleji“. Anička
Frolíkova, kdyby byla znala „výsledky“ politiky
Grégrovy, ta by dnes tak nadšeně a srdečně pana
Grégra nevítala. Čeští tatíci, kteří mají méně ide
álů a nadšení než-li zamilovaná I8tiletá děvčata,
ti více méně uznávají politiku Grégroru a N. L.
za Špatnou, anebo aspoň nad ní vrtí hlavami, ti
86 dnes frásemi grégrovských novin tak snadno
poplésti nedají A dobře činí. Karel Havlíček Bo
rovský před 50 lety napsal: „Stálosť. vytrvalost
a neohroženost politická jsou vlastoosti, které ne
vyhnutelně národ míti usi, chceli upevniti svoje
práva a svou svobodu: bohužel ale těchto vlast
ností ještě přílíš po řídku nálézáme“. My končíme
tato slova Havlíčkova větou: Dr. Edvard Grégr
těchto vlastností neměl nikdy a proto lidune pomůže.

Jednoho jest zapotřebí!

Ač ve světě za dob našich mnuho jest ná
zorů sobě odporujících, v jednom jsme všickni
svorni: takhle že to dále jíti nemůže. A proto
máme dnes na světě tolik reformátorů, kteří by
tak rádi ten svět zase uvedli do pravých kolejí:
ale nejde to — a toz té příčiny, že to chytají,
jak říkáme za nepravý konec. Takovým způsobem
ti doktoři společnost lidskou nevylécí.

Výtečoou methodu v léčení míval nebožtík
farář Kneipp. Když někdo k němu přišel a stě
žoval si, buď že ho bolí hlava, neb na prsou,
nebo ruka nebo noha, ta mu nepředepsal flastr na
bolavou část těla, ale vycházeje z pravého stano
viska, že ta neb ona churavost je známkou poka
ženého celého organismu tělesného, léčil celé tělo
A když do těla nové šťavy a lepší krev vpravil
pak zmizel místní nedub sám sebou. »

Společnost lidská tvoří též jedno tělo, jeden
organismus, který pozůstává z jednotlivých lidí
jako údů, kteří jsou svobodní ve svém jednání.
Zásady a život jejich jeví 8e na organismu celé
společnosti, a jsouli zásady zdravé je i celé tělo
zdravé, kdežto pronikají-li společnost lidskou zá
sady zhoubné, tu neduh ten jeví se na údech a
celých stranách naší společnosti.

Mají-li proto zlepšiti se naše poměry ep>le
čenské, hospodářské a mravní — pak musí pře
devším polepšiti se lidé a své zásady změniti. To
jest tak jasným, že kdo to nenahlíží je buď hlu
pák aneb člověk jenž jako Červ rád se zažírá do
hnisající rány.

A jednoho tu jest zapotřebí: Návrat ku bře
stanství. Jen tenkráte uzdraví se společnost lid
ská, vnikne-li do jejího těla pravé plesvědčení
náboženské.



A tu především musí se brátí zřetel na ty
nejmenší údy společnosti lidské — na děti. Tu
jest povinnosti rodičů i učitelů, aby děti sv. ná
boženstvím odchovány byly. Pak máme budoucnost
zabezpečenou. Není-li a nebude-li tomu fak, nuže
tu musíme se báti nejboršího. Bobužel, že naše
doba v tom ohledu není bez mnohých výtek. Tací
lidé, jako jistý pán řiditel školy v městě, odkud
lidé všechen rozum odnesli, tak že jim tam žádný
už nezbyl, tací lidé svým chováním mládež otra
vují a aičí, a tak nejhoršími jsou Škůdci společ
nosti lidské.

Podívejte se na ty průvody sociálních demo
kratů a anarchistů — zdaliž nerekrntujou 8e z mla
díků škole odrostlých? Ze školy pokaženi rychle
chápou ty zásady o společném majetku a volné
lásce, a provádějí pak zásady ty způsobem hroz
ným. Vezměte do ruky denní listy, čtěte soudní
síň a užasnete, co cblapců a děvčat uedospělých
tedí na lavici obžalovaných. Všímněme si rubriky
o samovraždách a zhrozíte se, že děti 12—14leté
z ursžené ješitnosti, z vášoě, ano i z nešťastné
lásky životu svého násilně se zbavují. Kdybychom
mohli zep'ati se rodičů těch nešťastných dětí, zda
tyto >yly vždy nábožnými, zda hodně přistoupily
k prvnímu svatému přijímání, zda i později svaté
svátosti nezanedbávaly — tu bychom asi vždy
dostali za odpověď: Ach, nel

Mají-li naše společenské poměry se zlepšiti,
musí býti v první řadě lépe vychována naše mlá
dež. A na děti musí v první řadě působiti do
brým příkladem rodiče. .

Rodičové musí v první řadě o to 8e přiči
ňovati, aby símě sv. náboženství dítkám v srdcevložii.

Máli se však setba ta dařiti, má-li símě vy
klíčiti, musí míti především rodičové náboženství
sami, musí býti upřímoým náboženským přesvěd
čením proniknoti. Co sám nemám, jinému dáti
nemohu, a kdybych sebe krásnějšími slovy o ná
boženství mluvil, neplynou-li slova ta ze srdce, k
srdci dítěte neproniknou. Se slovy musí rodičové
spojiti dobrý příklad. Mají-li děti přistupovati
k svatým svátostem, modliti se, choditi do ko
stels, musí to činiti také rodiče. Neznám krásněj
šího pohledu, jako když otec a matka s dětmi
svými přistupají k oltáři, aby přijali télo Páně.

A tato povinnost nad dětmi bdíti v ohledu
náboženském nepřestává, když děti chodí do školy.
Ba za našich časů, při mnobých našich svobodo
myslných učitelích ještě více bdělosti jest zupo
třebí, by símě sv. náboženství v srdcích dětí zni
čeno nebylo.

Rodičové, kteří mají to štěstí, že si děti po
vyjíti ze školy mohou u sebe ponechati, nejsou v
takovém nebezpečí, že se jim děti zkazí, konají-li

musí dát dětí do ciziny, do učení, na studie nebo
do služby. A tu přečetní rodičové velice chybají.
Na tom není dosti přijdou-li děti do „slušného“
domu, do „spořádané“ nebo „přívětivé“ rodiny,
nýbrž o to se mají postarati, zdali členové té ro
diny také konají své náboženské povinnosti. Proto
mají rodiče pečlivě zkoumati, kam a komu dítě
své svěří, k tomu mají bleděti, aby dítě jejich
přišlo do křesťanského domu, v němž o mravnost
svého dítěte nemusí ehvěti se strachem. Neto
hou-li rodičové sami takový byt neb služba dítěti
svému vybledati, nuže ve velkých městech je dost
ústavů katolických, kde se jim dostane rady i po
moci, a v menším místě ochotně poradí duchovní
správce. Zodpovědnost jakou v tom ohleda mají
rodičové jest veliká, neboť ud tobo +áviní časné
i věčné blaho dítek jejich. Budou-li však křesťan
ští rodičové takto v obledu náboženském o děti
svó se atarati, pak mocně spolupůsobiti budou ku
zlepšení našich tak bídných pomérů společenských,
tak více se dokáže než všelijakými koogreasy pro
úpravu sociálních poměrů, jenž končí bankety a
pitkou a vyzní zcela na plano.

Lžihusitské agitace.
. Kdykoli 8 našimi bubomlaty bylo zlé, vytábli
jmeno mistra Jana Huai, aby zakryli chyby a bědy,
jež svou nemotorností, chybami, leností a nedů
sledností českému rolnictvu, řemesloictvu, dělni
ctvu a živnostnictva vůbec byli způsobili. Ne
úspěchy české delegace ve Vídni, které zmařily
dlouholeté naděje českého národa ve Vídni, má
zakrýti v Praze agitace ve prospěch postavení
pomníku Husova na staroměstském náměstí —
kdež se má odstraniti socha Marianská. V seve
rovýchodních Čechách opět radikální advokáti,
kupci, hospodští a mnozí učitelé zneužívají jména
Husova při visjtačních cestách ndp. biskupa Bry
nycha. Český lid ae tím zbytečně rozčiluje, drobí
a znepřáteluje, politické, národní a bmotné posta
vení českého lidu se tím nezlepší, českému národu
jako celku se tím zbytečně jen škodí. Advokáti,
hospodětí a různí lidé, kteří z třenic pro své kapsy
rádi těžívají, ti ovšem — ačkuli sami obyčejné
nic nevěří — rádi náboženské, politické i národní
třenice vyvolávají.

Protestant Pavel Josef Šafaříknapsal sice již
před 5ulsty, abychom Husa raději nechali klidně
odpočívati, než páni Grégři a Národní Listy ho
potřebovali k založení a k rozmnožení své strahy.

Že tím lidu českému neprospěly, jest známo. Uká
salo se, že všecky jejích dětvějšíslibý byly a
jsos chyby. Grégři ovšem z národních třenic
sbobatli. Majitel Národních Listů zanechal přes
700.000 zlatých a dědici mají z Nár. Listů ročně
60.000 zl. užitku a Edvardori Grégrovi také není
zle: Ten dostává jako člen zemského výboru 3000
£l., poslanecké a jiné diety nesou ma také asi
3000 zl., a 3000 zl. mu vyplácí sekrestor jeho
tiskárny, Němec Efehmann. Za nic dělání a za 3
neb 4 roční řeči je to skvostné zaplacení, při
čemž radikální demokrat může žíti věru baronsky.
Našim rolníkům, řemesiníkům a jiným stavům 8e
lžibusitství a Ižisvobodomyslnosťtak nevyplácí. Za
různé hodnosti a synekury mají naši rádikální
vůdci nějakou tu stovku neb tisícovku ovšem také.

Než promluvme si klidné o ton busitském
romlu, který zvláště od listopadu r. 1889 jest od
našich lžisvobodomyslvíků tak veleben. Teh'ly po
slanec dr. Šil odříkal na zemském sněmu řeč, za
jejíž spisovatele byl tehdy veřejně označen kolía
ský evangelický pastor Dušek a jeden professor.
Proti husitským mužům postavila se tehdy colá
řad: mažů vynikajících. Ti uznali zásluhy mistra
Jana Husí, ale poukázali ke škodám, které národa
českéma z nových štvanic pojdou. Dues ty škody
cítí rolníci, řemeslníci, děníci, průmyslníci, úřed
níci, majitelé domů i velkostatků stejně. Národ
se roztříštil na četné navzájem se potfrající strany,
čásť Čechů bojuje teď po boku židů a Němců.

Dr. Berevý uznal tehdy zásluby Husovy
o český národ a jazyk, a'e ukázal zároveň na
škody, které následkem jeho náboženského vystu
pování pošly: Ku konci řečisvé pravil dr. Borový:

„Pánové, já nechci řci, neračte mne špatně
rozuměti, že mistr Jaa Hus všechno to zavinil,
co 8e pak stalo, ale já chci říci, a v tom mi za
jisté přesvědčíte, že jeho jméno stalo se za jeho
života a po jeho amrti pochodní, kteráž svým
žárem zapálila nejen naši Čechii, ale i vůkolní
krajiny a víte, co z toho +zníklo?

Palacký sám to povídá, Podívejte se do hi
storie, naleznete na sta budov klášterních, chrámů,
památek uměleckých, budov slavných, které Karel
IV. a jioí předním byli zbudovali; z těch se staly
pouze trosky.

Já jsem tenkráte nebyl ještě živ! (Veseloaf.)
Války husitské zpustošily naši zemi a co následo
valo potom v následujících stoletích? Všecka ne
štěstí až do konce bitvy bělohorské, to všechno
bylo jedinou řadou neštěstí a já jsem přesvědčen

pánové: že cbcete-li mluviti upřímvé, musíte i Vyi přesvědčení, kdyby byla bez vzpoury mistra
Jana Husi historie šla tím postupem, jak začala a
nalezla svého vrcholu při Karla IV., zajisté národ
náš nalézal by se na jiném místě v Evropě.

Já souhlasím v tom s panem dr. Šilem, že
osoba mistra Jana Husi toho nepotřebuje, aby
měla kousek nápisu, několik liter na museu. Já
vím, že osoba mistra Java Hasí bude zabírat vždy
místo, kteréhož jméno žádný historik obejíti ne
může, o to se dějepis jiš postaral. Avšak pánové,
jestli my šádáme Vás, kteří pravíte, že jste plni
smířjivosti, abyste nedávali nápis Da museum,
který se stane předmětemurážek“. Věštecká slova
dr. Borového se splaile.

„Na to pravil rodák královébradecký, starý a
proslolý dějepisec českého národa poslanec prof.
vl. r. Tomek:

SI. sněme! Jakožto skromný dějepisec Prahy
a také při jiných příležitostech mosil jsem a rád
jsem psal o Husovi. Každý snad čtenář mého apisu
dá mi to svědectví, že jsem Husovi nekřivdil, a
to jsem slyšel také dnes již z úst jak p. dr. Šila,
tak i jiného p. řečníka.

Já zajisté uznávám a ve spisech jsem uznal
všdycky literární zásluby Husovy a také jinébo
způsobu zásluby jeho. Nicméně budu hlasovati
proti návrhu dr. Šile.

Já Vám povím avé důvody. Působením Hu
sovým začala ce doba, ku které dílem řečník přede
mnou již ukázal, velkých rozbrojů v národě Če
ském. Nepravím, že on by byl jedinou příčinou;
tobo větší příčinou byly někteří jeho stoupenci a
také jeho protivníci (Šlyšte! v levo.) a že takové
rozbroje v národě českém nastaly, které veiikou
škodu přinesly, velikon zábubu, ku které rovněž
můj ctěný předcházející pan řečník okázal.

Vystoupení Husa způsobilo v národě českém
jakýsi duchovní vzlet, kterému se vždycky obdí
vovati budeme. Národ český ukázal v bájení svých
tehdejších záměru takovou statečnost, kterou
vždycky bude dějepis uznávati a které si na svých
předcích musíme vážiti; ale tento vzlet netrval
dlouho. Zrovna, když zásady, které jistí stoupenci
Husovi hlásali, začaly se nejvíce rozšifovati vná
rodě českém, zrovna od té doby počalo se mruvní
klesání národa Českého a toto mravní klesání vedlo
k bitvě Bělohorské, kterou pokládáme za největší
neštěstí, které národ český kdy potkalo.

Pánové, směry reformační, o kterých se zda
proneslo slovo, směry reformační v rozličných a
velkých zemích skončily ae tak zv. katolickou re
formací. Tak se akončily ve Francouzích, tak se
skončily v Polsku, poněvadž se usnalo, že nevedly
k tomu dobrému, co se od nich v prvních počát
cích očekávalo.

Pobříchu, u nás skončilo se to sice též ka
tolickou reformací, ale u nás teto katolická refor
mace stája mnohem větších obětí nešli v oněch

štastnějších zemích. U nás se to stalo srovna sb
bubou dlouhou národa mašeho nejeh ba'toými,
brosnými strátami, nýbrž zrovna f spustošenán celé
naší semé a duchovním úpadkem, který na delší
Čas trval. To 86 nedá zapříti.

Ale, slavný snéma, když jsme toto hrozacu
dobu přestáli, jaký byl účinek toho?

Účinek tobo byl navrácení ku katolickéma
náboženství a navrácení tedy sase k jistému míra
duchů v Čechách, ze kterého se národ náš zase
konečné vzpamatovával. Vspamatovával se právé
tím, že u něho jednota zase ve věcech náboženství
byla obnovena.

Mohu říci, še přál bych si, aby tatu kato
lická reformace byla měla ještě lepší účímek v
tomto směru, než, pohříchu, se stalo.

Jsem bez obalu vyznavačem avobody mábo
ženství, ale kdyby bylo ae úplně podařilo obrá
cení našeho národa na katolickou víru, byl by to

prospěch velký pro jednota nišebo národa. Byloy ta o jednu véc méně, která národ náš i nyoí
na škodu jeho dělí.

Převratem oním brozným, který nás. tolik
stál, dosábli jsme duchovenstra upřímně S náro
dem smýšlejí :iho, který byl jedalm z hlavních
faktorů našeho znovuvzkřišení, které jest tak řka
jediné u všech národů evropských. Žádný jiný
národ nemůže se tím vykázati aby z takového
hlubokého úpadku byl tak pěkaě povanesl se zase
k vznešenějším stavu“.

Vážná slova pravil též probošt staroslavné
kapituly vyáebradské dr. Lemx: Slavný snéme |
Já jsem se přiblásil ku slovu, protože mé jméno
bylo citováno od pana dr. Šíla. A já přiznávám
Se, že jest to skutečně pravdivo, co jsem pravil o
Janu Husovi, že byl mrarů ušlechtilých, to jest

„ jisto, te nebylo na něm břícbu smrtelného zjev
ného, aspoň ne zločinu, kterého by se byl snad
jako kněz dopustil. To jest pravda historická a
já mohu doložiti, že on je a haeresiarchů jediný,
jehož povaha ve mravním ohledé byla bezúhonná;
jé také opětují, co jsem řekl a napsal, — a já
se zn to nestydím, — že lituji, že byl Hus na
smrť odsouzen, ale katolická církev Husa na smrť
neodsoudila. ()a byl světskému rameni vydán, tak
to stojí v mé koize.

K tomu se přiznávám, ale v citování svém
p. dr. Šíl zamičel, o čem jedná vlastně moje ve
liká kniha.

Já mělten účel, abych dvkázal, žeKostniceký
sněm apravedlivě za kacíře a bludaře vyhlásil
Jana Husa a důkaz imnůjjest pracný, já pracoval
ne té knize mnobo let a já jsem 86 vynasnažil
vší sflou, abych Janu Husovi ani v tom nejmen
ším neublížil. Na to mám avědectví ne jedno a
mám dopisy, ne snad jen jeden, nýbrž velmi mnobé.
Já jsem tedy, ne snad přečetl — to nebudiš snad
mi vyk'ádáno za neakromnosť — nýbrž já stado
doval všechny apisy Jana Husi, jak české tak i
latinské, a na základě těchto spisů jsem také
důkaz provedl, v čem se Jan Hus oddělil od ko
tolické církve a od článků víry za t hdejší doby.
To byla prvaf část mého spisu. Část drubá jedná
o sněmu Kostnickém samém a tam jsem důkos
provedl, že všechny věty, které Husovi tenkráte
byly předutírány, se skutečně nacházejí ve spisech
Jana Hasi'a sice v tom rozumu, jak mu bylo před
stíráno, a z toho teprve učinil jsem závěrek, že
skatečně jest pravda, že byl Jan Hus podle pravdy
vyslychán a podle pravdy také překonán.

Prosím, račte čísti moji knihu a pak jiného
úsudka nepronesele, než já tu pronáším.

Kristus Pán pravil: „Veritas liberabit vos l“
Což jest to platno bludy pronášeti,co jestto platno
lid klamati, klam a podrod ho neosvobodí.

Veritas liberabit vos!“ Co teď pravím, jest
pravda. Na základě toho všeho jsem takó úsudek
svůj procesl. Já tedy nepravím pouze, že byl Hus
mravů ušlechtilých, ale já takó napsal, že skutečně
jest pravda, že tomu učil, co mu bylo předstíráno;
jest pravda, že se vycbyloval z učení katolického,
a já bych prosil za dovolení, abych směl jenom
dva články jeho víry Vám říci, velectění pánové.
On učil, že se skládá církovzůdů pouze
předřísených, to jest takových, kteří
skutečně do života věčného vejdou.

Vždyť ale neví žádný s lidí, zda-li by byl
předřízený čili nic. Na základě takovém nemůže
církev katolická a žádná církev obatáti, neboť
pak by byla církev pouze neviditelná. Proto jsem
řekl, že působil Jan Hus skutečně podle avého
úmyslu k nápravě církve katolické, ale ne tak
církvi katolické, jako oudů církve katolické, že
měl úmvul dobrý, ale jeho náprava že by byla
popravou katolické církve.

Já aj dovolím uvésti učení drahé. Onapravil
učil, a veřejně na universitě pražské zastával:
„Nelins est dominus civilie, nullus est praelatus,
sj est jm peceato mortali“. „Není žádného
světského pána aneb majetníka ani bi
skupa, sni kněse, když jest ve stavu
smrtelného hříchu“

(Pozn). Protože u naších radikálních busi
tů znalost náboženských věcí nepňedpokláláme,
tedy jim připomíváme:Hříchu smrtelného
se dopouští, kdo přikázáníBoží neb církevní
přestupoje s ploým vědomím i svolením ve věci
důležité. Desatero přikázání Božích
est: 1. V jednoho Boha budeš věřiti. 2. Neves
meš jména Božího nadarmo. 3. Pomni, abys den



eváteční světil. 4. Ctiotce svého i matku avou,abys
dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.
Nezabiješ. 6. Nesesmilaíš. 7. Nepokradeš. 8. Ne
promlavíš proti bližnímu svéma křivého avědectví.
9. Nepožádeš manželky bližního svého. 10. Ani
požádášstatkujeho. Z přikázání církevofch
uvádíme: J. Svátky zasvěcené avětiti. 2. V zasvě
cený svátek při celé mši svaté pobožné přítomen
býti. 3. Uatanovené posty sachovávati. 4. Aspoů
jedmou za rok zřízenému knězi se zpovidati a v
čas velikonočnínejsvětjší svátost oltářní přijímati.
5. V sapovězený čas svatebního veselí nedržeti.
Z důležitých hříchů uvádíme: Rouhání, velké
proklínání, křivou přísahu, zanedbávání výchovy
dětí, zarytý hněv, vraždu, sebevraždu, úplnou opi
lo.ť, myšlenky, žádosti, činy stilné, velice necodné
řeči, krádež, zavilou pýchu a lakomství, bříšnou
lenost, sodomeký hřích, utiskování chudých, vdov
a sirotků, zadržování nebo ujímání mzdy dělníkům,
svádění k těžkým bříchům, jich hájení a súčast
nění atd. — Dle učení mistra Jana Husi, nejvyšší
hlavy státní, správoí, soudní a jiné oa př. zemětí,
okresní, obecní úředníci a starostové, kněží, mistři,
inženýři, professoři a učitelé, majetníci obchodní,
továrny, řemeslnické dílny, hostinští rolníci, úřed
nici nekonali by nic platně, pokud by se v stavu
smrtelného hříchu nalézali. Rozsudky, nálezy soudní,
nařízení politické, knihovní vtělení, koupé a pro
deje, vlastnické převody, testementy atd. nebyly
by dle tohoto učení Husova, rovněž platné. Kdyby
se toto učení mistra Jana Husi neúprosně mělo
prováděti, postavili by se proti němu asi v první
radě radikální hospodští, kupci, advokáti, podni
katelé, redaktoři atd. atd. Takovéto učení, které
za několik dní jsouc prováděno způsobilo by v
každé rodině, v každém statku, hospodářství, obci,
okresu, zemi a státu pravou anarchii, hrůzovládu
a úplnou změnu majetkovou nesměla a nemohla
církev katolická trpěti a za pravé uznávati. To
snad aspoň v dachu uzná každý Mladočech, ba i
radikál. Katolická církev pak odsoudila jen ná
boženské budné učení Husovo a nikoli jiné, šle
chetné, poctivé a zejinóna vlastenecké konání. To
naši radikálové ovšem nevědí, neboť mimo Národní
a jiné radikální plátky ničeho nečtou. Než ne
chejme dále mluviti dr. Lenze).

„Já setáži, zda-li se tímto učení mje
diným nerušíveškerýobčanský řád? Je

„stlíše žádný majetník, když jest ve stavu emrtel
ného hříchu, nemá práva na svůj majetek, pak
může každý člověk přijíti a říci mu: „Vari, ten
majetek není tvůj, ty nemáš žádného práva naň!“
Jestliže by byl pravdiv článek „Nullus est epis
capue, si est in peccato mortali“, nevěděl by věru
žádný člověk, jestliže ten kněz, který ho křtil,
skutečně byl knězem, skutečně byl biskupem, po
něvadž nevěděl a věděti nemohl, je-li ve smrtel
ném bříchu čili nic.

Takové učení nemohla katolická círke7 při
jati. To musila zavrhnouti, a také zavrhla.

Utění pánové přede mnou, p. kollega dr. Bo=
rový a slavný historik, p. dr. Tomek, již vylíčili
ty následky, které následovaly za takovým učením.
A jestliže Hus pouze jenom neúhonného cbaruk
tera byl a při tom tekové bludné věci předkládal,
nemobu jako kaéz 8 tím soublasiti, « nebudu nikdy
s tím srozuměn, aby osoba Jana Husi jako kněze
byla ctěna, ačkoliv s tím soublasím, že má veliké
záslahy o písemnictví české. Vědyťpak jsem jeho
spisy veškery četl, jako snad málokdo“. —

Drobná obrana.
Kanomýr Šádek vypálil v „HI. ze S.“

ránu proti katolickému vysokému kněžstvu. že
z toho jde hrůza. Mrzí ho patrně, má-li někdo
větší příjem než sám, a vypravuje věci, jimž kdo
chce věřit sice může, ale tím vysvědčení duchovní
obmezenosti sám si vystavuje. Tedy co zase se
stalo: „Z rozkazu papežova vydal kardinál Ram
polla encykliku (!) vysokému kněžstvu v Chile,
kdež vytýká mu přemrštěný přepych atd.“ Toť se
se ví, pan Šádck si s Rampollou píše, a ten si
mu na ten vysoký klerus v Cbile stěžoval; jak
jinak by to pan Šádek věděl? Je tak naivní ně
kdo, že může věřiti věc tak nesmyslnou? Kardi

- nál Rampolla zrovna asi s nějakým dopisovatelem
sdělí,co píše do Chile! AleChilije hodnědaleko,
a arcibiskup ze St. Jago p Šádkovi opravu posí

"lat nebude, a tak jen ho mužte. — Ale p. Šádek
netoliko, že se dozvěděl, co kardinál Rampolla
psal do Chili, on také má psaní, které arcibiskup
psal zase na tu důtku zpátky. To jsou předce
známosti! A jak ten arcibiskup píše: „Metropoli
tána vnak nelze nazvati bohatým, jestliže jeho pří
jem neobnáší dvanáct až třináct milliooů.“ Jakých
millionů, a čeho millionů to pan Sádek moudře
neřekl, jen když se může plácnout „million.“ Jak
zašraným nepřítelem katolické církve musí býti
ten, kdo takovou věc, o jejíž pravdivosti ani p.
Šádek není zajisté přesvědčen, ŠÍří, a jaký atten
tát na mozky svých čtenářů činí, kdo takovou věc
jim ku přečtenípředkládá, vidno z této ukázky.
Tak p. Šádku,teď jste ráčil býti v Chili, proce
stujte tu jižoi Ameriku celou; kdo pak se tam
půjde ptát, jeli pravda, co píšou „Hlasy ze Si
ona a z Pardubic!

Drobné zprávy.
Dar. J. B. M. ráčil uděliti katol. vzdělávací

Jednotě v Nové Pace při své vlsitační cestě dar 30 zl.,
za kterýž dar výbor vzdává upřímné díky. Zaplať Bůb I

Hospodářský spolek královéhra
decky konati bude příští schůzi svou v neděli dne
929. krétna o 3. bod. odp. v bostinci p. J. Ladvíku
v Jenikovicích. Jednati se bude o otázce regu
lační a meliorační.

Ponť sovato-Janská v Hradci Krá
lové oslavena byla za překrásné pohody v seminář
ském chrámu Páné za velkého účastenství důstojným
způsobem. Domy na sv. Janském a Malém náměstí
byly v předvečer slavností osvětleny a ozdobeny ze
lení; rovněž okrášleny sochy av. Jana Nep. va obou
těchto náměstích. Ponf svatojanská v Praze byla letos
četněji navštívena uež jiná léta.

O odsouzení teplických výtržníků
jeme se již zmínili. Dne 29. oslavovali dajčnacioná
lové pád ministraBadenovaa vítězstvíWolfaa Schů
nerera pochodňovým průvodem. C. k. okresní komi
sař p. Karel Patzak zajel si z Broumova v kočáře
a konání průvodu zakázal. Trublář Adolf Stieral a
kolář Jos. Seidl jeho rozkazu neoposlechli a proto 86
octli i 6 veřejným pořadatelem průvodu J. Schonskím
u zdejšího c. k. krajského soudu. Schonski byl ná
sledkem výpovědí svědků osvobozen, Stieral dostal 1U
dní a Seidl 3 dni vězení. Tajoí pořadatelé démon
strace teplické zůstali nevypátráni, ačkoli jejich po=
moeníci rozebrali c. k. vládnímu komisařovi kočár a
odšroubovali jednotlivé jeho části. Zpupnost taková

slýchána.
Velký požár ve Vamberku. Dne 14.

m vypukl večer o 10. hod. oheň v jisté stodole, který
vzdor rychlé pomoci hasičských sborů rozšířil se v
rozměrech netušených. Tak padly zhoubnému živlu
za oběť 4 stodoly, obytná stavení p. Procházky č. 93.,
p. J. Riedle č. 91., p. Schlesingra č. 97., p. Káně č.
96, p. Holoubka a mimo to zachvácen byl požárem
kostel a sousedící s ním kaple Božího Hrobu. Škoda
je velká a tím citelnější an ve jmenovaných obydlích
bydlelo celkem 15 chudých rodin, které přišly přes noc
nejen o přístřeší, ale i o veškerý svůj majetek, po
něvadž při úžasně rychlém šíření se požáru nebylo
možno mnoho zachrániti a veškerá činnosť soustředěna
byla na lokalisování požáru. Při toi velkou zásluhu
získali si haeičeké sbory z Kvasin, Svidnice, Kostelce
O, Rychnova n. Kn., Merkloric, Dlouhé Vsi, Častolo
vic, Lhoty, Chlen, Prorab, Potštýna, Sopotnice, Zá
měle, Lhoty Kostelecké, Lípovky a Rovně. Rychlá po
moc nouzi vetřic hledícím pohořelýmrodinám jest nutná.
O požáru kostela se nám píše z Vamberka: S velikou
obětavostí přečetných žen a mužů odstraněno z chrá
mu Páně vše, co odnésti se dalo a odneseno do far
ního domu. Když z chrámu Páně odnášena Nejsvětější
Svátost a překrásná socha Panny Marie Lardské, lid
hlasitě plskal volaje: „Což pak nás i Matička Boží
opouští?“ Brzy však shledáno, že této opatrnosti bylo
na nejvýše třeba, neb za někoiik okamžiků nebylo
možno pro žár a pro množství jisker ka chrámu Pá
ně se přiblížiti. Sděšení dostoupilo vrchole svého,
když rozléhl se křik: Kostel hoří. A věru kratý po
žár zachvátil nejprve okrej pod bání, odkud vzňala
se věž, a oheň rychle se šířil, tak že za krátko celý
kostel byl v plamenu. Hrozný to byl pohled, na nějž
účastníci do smrti nezapomenou. Dík prozřetelnosti
Božské, že oheň nevnikl do vnitř chrámu Páně, ač
okna popraskóna a jeden obraz kříšové cesty, který
poblíže okna zavěšen byl, úplně zničen byl. Konečné
vzňala se i překrásná kaple Pána Ježíše, kterou roku
1742 nákladem svým zbudovati dal veledůstojný míst
ní farář Rozvoda. Kaple ta byla pravým skvostem.
Překrásné malby na omítce „fresco) znázorňovaly nej
důležitější události ze života Pána Ježíše; v kapli
nacházel se též Boží hrob. A to vše ohněm zničeno,
a ztraceno. Drahého dne po požára, kdy proudy zvě
davých lidí z celého vůkolí i ze vzdálí přicházely
podívat se na místo hrůzy, bylo teprve viděti, jak
hrozně řádil rozzuřený živel na všech stranách. Utě
chou jest nám v tomto neštěstí, že Dobrotivý Bůh a
Matka Boží, kterou tak četní ctitelé Její denně při
májové pobožnosti uctívali, skytnou účinnou soustrast a
že sebe menším dárkem přispějí námn a znovu upravení
chrámu 'Páně. V hluboké úctě podepsaný obrací se
tudíž na všecky upřímně katolíky v diecési Králové
Hradecké i na všecky ostatní katolíky, kam smutná
tato zvěsť zaletí, aby nám sebe menším dárkem při
spěli. Upřímné „zaplať Pán Bůh“ za každý dárek a
modlitby všech osadníků zdejších za všecky dobro
dince našeho chrámu Páně zajisté Bůh vyslyší dle
přípovědi: „Cožkoliv jste učinili jednomu z bratří
mých nejmenších, mně jste ačinili. Milodary na zno
vuupravení chrámu Páně přijímá redakce tohoto listu
a místní duchovní správa ve Vamberku. Farní úřad.

Podporujme české tkalce krkonoš
ské. Skvostný skýtá se oku ráj s rozhledny ra Ža
lým na čarvokrásné Krkonoše, Trosky, na Vysocko,
Jičínsko, Lomnicko, Novopacko a Vrchlabsko i Hus
stinné — avšak srdce českébo vlastence uvírá žal, že
ty české vísky i městečka 8 židovským a německým
továrníkem začíná ovládat též nečeskýa nekřesťonský
rach. [ ten sestárlý Žalý musí želeti, že na jeho etrá
ních a úpatích ve Vrchlabí, Mrklově, Štěpánské Lhotě
Benecku přechází jedna ctalupa za drabou do rakoo
Němců, že chudý český tkadlec, ač vzácné dělá véby
kmontové, krkonošské bílé zdravotní prádir, Šamany

přezné, ubrusy, ručníky a kapesníky, vojenská a res
Znobílá prádle, bídně živoří, s tíží ubájí živobytí a
přečasto musí prodati Němci, který mu přízi prodává
a výdělkem až 40 proc. Zde by se naskytovalo ra
dikálům jilemnickým, novopackým a lomnickým pří
ležitosti dost a dest podporovati české rodáky, prak
ticky prováděti heslo svůj k svému. Než naši radi
kálové mají se štvaníto proti biskapovi královéhra
deckómu a s lžibositským boucbaronstvím tolik práce,
že se o organisaci a podporování českého živlu v
okolí Hostínného, Vrchlabí, na Jilemnicka a Rokyt
nicka pranic nestarají. Stará se tedy o to poctivý
český kněz, rodák stěžerský, dp. farář A, Zámečník
s odborem Jednoty Severočeské v Štěpánicích. Dp.
farář ručí za dobré zboží českých tkalců a zakládá
právě spolek „Zdražený krkohošský tkalcovský spolek

Svornost“ Páni očitelé, kaplan a sousedémnozí
jej v lidumilném tomto suažení vydatné podporají. O
národohospodářských poměrech krkonošských a v jis
ných okresích naší diecése se postupně zmíníme. Místní
informace do toboto odboru spadající budou nám ve
levítané. V politice nemáme my Čechoré štěstí, vě=
pojme se tedy každý dle možnosti drobné práci ná
rodní. Součinností všech lidí dobré vůle mnoho zmůžeme.

Nevítaní hosté. V nedělizavítali do Ou
jezda a Čibuze páni socialisté s pověstným spiritistou
a bývalým pokrokářem a anarchistou Jos. Pavlíkem
s s jedním generálem z Prahy. Stateční občané Ou
jezdětí, kteří byli zvyklí až dosud v tiché obci své
na pokoj a pořádek, neuvítali socialisty s povděkem,
ale resolatně jím řekli: Vy nám budete kazit lid?
Táhněte! A protože páni socialisté neměli času odejíti
dveřmi, vyskákali co nejčerstvěji okny. Do Oujezda
prý tak brzy nepříjdou.

Vzdají se mandátu f Dledosadplatného
usnesení mladočeské strany musí kuždy mladočeský
poslanec vzdáti se mandátu a podrobiti se nové volbě,
když vstoupil do státní služby anebo byl vyznamenán
řádem. V radikálních kruzích jsou zvědaví, zdali
okresní starosta v Hlinska p. Karel Adámek a
statkář p. Václav Janda z Budohostic vzdají se
svých mandátů, an byli vyzeamenání řádem železné
korudy III. třídy na základě kteréhožto vyznamenání
mohou žádati za povýšení do stavu rytířského.

Při volbách v Králové Dvoře do
obecního zastupitelstva byli zvoleni velkou většinou
mužové konservativní ze starého zastopitelstva, zej
ména pan parkmistr a městský děkan 3 okresoí vdp.
vikář Beran. Pan dr. Moravec se na volebním kol
bišti více neobjevil, Tak byne sláva tohoto světa.

Čeští sládel vyslovilise proti nesmírnému
zvýšení daně z piva.

Lázně ve Velichovkách, kdejsonnád
berné vily a pěkná restaurace budou 22. t. m. slavně
otevřeny.

Ludmila, kteráž bude vycházeti nákladem
knibtiskárny V. Kotrby, těší se značné přízni. Jest ei
přáti, aby toto zábavné Čtení, které bude výborem
nejlepších prací nezávadných domácíchi cizích, našlo
nejvíce přátel, aby nakladatel mobl uskatečniti své
plány ve prospěch katolické belletrie. Zamýšlí vypsati
řadu literárních cen za nejlepší povídky z dějin če

ských, které náš lid tak rád čte a jichž máme veliký
nedostatek, považajeme-li za historickou povídku práci,
která skutečně dobu dějinnou představuje a ne po

vídko, kde kromě jmen historických vše jest fantasií,
a to ještě špinavou fantasií. Fři malém upozoruění
četby milovného lida získá se hojně předplatitelů ra
tato novon knihovnu, kterou lze s klidným svělomím
dáti do rukou všech, Čtenáři naši zajisté rádi přine
sou tuto malou oběť ve prospěch důležité věci. „Lud
mila“ bude vycbázeti pravidelné počátkem každého
drubého měsíce vždy jeden svazek vybraného zábav
ného obsahu o 160 stranách Vyjde tedy ročně
6 kuihbskoro s 1000stranami za nepatrné
předplatné I zl. (poštou L z1. 10 kr.). První
svazek vyjde koncem měsíce května.

Státní obllní skladiště vRumunsku.
Ramunské ministerstvo obchodu a orby předložilo sné
movně tamnější návrh zákona na zřízení zemědělských
společenstev k účeli povznesení romaoského zeměděl
ství, hlavně ale střední třídy zemědělců. Mezi jinými
mají společenstva ta £e přičiniti, o zřízení státních
skladišť obilních, do nichž by rolníci sklizené obilí
dodávali, aby skladiště pak zprostředkovala prodej
obilí tobo ve velkém, čímž se mají odstranit zpro
středkovatelé, tak aby výdělek jejich připadl rolnictvu,
které by bylo přivedeno v bezprostřední styk se spo
třebovateli. Kdy puk začne se něco podobného pro
vádět u nás?

- Rolníci sbíbají ze statku. Podtímto
záblovím uveřejnili jsme v minulém čísle zprávu, že
rolníci pp. Doležal, Kerhart a Šnějdárek z Loche
nic utekli ze statku. Mylně a mesprávně
bylo udáno. že rolník p. Bukovský z
Lochenie opustil svůj stutek. Pan Bakov
ský na svém statka podnes řádné hospodaří, na jeho
parcelaci nebo opašténí ani nepomyslil. Statek v Lo
cbenicích opustil rolník z č. 6. Omyl náš povstal tíď,
že p. Bukovský z Předměřic, nyní v Praze, prodal
svouŽivnost. která se pak parcelovala.

Pro Ústřední Matici Skolskou vy
bráno bylo při svatbě p. Václava Hojnýho z Cibuze
2 zl. 50 kr., které zaslány naší administraci p. Josef
Groškemv Čibuzi. 2.

Školní rada, p. Vojtěch Lešetický
odstěhuje se do Prahy. V našem městě působil zá
služně 31 let. Beseda pořádá dnes na jeho počeať
večírek.



Zvěsti z východních Čech.
Od Čáslavi. Rolníci naši začínají „Obnovu“

číst, vědyť ta jim nejvíce otvírá oči a důkladně si po
svítí na různá hesla radkájní a spravedlivě také šlebá
neupřímnosť tak mnohých politiků vůči lidu českému.
Ukazujete-li na nedůslednosti nynějších našich politi
ků, přispíváte tím nejlépe k vyjasnění našich neutěše
ných politickch poměrů Připomínka „Ornovy“, že dr.
Herold v MnichověHradišti pravil, že vzhledem k
českému státnímu právu nepotřebuje po
slenci čeští schůze říšské rady ani navětě
vovat, ale ovšem Němci, jimž na centralí
saci vídeňské tak záleží, vzbudilasensaci.Pa
matujeme se přece velmi dobře, že byli to právě čeští
poslanci, kteří v loni i letos na říšské radě centrali
stickou říšskou rada proti oposičním Němcům nejvíce
bájili. Pak-li to pan dr. Herold s tím českým státním
právem myslí do opravdy, proč tedy nenechal Wol
fovi a Schůnererovi tu říšskou rudu rozbít? Ina, každé
proč má své proto. My jsme si také velmi dobře za
pamatovali, že to byl p. dr. Herold, který sliby rolní
ctvu dřívedávané, úplně zapřel, žepravi),žek vůli nezla
ciněnídobytčísolinechcedělatičeskémustátnímiprávu
bezvýznamnou štafáž, že vůbec pro státoprávní a rol
nické naše požadavky nemá smy-lu, a že proto s tak
lehkým srdcem hájil Němce Karla Šteffena, jehož hlavně
vinou přišlo 1200 moravských rolníků «©peníze za do
danou řepu. Pan dr. Herold učinil ze Steffena ovšem
učiněné lilium a šlechbetného tragického brdinu, pro
hlásil v obbajovací řeči, že jest hrd na to, že může
hájiti tako óho Karla Št+ffona,ale pan státní návladní
Heroldovu pavučinovou „obranu“ a Š'effenova tragiku
nemilosrdně roztrhal, soud uhersko-hradišťský přidal
se úplně k vývodům pana státního návladního a přiřkl
právě klientovi dr. Herolda Karlovi Šteffenovi ten nej
větší trest ze všech obžalovaných. To je pro obrance
„práva“ a „pravé rytířskosti“ trochu nepříjemnou věcí.

Z Hořle. Zdejší velmi snaživé apolky Dali
bor, Ratibor. a Vesna uspořádaly 8. května v diva
delním sále Bendlův večer, který přečetně- navštívili
přátelé a členové jmenovaných epo:ků. Pan professor
Rublič v promyšlené řeči přehledným a poutavým
spůsobem vylíčil činnost Bendlovu a nebynovcí zá
sluhy jeho o českou budbu a zpěv. Hudební spolek
Dalibor přednesl zdařile slavnostní pochod z opery
Břetislav a Jitka a neprovozované dosud Bendlovy
skladby pro honsle a piano „Dumka“ a „Orientálskonu
fantasii“. Obě skladby vynikají vzácnými krásami
hudebními. Dalibor prokázal pro ducha Benilovy
hudby také nevšední porozumění. Ratibor přednesl
precisně Coorál národa Českého a Tatranskou fija
ločku. S povděkem jsme slyšeli také velmi pěkné vý
kony Vesny, jejíž členkyně jsou dobře secvičeny a
zpívaly s láskou i s chntí. Bravurně zapěly pomstu
vil i trojzpěv Dobrou noc. V slečně Pazourkové po
znali jsme vyškolenou pěvkyni, « objemným, libozvuč
ným hlasem, slečna Tauchmannová, horlivá pěstitelka
zpěvu církevního, vyniká dosti elným blasem a pří
jemným timbrem Spanilým pěvkyním dostalo se hoj
ného a zaslouženého potlesku. Skočnou, smíšený sbor
8 průvodem piana přednesly rozmarně a mistrně vše
cky tři epolky. Zvláštní pochvuly zasluhují též jejich
páni ubormistři, kteří i čstnějším spolkům byli by
chloubou a ctí. Slečna Čsrná a p. Rablič hráli skvostně
na pianě. Hořice uctíly památku zvěčnělého Karla
Bendla opravdu krásným a příkladným způsobem.

Od Nového Bydžova. Kraj náš můžese
vykázati Jukami v tak příznivé poloze, jakou ani kra
jiny žírného Polabí vykázati se nemoboa. Na našich
Jakách rostla ta nejšťávnatější tráva, ty nejvonnější
jetele. Než v posledních Jetech trpí naše lusa velice
vystoupením vod z břehů, což má veliký vliv na ja
kost i množství senoseče, Rolníci naši pociťují stále
naléhavěji potřebu regulování naší řeky i potůčků,
neboť škody vodou na lukách způsobené jsou obrovské.

Z Jaroměře. Z. příčinouotevření sla.
tinných lázní Velichovky, které se budouv ne
děli dne 22. května t. r. zahajovati, konala se vý
stava plemenného skotu družstva doby.kářakého v
Jaroměři, na ten samý den projektovaná ve čtvrtek
dne 19. května t. r. v s nezměněným programem.

. Ukázky z visitační cesty.(...... |
Visitační cesta blíží ae již ke konci. Udpůrci kato
lické víry učinily z visitační cesty pravou křižáckou
výpravu proti povolanému ka'olíckému Arcipastýři v
severovýchodních Čechách, hejna jejich agentů jako
krahujci, bavranií a kavky obletují kraje, do nichž
nejdp. biskup zavítati má, šíří o něm lež a nejsprostší
pomlava, líčí jej jako Němce, nepřítele českého ná
roda, který vyssává jeho morek a tuk, který si za
své cesty dává platit padesátky a dukáty, který prý
český lid chce podrobit Němcům a Římu.Témto ha
nobitelům sedne sice část radik. neprozíravců na lep, ule
velká většina se přesvědčí na vlastní oči, že náš bi
skupje ten nejlepší Čech a vlastenec, že nechce zhoubu
ale spásu českého národa, že duševní i hmotné jeho
potřeby obětavě podporuje, že na své visitační cestě
více těch desítek a padesátek potřebným rozdá, nežli
všichni radikálové dobromady. Radikálové svými štva
nicemi docilují pravý opak toho, co chtí docíliti. Če
ský lid otevírá oči, prohlíží kejule radikálů a vědomí
katolické nabývá vrchu. Všude oznamováno, že ohromná
většina lidu je věrně víře otců našich oddána, — ai
na osadách, kde byl jakýsi odpor proti uvítání nejdp.
bekupa našeho — ozaamováno, že to působí jen lidi
— kteří buď o vlívem nekatolíků, nebo radikální vá
šní svou, svým sobectvím, aby domobli se nějakého
vlivo na radnici nebo jinde, vystupují proti nábožen
ství a proti každému, kdo náboženství hájí. Lid však
v celku je katolický a svítá již na všech stranách.
Tapení, výstraha, pranýřování ve vleků protikatolickám
jsoucích plátků nic již nepomáhá, český lid vidí,kam
vše spěje stálým podrýváním náboženství, odmítá na
mnoze listy navěrecké, a zastává se víry savéproti
neznabohům. Že oživuje vědomí nábožanské, toho dů
kszem je náklonnost lidu k nejdp. biskupovi, tobo
důkazem je uvítání, jakého se dostalo Jeho Milosti
va visituční cestě letošní na osadách téměř všech, ač

kolív radikální plátky oelou spoustu potap a hany

uš chrlity na nejdp. biskupa Řátky U sdarma rozšířovány po osadách, agitátoři placení vysílání, aby
štvali lid proti Jeho Milosti. Celé toto štvaní zmoblo

pramálo, jen asi na čjrech osadách nepřišly některéspolky, v Radimi, Nové Vsi,Pečkách, v Branné atd. uví
ní bylo čo nejelavnější. Zástapcové měst a obcí ršude se
dostavilia vyplnili tím to, čehožádá alašnosta povinnost

katolíků. Jen dvě městečka pohorská se vysnamenaloja
z radikální své pýchy zástapcové jejich ne nedostavili,jsou to Nová Paka a Lomnice. Kdopůsobil blavně,
aby Paka se atala „slavnou“ odporem proti represen
tantu církve, jejíš členy jsou, přinesli jsme minule.
Že Paku bude následovati Lomnice, vódělo se již
dávno. vždyť je to nejradikálnější místo ve východ
ních Čechách, kde září pověstné lamen Doležal, takto
hostinský, jinak, jsk pravil kdosi, z božího dopaštění
a z hlouposti lidu taky poslanec.Důkazem, jaký duch
náboženský vane na radnici v Lomnici, je to, fe ne
zúčastnili se ani pohřbu zvěčnělého velezaslonžilého
p děkana, ač každý, třebas i diroch má úctu k
zemřelému, a když nastoupil nynější duchovní spravce,
ač jako kaplan velicebyl oblsben, zástupcové obce
instalace se nezúčastnili. Cbytřejší kousek lomničtí
pokrokáři nemohli provésti, nežli že se o katolictví
svém dali poučovati od helvetekého, internacionálně
socialistického také-redaktora Hevery. Po biřmování
reptal lid hlasitě proti protikatolickému usnesení obec
ního zastupitelstva a slyšeti bylo výrazy, které sotva
p. Doležal do fonografu by chytal, aby se jímí bavil:
Co s pomníkem? ať se to dá chudým, nebo af se
spraví kostrbaté dláždění! To by bylo pro Lomnici
důležitější. Opakovalo se to, co na jiných místech ee
dělo, že lid reptal a všeobecné hrabijánatví proti nejdp
biskupovi odsuzoval, Lomnice místo slávy má ostadu!
Tím se však nesmí mysleti, že enad celá Lomnice je
podobným protináboženekým dachem prosáklá, niko
liv, Několik radikálních politických štváčů stalo se
pány situace na radnici, ohromná většina lidu je však
věrně katolická, rovněž i většina intelligence. Důka
zem toho je veliké účastenství lidu při příjezdu Jeho
Milosti, který přes všecku nepohodu a terrcr jirtých
pánů v tak velkém počtu se dostavil, a zúčastnění se
při uvítání měsťunské besedy, kde výkvět intelligence
je zastoupen. Okreení starosta továrník p. Theodor
Mastný přijel s výborem měšťanské besedy naproti
Jeho Milosti až do Nové Vsi, a vyprovozeli pak Jeho
Milost s panem okresním hejtmanemna dvanácti kočá
rech a s banderiem z Nové Vsi až do Lomnice. Zde
také všecky spolky od uvítání nedaly se odatrašiti.
Dalo-li se městské zastupitelstvo povzbaditi k usne
šení svrchu uvedenému řečí „osvěčovače“ a katol.
odpadlíka, Hevery, tu si dalo pěkné vysvědčení své
zaslepenosti. Více o Lomnici šířiti se nebudeme, ne
boť vykládati jistým pánům ideální enaby a záslaby
nejdp. biskupa, bylo by marným a zbytečným. Než
dosti o tom. Jablonský měl heslo: Nikdy slance ne
zašlo, aby opět nevyšlo. Když tedy slunce rozamu a
slašností v Lomnicí pro stálé mraky jak deště tak i
blouposti bylo zapadlo, vzešlo jbned drubý den v
Libštátě, kde Jebo Milosti dostulo se uvítání co nej
slavnějšího. Na hranicích farnosti, kam doprovázeli
Jeho Milvet na kočárech deputace měšťanské besedy
z Lomnice s p. okresním starostou v čele, očekávali
nejdp. biskupa zástupcové města Libštátu a př.faře
ných obcí, veliký počet banderistů. U první slávo
brány, kterou postavila nákladem erým obec Svojek,
přivítal Jeho Milost následující významnou řečí to
várník p. Jan Jína: Vaše Biskupská Milosti, náš
nejdůstojn jší vrchní pastýři! Jmenem obecního za
atapitelstva, jakož i jménem velké většiny katolických
osadníků kollatury libštátské vítám V. M. B. donaší
osady! S tonžebností a v náboženském rozechvění
očekávali jsme jitra dnešního, těšíce se, že dopřáno
bude nám spatřiti tváří v tvář našeho milovaného
vrchního pastýře, nejdp. biskupa, toho biskapa, kte
rého jako hned žádného jeho předchůdce obrali sobě
ca úkol tapiti a hanobiti lidé, kteří chtějí čítati se
mez: vzdělance nynějšího století, a jsou po většině
zapsáni v úředních matrikách jako katolíci! Není
snad jednoho týdne, by v některém ze štváčských
plá ků, o které v okolí našem není nouze, nebyl člá
nek prosáklý lží na potopu, na pohanu a na snížení
úcty k našema nejdůstojnějšímu vrchnímu pastýři
proto, že on rázným a odhodlaným ukázal xe býti v
hájení víry Kristovy, té víry, pro kterou sv. mučen
níci neváhali životy svá dáti Ba, začasté vyskytly
se i v posledním čase i výstrahy, varojící zúčastniti
se uvítání Vaší Bisk. Milosti, zároveň a hrozbou, že
pranýřováni budou tí. kdož neposlechnoul!
Byli jsme žádostiví popatřiti v tu odbodlanou tvář
našeho milovaného vrchního pastýře Čecha, kte
rýžto ve šlépějích ev. Cyrilla a Methoděje,
sv. Václava, Karla IV.odhodlaně hájí jazyk
český, kterýšto všady a při každé příleži
tosti dává toho na sobě znáti, že je synem
české matky a kterýžto se neleká v uzavřeném
území veřejně prohlásiti, že i menšina má právo v
království českém hlásiti ae ku svému mateřskému
jazyku, to sv. Václava, aniž by 8e bál za to urážek
a násilnictví Němců, jak jeme toho právě před ne
dávnem byli svědky na Vrchlabakn! A proto tím větší
úctou jeme jati ku Vaší Bisk. Milosti, zároveň pře
jíce by v brzka podařilo se Vaší Miloati přesvědčiti
o národním smýšlení svého Vrch. Pastýře všecky ty,
kteřížto jsouce ve vleku lidí protináboženských až
dosad nevědí, kterou cestou ae mají bráti. My však
vítáme Vás co nejuctivěji jménem všech věrných ka
tolíků zdejších a voláme: Bůh žehnej, Bůh posilniž
a zachovej Vaš, Bisk. Milost| Ureřejňujeme tuto řeč
jsko důkaz jak, smýšlí pravý uvědomělý katolík o
nejdp. biskupovi našem, a jsk o něm mají smýšleti
všichni katoličtí Čechové. Připomínáme ještě, že p.
továrník| Jína je rozhodný katolík, který zastane se
sv. víry vždy a všade, jeho působením zvítězili také
v obecním zastapitelstvu katolíci proti protestantům,
kteří v Libštátě mají dvě modlitebny. Budiž jemu
vedána čest| Kéž by podobnýchuvědomělých katolíků
bylo více! Nejdp. biskap dojat poděkoval za tuto řeč
a dodal, že je mu to stkvělým zadostnčiněním za
Lomnici, kdež svého biskupa neznají a anabám jeho
nerozumí. Dále jménem přifařených obcí uvítal J. M.

starosta obce Svojku p. J. Čurda, který zvláště o

slávobránu a banderium se postaral. Téš všecky
spolky uvítání se zúčastnili, aš na „Sokola“ Ten ne

řijde nikde, mají Sokolové ve stanovách svých sa
úzáno zúčastňovati se církevních alevností. Nevíme

však proč. Snad k vůli několika židům, kteří pakně
dělají sa židy Českými, všdy zůstanou a s Němci hla
sujon? Že by však přijímání av. svátostí, totiš biřmo
vání bylo proti zásadám Sokolstva, to jeme dosud
nevěděli, až nám t> pověděli Sokolové na Pace. Ne
víme, zdali to mají také ve svých atanovách, bylo-li
by tomu tak, pak by bylo pravdou, co kdosí fekl,še

vedlejším zaměstnáním Sokolutva je nynÝ,tušení těla,"hlavním však úkolem šířením nevěry v Čechách To
jen mimochodem. Paofiety známého odpadlíka doktora
„Vrány“ dva čeští kněží po Libětátě se jen hemžily, hro
Ziln se též se strany radikálů, še strhnou brány, ale
nic nezmohli. Katolísi většinoa četli všecky apisy Jeho
Mlosti, znají tedy nejdp. biskapa dobře, helvetské
špinění u nich nic nepůsobí, 8 odporem odhasovali
dotyčný pamflet; p. doktorovi „Vránovi“ radíme, aby
si je šel sebrati, a užil jich k zabalování prášků
nebo k dalšímu štvaní protinejdp. biskupu králové
hradeckému. Dávka onobo pamfletu jiš nepůsobí, od
padlý doktor „Vrána“ nuvý snad recept někde na
emetišti opět vyklobá. A jako v Libštátě, tak i v Jí=
lemnici uvítali slušně p biskupa a večar uspořádali
mu dva spolky zastaveníčko s Jampionovým průvodem

městě. Radikálové se těšili, že prý jindy měli il
uminace a pochodňové průvody větší. A€ si tu ra

dost mají!

Ze Sovětlce m MRádové. Společenstvo ku
odvodňování pozemků v Sověticích a okolí zadalo
sdělání projektu melioračního kolturoě technické kao
celáři paus Aatonfna Vlacha, úředně autorisovaného
kaltarního technika v Novém Bydžově, Se saměřová
ním poloby započato počátkem května, Plán i ruzpo
čet musí býti nejdéle do konce června 1898 předlo
žen. Po žních započne se ihned s rýhováním pozemků.
Spelečenstvo zabrnuje pozemkyz obcí Sovětice, Hněv
čeves, Černůtky, Mžany a osada Sádová,

Z Lomelce. Nai veletokemPopelkoubydlí
pod poutnickou horou Táborem od pradát ných časů
katoličtí Čechové, od novějších pak i moderní humté,
Od té doby, co tak brdinsky před panem okresním
hejtmanem schovali černé prapory s kalichem, zpívá
se v Lomnici:

My jsme ti husiti
my se nedáme —
až přijde pan hejtman
prapory schováme.

Pan říšský poslanec Dolešaj, dokud měl u sebe
katolický spolek, mě) nejraději katolíky, na to se stal
husitou a proto dal v městském zastupitelstva od
hlnsovati návrh na postavení sochy mistra Jana Husi
na velkém náměstí, které čerstvě natřené tabulky ozna
čají jako náměstí Haeovo. Velké většinou nedláždéné
a kostrbaté náměstí dostalo názsv svůj proto, aby
uštěpační lidé snad nemyeleli, že mna něm pasou

husy. Pan poslanec a hostinský stal se p se nynímužem tak věhlasným, že prý se i Amerika s panem
Mac Kinleyem nyní vLomnici otazovala, jak zatočitse
Španělskem. Pan Jandourek, který mimo avůj krámek
ovládá veškerou i zahraničnou situaci, má veškerou
naději, že se stane neméně slavným mužem. Paa mí
stopředseda Politického klubu jest rovněž diplomat,
V Lomnici se o něm vypravaje, že má dvojitý ohraz.
Stůně-li, obrátí obras Panny Marie na líc a chodí po
poutích, dává rozavěcovat avíčky — a když ae ozdraví,
obrátí na vrch Hasa. [au chytrák, který « panem Do
ležalem a Jandoarkem veškerý svůj rozum dostává
od dvou pánů učitelů, protože v apatyce se již neku
poje! V moudrých hlavičkách těchto pánů zrodila se
bizzarní myšlenka, povolati do Lomnice pana Heveru.
Schůze byla ovšem slabé navštírena a to nejvíce se
všech stran sehoanými učedníky a chlapci škole sotva
odrostlými a mezi timi bylo též několik chlapců do
spělých. Pan „redaktor“ Hevera ve svém ošantělém
šatě, svou posou a deklamací působil dojmem diva
delního herce. Lidé povídali, kdyby měl tolik rozamn
jako má „hubu“, že by to byl ensd někam přivedl.
Pan Hevera, který prý proběhl jakýsi kura obchodní,
začal mluviti místo o šafranu a fištronu o vývoji ná
boženství o mnoho — a jedno božství, o církví ka
tolické, o nepořádcích v církvi a dodal pak, že za
kladatelem klerikalismujest biskup Brynych! Ina,
prach p. Hevera patrně nevynalezl a proto mluvil
jeden větší nesmysi než drahý. Řečí svojí elektrisoval
a „osvítil“ gsocialietickohelvetský „osvěcovač“ tento
své ubohé posluchače tou měrou, že v shromáždění
zodpověděl jeho otázka, jak uvítáte biskupa Brynycha
jeden hlas:k . . . . m! Tose všsk nestalo. Ještě jeden
znamenitý nápad měli naši bačkoratí husité. Časnůz
rána, před příjezdem pana biskupa na pahorku v le
víku — kde se vzal, tu se vzal — černý prapor s
kalicbem. Ale ne, aby enad někdo myslil, že naší br
dinové o svou kůži se bojíce vyvěsili jejv noci; oni to
jen udělali, když jich za úsvitu nikdo neviděl. Pak se
ovšem vychloubali: „My jeme ti busiti, myse nedáme“
Prapor tento našich novohneitů spatřili náhodou děl
níci mistra kováře a roztrhali jej na kusy. Politování
hodná armáda tedy svého prapora nehájíla, a z pocho
pitelných příčin se k něma také hlásiti nechce. Proti
zdejším neurvalým radikálům panujev krazích eluš
hého měšťanstva a vůbec mas lidu veliké rozhořčení,
Udělali našemu městu zbytečně ostuda. Poněvadě řečí
pana biskupa, který jejich poblouzení litoval, jsou za
ražení, zdrcení a s:hanbeni, nevědí kudy kam, atekli
se zase ku svó nejosvědčenější zbrani — ka lái — a
blásají, če p. farář musil ndp. biskapovi zaplatit za
ta ceremoni 60 dukátů. Není nad lidskou bloupost
moderních osvětářůl Ka cti města Lomnice dložno
dodati, že velká většina obyvateletva jejich jednání
přísně odsoudila, že pana biskupa velmi slušně při
jala. Školní mládež, okresní starosta p. Th. Mastný
a starostové přifařených obcí a přečetní věřící přiví
tali ndp. biskapa vřed farní budovou; kostel byl na
bitý. V sobotu ráno odjížděl ndp. biskup do Lib
štátu provázenjsa členy Občanské besedy a mnohými
pány, kteřímu přijeli naproti = Libštátu.



Z Úplce. Na smatnou upomínku povodně,

„7mizel nete vměstě našem řádila, pořiseny
je0ťí na některých domech a na mostě nápisy na
místech, kam aš vods sahala. Nápisy ty jsou oršem
české. Jenom na domě p. Otty Morevtze stkví se zla
tými písmeny na černé půdě napsané, krásné, zdálky
jiš znatelné „Wasserhóbe“. Chce snad p. OttoMora
vetz tímto německým nápisem, každému čtoucíma při
pomenouti, že ta velká voda k nám přišla od Němců,
od nichž od jakšiva nic dobrého k nám nepřišlo? —
Na tato nepřistojnost, či lépe řečeno vyzývavost po
ukazujeme a žádáme, aby teto skvrna, hýzdící český
ráz našeho milého města. byla co nejdříve odstraněna.

Z Police m. M. Křest. socialní Jednota v
městě našem vychászejíc ze zásady, že živé slovo nej
mocněji na erdce lidské působí, obrací blavní zřetel
svůj k častějším přednáškám, které nevšední účasti
se těší. Tak opštně dne 8. krětna přednášel u nás
p. V. Myslivec, redaktor z Prahy. o Časové otázce, 0

měru totiž křesť, socialních jednot a vlastenectví.
osluchačů dostavilo se přes počasí nepříznivé 459 a

shledali jsme mezi nimi co vzácné hosty též osoby
stavu kněžského a učitelského z osad vůkolních. Též
c.k. hejtmanství vyrlalo svéh komisaře. Řečník, nad
šeně uvítán, vymezil nejprve pojem vlastenectví co
upřímné snahy o povznesení blahobytu naroda. Dovo
dil, že víra Kristova v každém národu co nejmocněji
k povznesení obecného blaba působila, tak že není

lada, že by jaký národ křesťanský kdy vyhynul.
káral na děsná utrpení mnohých národů, zvláště ná

roda irského, a uvedl svědectví z úst protestantských,
že národ ten zachování své jen věrnosti víře katoli
cké děkuje. Totéž dokázal i z dějin českých, odbaliv
švindl, jejž liberálové tropí s Husem, Komenským a
jinými muži v dějinách. Na socialních demokratech
lze viděti, že kdo odvrhne víra, odvrhbne i lásku k
vlasti, a-doklad ten vidíme již i na mnobých českých
literátech, a dočkáme se ho dosti brzy i na pánech
liberálech. Ti vlastenčí jen, dokud vlast nežádá obětí

na jen povaha dochem víry prodchnata. A tak nade
jde doba, kdy vlastenectví bude míti opory jen v li
du věřícím, a v těch nyní tak kaceřovaných křest.
socialech.

Z Nové Vsl u Lomnice. Zvláštnítověc,
že „páni“ z města starají se o ty „hloupé“ — jak
myslí — sedláky, když jich potřebují, anebo k něče
mu jich chtějí použit jako berana, aby ušetřili svou
kůži. Strana purkmistrovská v Lomnici zvala naše
občany du Heverovské schůze do Lomnice, aby je
„osvítila“. Rozvážní naši rolníci a živnostníci však
pochybným facírojícím osvěcovačům nevěří a chystali
se proto k slavnému uvítání svého Arcipastýře, jemuž
12. května velkolepé banderium občanské jelo vstříc.

po všech cestách k Nové Vsi vedoucích spěchali blízcí
i vzdálení, aby uvitali vřele nejd. pana biskupa. No
vá Ves jest osada dlouhé, za hodinu sotva ji přejdeš
a po celé délce tu a tam vlály prapory. Tři vkusné
brány s přiměřenými nápisy zaačily vděk obce a po
ctu Jeho Milosti. P, starosta Ant. Mizera se sl. ob.

zastupitelstvem a s póny starosty obcí pfifařenýchuvítali nejdp. p. biskapa, když řadou čtyř spolků
hasičských (z Bělé, Nové Vsi, Syřenova a Žďáru) a
Novoveského spolku čtenářského a záloženského Reif
eisenovského dospěl ku přední bráně doprovázen ban
deriem. Že mládež školní nechyběla se svými pány
učitely, nemusím dokládati, vždyť tak pěkně odpoví
dala při zkoušce a ve všem chování jeiím bylo viděti,
že vedena je co nejlépe ku avé víře. Žačka Františka
Mizerova vřelou řečí uvítala J. B. M. Na hranicích
svého okresu v Nové vsi uvítal nejd. pana biskupa
pan okr. hejtman Semilský a projevil vřelé přání, aby
činnost J. M. přinesla hojuě zdaru a požebnání. Při
loučení oslovil J. B. M. vzletně žák Václav Obešlo
za přítomnosti mládeže a občanstva. Před třetí hodi
nou odpolední přijelo totiž mnoho pánů z Lomnice
do Nové Vsi, aby uvítali a doprorodili i s naším ban
deriem na dvanácti kočárech nejd. pana biskupa do

Lomnice, kdež houfaě lid a mládež v řadách byla sesešla.

„ Z Náchoda. Naše oposice,která si říká „ra
dikální a svobodomyslná“ zaplavuje sl. c. k. okresní
hejtmanství stížnostmi a denunviacemi a chová se
celkem klukovsky, neštítíc se všelikého strychařetví.
Náchodské plátky zemřely by na úbyts, kdyby chtély
býti elušnými. Ústa jejich vztekem vzpěněná chrlí
síru a oheň na většinu zastupitelstva, protože nechce
hověti jejich justamentu. Špíní a trhají elušné lídi a
co psali dříve nad čára, s tím paběrkují nyní pod
čárou. Tam opět na př. podmítejí pnrkmistrovi úmysl
zištný na úkol spořitelny města, že prý mu jedinému
bylo ze 3.000 vkladatelů dáno 4 a půl proc. místo 4
proc. Jeli tato soukr.má aobchodní věc probřešením,
pak zodpovědnost nese právě bývalý ředitel epořitelay
p. J. Bartoň starší, jenž (slyšte l) eám panu purkmi
strovi — potřebuje ve spořitelně peníze — onen úrok
nabídl, aby jen peníze své jinam neukládal. U toho

pána dlažno o zevrabnější informací se dožádati juož i atrany toho famosního odpisu 20 tisíc, z čehož
také chtěli pro sebe vytlouci kapitál a zatím potre
fila slavná oposice své dva nejstarší členy, kteří mezi
těmi jsou, jimž částky peněz odepvány byly. Prskav
ka vyšla na prázdno. Ačkoliv to věc 30 let stará,
nynější parkmistr přece musí tím býti vinen. Inu,

pro štvaní mas je i zrnko maku dobré. Každá lež,aždý terror se naší oposici bodí. Majoritě se vytýká
neústupnost a když tato učiní, co si slavná oposiční
menšina přeje, pak to prohlásí za nepřijatelnou mi
lost. Tak podala oposice stížnost proti stavbě realky
a úřadování staróho zastupitelstva. Ale když 27. dob
na svoláno bylo nové zastupitelstvo a dostavil se též
okresní hejtman, tu se oposice z chlapeckého justa
mentu nedostavila. 4. května mělo se jednati o dobře
míněném návrhu p. dr. Dvořáka, ale opět stroskotalo
se vše o kaprici oposice. Charakteristické je prohlá
šení zástupce jejího dr. Čížka: „Kdyby ve bylo po
dařilo zjednati kompromis před volbami, volili bychom
p. Tichého sa porkmistra, sle nyní na to šádným
spůsobem přistoupiti nemůžeme“. Před volbami pro
hlásili pana purkmistra na vzor nevlastence, nehospo
dáře a dle dr. Čížka byli by ho přece volili, teď kdy

ranic novlasteneckého a nehospodárného neprovedl
o voliti nemobou Ta logika pana dr. Číška je ros

marná jako těhotná žena. Je směšná. Vrchole vší ne
slušoosti dopustil se opět známý pisatel úvodníku v
čís. 9. Stráže. Kope tam do može v s0tiletých služ
bách obce a pro obec. sestárlého durdě ae rozkátile,
že nemá tolik síly a hrdosti, ahy odešel, než se jeho
zpráchnivělé .!; tělo samo shroutí. To není už ani
lidské, toť vzteklý výpad duše nízké — toť hyenis
mus. Na to to ve odpovídá tichým opovržením. —
Aby lid v té'o sprostotě pak nezbahněl, postará se
společnost s ním lépe smýšlející o to, aby vydáváním
druhého lista místního vliv ten záhubný se paraleli
scval a dachové očistě i povznesení dráhu razil. Tak
dohnaly by se věci tam, kde s3 jich každý dobře
smýšlející přáti nesmí. — O p. purkm. hlavu si už
nelamte, poodejde s jeviště, až dokončí úkol mu ulo
žený i bez pokynu kohos' chorobného zamanutí. Od
pohlavkovat, vykopout se nedá! Zatím „ať někdo jen
vrtá, vrtá a dále tak jen zabanbuje — krtal“

Družstvo ku zvelebení chovu ho
vězího dobytka okresu jaroměřského,
hlavně péčí bývalého předsedy (p. zem. poslance Ja
roše) a nynějšího (p. A. Reicherta ze St. Plesu) nepo
řádalo po teprve dvouleté činnosti zdařilou výstavu
berneko-siemenskéhodobytkaa kříženců téhož za pří
tomností pp. poslanců: J. Doležala ze St. Bydžova, dr.
Dvořáka a J. Jaroše a čelných hospodářů z okolnich
okresů.Vyznamenánídostaliza vystavenéčistokrevné
býky pp. Jan Kavalír z Rychnovka státní etříbrnou
medaili a 20 koran, Jos. Prokop z Jásené etř. m. ze
měd. rady a 20 k., Vác, Hák z Račic 3 dukáty, Vác.
Matys z Čáslavek stř. m. Ústř. bosp. spol. a 40 k,
Fr. Kotland z Holohlav bronz. st. m. a 30 k, Jan
Polák z Lochenic bronz. m. Z r. a 20 k., Vác. Pro
keš « Černilova bronz. m. Z. r. a 830k., Jan Velc z
Rasošek 40 k, J. Kadečka ze Sendražic 20 k, J. No
votný ze Semonic 20 k., Jos. Ettrich ze Ždírceza ce
lou kollekci č. 92—99 stříbr, med. Ustř. hosp. spol.
a diplom rady zemědělské.— Za čistokrevné
krávy pp.: Fr. Matějček z Holohlav stát. stříb. m.a
40 k., Jos. Voltr z Libřic st. br. m. a 20 k, Jan
Kratochvíl z Jezbin br. m. Zem. r. a 20 k., Jan Sle
zák ze St. Plesu stř m. U. h. sp. a 20 k., Vác. Vá.

lek z Lužan diplom č. h. sp. a 40 k, Jan Balcar zeSt. Plesu 20 k., Fr. Černý z Račic 10 k. — Za ja
lovice čistokrevné pp.: Jos. Voltr z Habřinystř.
m.Z r.a10k., Jan Řehák z Libřic br. m. st. a 20 k.,
Jos. Nejman z Rodova br. m. Z. r. a diplom U. h.
sp. a 20 k., lesník Josef Franc z Kopaniny diplom Z
r. a 1 dukát, Josef Zemek z Vilantic 40 k., J. Hrnčíř
ze Šestovic 20 k., Vác. Merkl z Holohlav Jo k. — Za
jalovičky čistokrevné pp.: AlešReichertze St.
Pleau diplom U. h. sp.a 10 k, Josef Prokop z Jásené
10 k., Jar. Potůček z Jezbin 10k. — Za býčky či
stokrevné p. Jan Kotland z Holohlav st bronz.m.
a diplom Z. r. — Za býky křížence pp.: Jos. Ře
hák starosta z Hořiněvsí za 3 kusy st. st. m. a 50k,
Jan Holeček z Jásené br. m. st. a 10 k, Vác. Nej
man ze Šeatovicbronz m. Z.r.a 2 k., Jan Charvát
ze Semonic 20 k. ve zlatě, Fr. Kudrnáč ze Záloňova
stř. m. Z. r. a diplom U. h. sp., 1 dukát a 20 k. za
4 kusy. — Za jalovice křížence p. Jos. Havrda
z Rodova stát. bronz. m. a 20 k. — Za jalovičky
křížence pp: Fr. Pečený z Jaroměřebr. m. Z r.a
10 k, Frant Ludvík z Dolan 10 k. Korany byly vy
pláceny v zlatých desetikoranách Po zlaté deset'ku
raně vyznamenání vzorní čeledínové Ant. Dušek u p.
Řebáka z Hotiněvei, Marie Rouskova p. Zemka z Vi
lantiz, Anna Hanušová u p. Slezáka ze St. Plesu,
Anna Fňouková u p. Vác. Matyse v Čáslavkách. Po
drobný rnferát o zdařilé výstavá jaroměřské, kde vše
dokázáno vlastní silou a svépomocí, uveřejníme v ná
sledujícím čísle Obnovy.

Beseda pro V. Jesenici a okolí ko.
nala 16. května přednášku v Roztokách za bojného
účastenství občanů rolníků z Roztok, Šestovic,Slavě
tína, Jesenice, Veselice, Městce a Volovky. Dp. Fr.
Pospíšil velmi poučné promlavil o svépomoci rolnické.
Rolrík p M. Cejnar z Roztok zabájil pak rozpravu
o hubení podběle (líčka), úžasné se rozmáhajícího
plevele. Rolníci se usnesli požádati p.poslance Jaroše,
aby postaral se o rozšíření zem. zákona v příčíně
bubení plevele,

Jednota českých kat. učitelů pro
království Ceské kouati bude 31. května v
Adalbertinu v Král. Hradci mimořádnou valuou hro
madu.

Velká bouře spojená 8 hroznýmřáděním
blesku a lijákem anesla se ve středu po 1. hod. nad
Králové Hradcem. U Kuklen zabit bleskem hoch, v
Plotišti zapálena stodola. Do zdejší pošty uhodilo.

Osobní. Syn velezasloužilého zdejšíbo pana
profeasora, p. auskultant Jos. Ctibor jmenován ad
junktem v Náchodě, syn zdejšího presidenta a pana
dvorního rady, p. Norbert Okenfus stal se adjun
ktem v obvodo pražského vrch, zem. soudu pražského,

Zatěžhovací zkouška na novémmostě
přes řeku Orlici za bývalou Moravskou branou bude
se konati dne 22. po případě už 24. května. Po ten
Čas je veškerá passáž pro obocenstvo uzavřena.

Z Rokytnice. Němečtí (urneři, učitelé a
bund pro Němce zahájili štvanice, aby ndp. biskup
Brynych uvítán nebyl. Páni z N. Paky, Lomnice a
Jilemnice nalezli tedy ve Wolfovcích spojence a mo
bou společně výti s vlky.

Výstava plemenného dobytka vOpoč
ně obeslána byla dne 19. května 142 kasy boruskosi
tmenského čistokrevného i kříženého dobytka. Zabájil
ji p. říšský poslanec dr. Dvořák za velkého úča
stenství lidu.

Zprávy o výbuchu velkého paraíka
císaře františka Josefa v Praze mlavily včera o 80—
400 mrtvých a raněných. Dle naší zprávy 3 osoby
zabity, 9 rauěno,

Politický přehled.
Španěleko-nmerická válka vykazuje

četné neúspěchy smečíckého loďstva při pokusech
přistáti na březích ostrovů Kuby a Portoriky.
Američané jsou špatně o pohybech řpanělského
loďstva zpravenía svou velkou výpravu na Kubu
museli odložiti. Také kubánští povstalci zazname
návají neúspěchy. Proto se ale přece ve Španěl
sku mluví o možnosti konserv. ministerstva mar
šála Martineza Campose. Hlavní loďstvo admirála
Sampsona odebralo se již na jih Kuby a vy
čká tam »říchodu španělských lodí ud Venezu
ely, kdyby snad se chtěly pokusiti o zrušení blo
kády ostrova Kuby. Americké loďstvo pod admi
rálem Sampsonem skládá se z těchto bitevních
lodí: »Jowa« a »Indiana« o 11.000 tunách, kří
žovací lodi »NewYork«=, »Cincinati«, »Detrojte a
»Marblebeada o6.000— 8.000 tunách, monitor
»Puritan«, torpedová lodice »Portera a torpedový
dělový člun »Mayflower“. Španelské loďstvo kap
verdské pod admirálem Cerverem má tyto křížo
vací lodi: »+MariiTerezu«, »Almirantu Oguendo«,
»Vizcayie a «Christobala Colona« © 7.000-8.000
tunách, jakož i torpedové lapače »Furora«, »Ter
rora« a »Plutona“, Co se tkne vyzbrojení, předčí
americké lodi valně španělské, Jediným výstřelem
všech amerických lodí vychrlí se 10.000 kg kovu,
na španělských lodích jen na 5.000 klg. Americké
loďstvo vytlačí celkem 46.000 tun vody, španělské
jen 30.000. Za to však jest průměrná rychlost
španělského loďstva větší než amerického Obnáší
42 km., kdežto u Američanů dosahuje jen 32 km.
za hodinu »Furor« a »Terror« dokonce mohou
prý vyvinouti rychlost 50—55 km. za hodinu.
Pravdě podobno jest, že Spanělé se budou vyhý
bati boji se silnějším odpůrcem a že, kdyby ne
mohly dostati v čas posily, raději pojedou vstříc
americkým lodím »Oregonu« a »Buffalu« (Nic.
theroy) a »Mariettě«, které se blíží od jihu. Tu
by však stály tři americké lodiŠproti čtyřem špa
nělským křižovacím lodím a třem lapačům torped.
Kdyby mělo dojíti k srážce, doufá se v americ
kém námořnictvu, že v nejhorším případě bude
»Oregon« ponořen, ale že také někteří jeho od
půrci stanou se nespůsobilými k boji »Oregon«
má čtyři děla 33 cm., osm 25 cm, tři větší a 20
menších rychlopalných děl. Létací loďstvo komo
dora Schleye odplulo na jich od ostrova Kuby
Na Filippiny prý pošlou Amerikáni 20.000 (!)
vojáků. — Pro kubánské americké loďstvo, které
je patrně rozděleno a od sebe vzdáleno, ne
ní výhodou, že za-tím eskadraferrolská (3 pancí
řové lodi, 1 křížak ar torperdoborec a 4 panc. dě
lové lodice spojila se s loďstvem admirála Čer
very. Nespojíly se americké eskadry v čas, mů
že je relativně silnější španělské lodstvo přemoci.

Rozpočtový výbor rakouské dele
gace projednal a schválil již většinou požadavky
mieistra války. Výklady o zahraničné situaci, které
podal ministr zabraničných záležitostí se tají a
neuveřejnily se.

V Německa panuje horeční volební boj.
Připravují se nejen na něj katolíci a Poláci, ale
též pokrokáři, konservativní i liberální protestanté,
pokrokáři, demokrati a socialisté. Tito jsou nej
čilejší. Mezi lid rozhodili již jeden milion voleb
ních letáků a na volební agitaci sehnali již přes
200.000 marek.

© rakousko-raské smlauvě staloprý
se dohbodnutí za loňského pobytu našeho císaře v Pc
trohradě, Rakousko prý si vyhradila vliv v Srbsku,
Macedonii po Soluň a v Albánsku, Rusko pak v Bul.
harsku. Tak oznámil světu vážný list »Frankfurt
ské Noviny. Italii prý o této smlouvě nic známo
nebylo. Polovládní listv vídeňské popírají, že by
se uzavřela smlouva s Ruskem, ale Rakcusko prý
i bez smlouvy se s Ruskem dohodlo. Tato okol
nost, že není mezi Ruskem a Rakouskem nzod
stranitelných protiv zlobí Němcz v říši asi nej
více. Siad proto Němci v rajchu podporují agi
tace Schěnerera a Wolfa, snad proto císař Vilém
nápadně rychle opustil Drážďany, když saský král
za pobytu našeho císaře slavil tam s'é ajleté
vladařské jubileum.

Car raský pověřil zvláštní komisi, aby
důkladně vyšetřila poměry ve vnitřní Asii. Nepo
řádky prý se mají odstraniti. Někteří myslí, že
Rusko kuje nepřátelské úmysly vůči Afganistunu
a aoglické Indii.

(Zasláno.)
Rozeslav v těchto dnech brožura „Volné kněž

ské konference“, prosím snažně P. T. pány adres
sáty, aby tutéž ve svém vikariátu kněžím českým du
brotivě dodati sobě neobtěžovali, začež předem po
vinný vzdávám dík.

P. Tom. Střebský, děkan.

"Cržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 14. krětna 1898 1h!.

pšenice zl. 10-30 až 1178, žito sl. 7.16 až 7.26, ječmena
5-36 až 8-70, oves zl. 450 už 4.76, proso zs DUO až
5-26, vikve «l. 6:00 až 640, brách zl. 0:00 až 00 —
črěka sl. 0:00 až —'00, jáhly zl. 9.00 až — 940, krup
10'00 až 25-—, bramborů 41 160 až 120.

| l



(Zasláno.)Pan Josef Krejčík
umělecký závod sochařský s řezbářský v Praze.
Dílny: Bubna 619-V1l — Shlad Elilčína tř. č. 24

Zasílaje ojednaný obnos dovoloji si sděliti, že
s prácí novó kazatelny a křtítelnice jsem
úplně spokojen a vzdávám u řimné díky sa krásné
provedení V ú«t) oddaný (885—2)

P. Ant. Bauscher, farář.
Bavory, Morava dne 1!. března 1807.

Návěští.
Offertním řízením zadá se vybírání po

volené městské obci Královéhradecké

přirážiky

kořalky
od 1. června 1898 do 1 června 1899 na
dobu jednoho roku. 

Offerty zapečetěné, s 10%, vadiy ve
zvláštním obalu, podány buďtež do 1. června
do 12 hodin v poledne podepsanému úřadu
purkmistrovskému, kde1 podmínky v hodi
nách úředních volno je nahlédnouti.

Porkmistrovský úřad v Hradej Králové,
6. května 1898.

Za Starostu:
VWValdek.

KRNNKKRNNKANNNNNNY
Kneippiani pozor!

Nedávno vyšla zábavně poučná kniha nazvaná:

„Aa Aneppem“
s 43 krásnými obrázky.

Cena 1 zl. r. č. ——
Nechť neschází v žádné knihovně pravého mí

lovníka vody vůbec a Kneippa zvlášť! SIAMMIIICIIC
Na skledě má spisovatel její

LUDVÍK HORA,
ve Chvojně u Pardnbic.

KRANINNINNINNIINNNI

Konkurs. —
Při městské obci Královéhradecké obsa

dí se provisorně na jeden rok

místy pOLGANÍNU

strážníka
JIL třídy s ročním platem 240. zl., 15%
drahotním příspěvkem, svobodným | bytem,
po připadě s ročním bytným 120 zl, pak
oděvem a jiným příslušenstvím dle zvláštní“
ho ustanovení.

Žádosti za udělení místa toho, vlasto
ručně psané, pedány buďtež podepsanému
úřadu purkmistrovskému do 31. května t. r.
opatřené průkazy, že žadatel je úplně zdráv,
statné postavy, zachovalý a ne 30 roků.

Přednost dána bude vysloužilým vojí

nům a poddůstojníkům a zejména těm, kteří
podají doklady o chvalné činnosti své U
některého sboru hasičského ve větším městě.

Po osvědčené jednoroční službě stane

se postoupení z I. do II. třídy se zvýše
ným platem a drahotným.

Porkmistrovský úřad v Hradci Králové,
6. května 1898.
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Starosta:
Dr. Ulrich.

Atelier pro malbu dekorativní

specielně kostelní.
W- NÁVRHY"UB

—b přesně ve tlobu vypracují te bezplatně. +je—
811 Za svlídné provedení záruka.
Malba nových a restaurování starých, sebe více zašlých obrazů

VILÉM VONDŘEJC,
akademický a dekorační malíř

dříve ve Vídni, nyní v Praze, Smíchov, Celná ul. č, 63.

Denní osvěžení; chuti k jídlu, oksmžité posily
sesláblým a starým lidem; překvapující účinek stíže
ným chudokrevností, chorobám plic a re
konvalescentům poskytuje skleníčka ře
ckóho vína: MAVRODAPHNEsladké, ACHAIER
SEC méně sladké, obě vína desertní a pro nemocné,
lisované z čerstvých hroznů Malvasinských. Kobdržení
u pp. lékárníků A. Spory, K. Hubáčka, v Hradci
Králové,jakož u firmy H. F. Seidel, Praha Vodi
čková ul. č. 30, blavní sklad spol. Acbaia v Patrasu

pro Čechy, Moravu a Slezko. Ceny: Celá láhev 1:75 zl,
půl láhve 90 kr. Toto víno nezkazí se v načatých,
dobře uzavřených láhbvích. (108)

Ludvík Nejedlý, ©
dekorační malíř

v Novém Bydžově
dříve v Hradci Králové
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korativních

malef kostelů
při trvanlivé malířské technice.

EJUProvádím malby od jednoduchého až do ,
uměleckého spracování, restauruji staré maby |
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma

požádání ochotně vypracují a rozpočty předloží |

Čh |063230444 d0
Op- Vývozdo všechzemí! "i

Na zemké jubilejní výstavě v Praze 1801.: Zlatá medalie,
Na zemské hosp. prům. výstavě bulharské v Plovdivu 1892.
nejvyšší vyznamenání: Čestný diplom státní. Na hospodař=
sko-prómyslové a národopisné výstavě v Hradci Králové
1894. Nejvyšší vyznamenání: Zlatá medalie s korunou Na
Náradopisné výstavě Českoslovanské v Praze 1895. r. cena.

Čestný diplom N. V. Č.
Česká, na četných výstavách prvními cenami poctěna

továrna na piana, pianina harmonia d varhany

AL. HUGO LTA
V Hradci Králové

Filialní sklady: ve Vídní, JIL.
Salesianergasse 31. v Bruě,
Orelská ulice č. 7., v Praze:
Král. Vinohrady, Karlova

tř. č. B.

odporoučí českému hudeh=
nímu obecenstvu svá nejlépe

osvědčená

piana, pianina
s anglickou vepetiční s oby
čejnouvídeňskou mechanik“

A nového snačně edokonalsného
proredení

a harmonia
evropskéa americkésoustavy
všech rozměrů v cenách, při
řádné zevní úpravě, zaručené

trvanlivostí a vyrovnané ublazene i vydatné zvučnosti
neobyčejně levných.

váž na splátky za výhodných podmínek
Obrázkové cenníky na požádání zdarma a franko

Záruka pětiletá. (99)

SEE“Vývoz do všech zemi! —.

Oltáře, sochy, obrazy
a veškerý kostelní nábytek

180 v každém slohu
správně, solidně a čistě provádí

uměl závod řezbářský a sochařský
pro práce kostelní

Petra Buška synové
v Syohrově.

=== (Založeno1858.)
Proredeno přes 300 oltářů.

Množství vlastních nákresů a fotografií

gap> k volnému nahlédnutí franco. "Wm

+ Juji obrazy nové. |

6 ávrhy va slohu stavby kostela se na ||

(R

(Zasláno.)

Pan doktor Janko, byv vysván jen jedinou na
dávku na kasatelně pronešenou uvésti, prohlásil, še
má daleko jiný pojemo nadáve a cti než jé. Kdo
k soudům s p Morávkema p. Vránou podal příčinu,

snad p. doktorovi ů Mdící učitel těchlovický veřejnědosti zřejmě vypověděl. Jest-li kdo ku placení ně
odsouzen, platiti ae volí, co vadí, aby přátelský styk
dlužníka k věřiteli opět dále trvati mohl? — Jak
jsem stár nevím jediného pádu, že by se byl v mi
stech, kde jsem $il, nějaký pekařoběsil; kdyš se ne
oběsil, nemohu míti smrt jeho na svědomí. Kdyby p.
doktor sám měl jen trochu svědomí, zajisté by se
dříve dobře informoval, než by do světa tak praska
vou postil rachejtlí! Své exody, ne jak praví,z ně
kterého hostince, nýbrš jak uvedenobylo ze všech
opříti se p. doktoru nepodaří, an všeobecně známé
jsou. Jeho ale ndání o rvačce k vůli mně povatalé
spočívá na špatné informaci, nebo rvačky žádné ne
bylo (leč má-li zase „daleko jinýo ni pojem“) a světla
zhasnuta též nebyla! Jako p. doktor vůbec s pravdou
jest na štíru, tak i ohledně toho odprošování. Žádal
jsem jej, by mi pastoracinestěžoral, ale v jinémohle
du, než jak uvádí. Správa duchovní udílí totiž nábo
ženské vyučování ve třech venkovských přifařených
obcích, z nich dvě mají savévlastní hřbitovy. Největší
z nich jest Roudnice. Žádal jsem, by výkropy odbý
vány býti mobly vždy dopoledne, an by s cestou tou
snadno spojeno býti mohlo vyučování náboženské. —
Jest-li jsem žádal od stran za pohřeb pozdní, trvající
aš do hodiny polednía přespolední více, neš za
hřeb v ranních hodinéch vykonaný, leží na bílední,
že to není obchod; vědyťtp. dok'or za své noční ná
vštěvy požaduje také vyššího honoráře a při potřebné
operaci od jednotlivců tolik, de by se tím i pražský
universitní profesor epokojill Nechť tedy p. doktor
nemluví o obchodu a neškodí sobě samému dle zná
mého: za větší úkol, větší mzda! .

Pan doktor Janko mluví o zničení libovůle fa
rářovy a zavládnutí pořádku na nových hřbitovech.
Pořádek, toť právěslovo, o jehož významu dle zastá
váníveškerých svých přejatých povinností asi náleži
tého ponětí nemá. Že já nikdy libovovolně nejednám,
nýbrž vědy, všudy a ve všem přesně a minuciesně
stávajícími předpisy pořádku sobě hledím, jest známo
každému!

Pan doktor sdílí pravdiveu historku o varba
nách — historku anc, nikoliv sle pravdivou. Var
banář postavoval nové varhany, ale stroj, ČÍ vinou
zůstalo nezjištěno, byl příliš hluboký, takfe hrací stůl
zvořil střední část kůrorového obradí a byla ryzí ne
možnost při hře na varbany dostati se do druhé po
loviny kůru jinak, než přes záda varhaníkova. Protó
žádal jsem p varbanáře o pošinatí celého stroje více
do zadu, by přechod na drahou polovinu kůru kol
hracího stolu možným se stal. Varhanář vyslovil se,
že stavěl dle obdržené míry a nyní změnu žádanou
provésti nelze. Já maje následky před očima trval
jsem na svém, že odpomoc státi se masí, byť i roz
šířením kůru. Jednoho odpůldne,přijda do kostela, spa
třím pod kůrem u lavic s'áti p. doktora, ne s panem
stavebním kontrolorem, jak falešně praví, nýbrž 6 p.
Mašatou a začali mi vykládati, že by to tek zůstati
moblo, že za lavicí u hracího stolu bude k přejíti
místa dosti atd. „Pánové vědyťto není možné“. Když
jsem jim byl 6 snad Bkráte dal na srozaměnou, by
se do věcí, za něž zodpovědnost nenesou, nemíchali 8
oni rozaměti nechtěli, ukázal jsem jím dvéře, čemuž
konečně porozaměli. Slavný patronátní úřad přesvěd
čie se o nutnosti mého požadavka dal kůr v celé
šířce do předu shloubiti, čímž přechod umožněn. A
nyní ještě k té kaně. Jednoho odpůldne sedě ve svém
pokojíku slyším silný štěkot svých nádvorních prů.
Chtěje se přesvědčiti, kdo na dvoře, jdu do drahého
pokoje a vidím % neb 3 mufe, mezi nimiž myslím
hajný Jahelka Nevěda, co to znamená, jdu dolů s
táži se, co to? Mají tady prý kuna, dostanu za od
pověď My v domě o kaně ničeho nevíme, nic jeme
nepozorovali, proto jděte domů V tom od stodoly
přichází p. lesní ke vratům drorním; poněvadž živý
plot otvora neměl a do všech řidších míst nastrkáno
vždy trní, nemobl se jinak do zahrady dostati než
přes vrata hřbitovní zdi. Kady přicházíte? Do fary
se chodí dveřmi, vnikati do cizího majetku bez povo
lení, jest rašení držebnosti, tak jsem jej avítal. Na
vyzvání, byse dveřmi vzdálil, začal láteřiti, při čemž
jsem mu fasijní výrobu dříví připomenul a na to sám
odešel. Jak se p. lesní zachoval při svém odchodu ze
zahrady, nebyv u toho, nevím

Kdyby tvrzení p. lesního, že mne dal u povo
lení vybnání kuny prositi, bylo pravdivé, buď bych
k tomu svolil neb nesvolil. Srolil li bych, nebylo by
hloku, nesvolil li bych. pak bych je jistě do dvora
ani nepostil. Zminění moži byli ale již farou na dvo
ře, kdy jsem já ještě v pokoji seděl: Kdo pak si dá
také líbíti hon cizích lidí ve svém stavení?

Náklad-m mého p. předchůdcebyly vyházeny 8
problabeny příkopykol zádušního lesa a farního pole,
hromádky blíny tím povetalé stály u cesty, a p. esní
dovolil si je dvěma voznickým sousedům co náhrada
za „škodu od zvěře“ darovati!

Farář libčanský má ze zádušního lesa ročně 15
náhů dříví a 10 kop otypek, prvnější A 10 z), tyto ů
10 kr. — dřeváčům od výroby dříví nestejně, od jed
né otypky 2 kr. Jaké ty otypky faráře kus 12 kr.
stojící, býti musily, vysvítá z toho, že při drašbě
docílens cena 3 a půl kr. za kas, skutečně za více
nestály — pan lesní tak je vézatí poračill ©

Jedenkráte vyžádal jsem sobě místo palivového
dříví na domácí potřeby dloubé výřezy — dřeváčům
jsem bned v lese ještě dle požadavku zaplatil. Pan
esní, co se stalo nevěda, drahého dne poslal účet na

výrobu dlouhého dříví již zaplacený, ale v obnosu ví
ce než jednou tak vysokém. To si nedá nikdo líbit.

Libčany, dne 9 května 1808.
Josef Šmldt,

farář.

A



k MB“ Novinka!
: Praktické
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| rychloprací stroje

dla a k docílení čistého prádla, aniž by tím prá
dlo trpělo, shotovuje strojnické dílna

J. Bucka ve Smidarech,
kde možno též veškeré hospodářské stroje nej

A noější soustevy důkladně zhotovené sa ceny
levné nbdržeti. 211

Uposorňaji na dokonale a nejnovější řesaci
stroje ezcentrické mláticí stroje s kuličkovým s)
ložisky. Prací stroje má též na skladě p. Karel
Duš«k, na se. Janském nám. v Hradci Králové
a p. Kolář, hotelier v Bělohradě,

|

Pezor! Čtěte!
Abych v širší známost

uvedl svůj nově založený
„závod s dřevěnými výrobky
-a získal si přízeň P. T.vbe
-censtva ustanovil jsem krá

PARARARAKA
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E'egantní

dýmkyoné prémie a sice:

50 krásných různýchtvarůs vyřezávanými ozdobami, jmeny. mo
dřevěných hraček nogramy, modely vkusně

pracované a levné ceny,
Mám též na skladě veškeré
druhy dýmek hladkých (fla
drovych). Ceny za kus: 60,

70, 80, go a 1 zl. 30 kr.
Obch-dníkům při tuctovém
odebrání poskytuji velké

výhody. 294
Zásilky vyřizuje dobírkou
česká firmaJos. Ko

všech druhů, krásně malo
vaných, pro malé i velké

dět (pro hepce jiné, proděvčata rovněž jiné) za

posbý doplatek zl. 170.aždé zásilce bude při
ložen cenník všech dřevě
ných po.řeb pro domácnost
i hospodářství. Obchodní
kům velké výhody.

Zásilkyvyřizujedobír- stelecký, Svratouchč.1
kou česká firma Jos. pošta Svratka(Čechy.)
Kostelec ký» Svratouch
č. 15,pošta Svratka(Čechy). KARNRANA

Ohrazsárzánla: Kotva.

I LINIMENT. CAPSIGI COMP.
z Richtrovy lékárny v Praze

uznává se za vyborné, bolesti utišující natirání; jest
na skladěvevšech lékárnách za 40 kr., 70 kr.a 1 rl
Všeebeoně oblíbený tento

domácí prostředek
žádej vždy jen v původních lábvích 8 naší ochrannou
známkon„kotvou“ z Riohtrevy lékárny.
Buď opatrný a přijmi jen láhve s touto
ochrannou známkou za původní přípravku.

Richtrova lékárna „U zlatého Iva“ v Praze,

Do Hradce Král. a okolí!

Pro jarní období odporučuje v úctě podepsanývele
ctěnému P. T. obecenstvu svůj co nejhojněji zásobený sklad
"veškerýchdruh1

moderních KO)ouků
plstěných 1vlněných pro pány, chlapce a dětí,
. vše vlastní výroby.

Zároveň chovají se na skladů nejjemnější a nejmo
dernějšídrubyplstěných klobouků firmy Jan Floz

(jsem, továrna ve Vídni, jejíž výrobky rovnají se veškerým
prvním továrnám vídeňským.

Novotny slaměných klobouků
jenu v hojném výběru za ceny mírné na skladě,

JM“ Opravyvyřinyjí se(hned asa cenylevné. "M
O vzácnou přízeň P. T. obecenstva prosí

v úcté dokonalé

JOSEF DVOŘÁČEK, kloboučník v Hradoi Král.
(Velká podsíň).

OOO00

JANHORÁsoukeník
V BYOHNOVĚN K

nabízína dobu jarní a lotní

čistě viněné látky
ORP"vlastní výroby."B

Račteš učiniti jen malou objednávku na
skoušku!

Vsorky na požádání zašlu franko.

Děkuje všem svým milým veledůstojným a
velectěným zákazníkům za vzácnou přízeň, pro
sím, aby mí i dále důvěru svou věnovali a sli

buji vždy vzornou,poctivou obsluhu. 16

OOOCO
OOOOOOOOOOOO00000k

OPPIPOPO7O172ITLTEKRY

= Podporujie českou firmu v uzavřeném
území.

Jan Bašta,
první a nejstarší Česká továr,.a na

hudební nástroje a struny
vyznamenaná státní a atříbrnou medalií na "první

bulharské zemské výstavěvPlovdivu
(Pbilippopel)

ozáslužnými kříží I. třídy s velkými diplomy belgické n nea
polské akademie a jmenován čest. členem olmu těehtu nkademií.

v Sohěnbachu u Chebu (v Čechách).
d poručuje se co nejlépe P. T.
učitelům, ředitelům kůru, hudeb
ním spolkům, obchodníkům při
dmřebě hudebních nástrojů s sice:

Specialita: Mistrovské
housle, se smyčcem a uzavíra
telným pouzdrem, flanelem vylo
ženým k nosení, i «balem a franko
za 10 ZU. r. č. Dále housle,
smyčce, jemná koncertní čella, cí
cítery s nejčistším hmatem, ky

tary s nejčistším hmatem, koncertní flítmy, ze dřeva
grenadilového, C=+ spodek, koncertní klar:nely ze
dřeva grenadilového, C, B, Es, D. Powsdra na housle.
Dále struny s veliké s*uč stí jako příslušenství k
nástrojům hujebním ve všech cenách a jakosti nejlepší.
Obchodníci přiměřenou srážku — Zevrubné cenníky

zdjerma a franko.
Zásilky na dobírku (Nekonvenující se ochotně wymění.
Vešker' hudební nástroje opr svují se mistrně, hned

a co nejkkunějí se účtují.

Ukázky dobrozdání.
Velvary, dne 25. list. 1897,

Ctěný pane!
Co se tento týden objrženého cella týče, mu

vím Vám skutečné vzdáti nejvřelejší díky, jsem ne
smírně potěšen, neboť jinde podobný nástroj nekoupí
nikdo tak levné jako u Vás

Nástroj ten je tak dokonalý, že netřeba mně
vyrábitele odporučovati, anf nástroj tento odporučuje
jej sám Přijměte ještě jednou mé nejvřelejší díky za
tak vzorné obsloužení a přeji Vám, by závod Váš nu
šel hojnost odběratelů a tak ku „hvále Vaší zkvétal.

Se srdečným pozdravem Váš přítel
Č. Bubeníček, úředník v cukrovau

823

Ep“ Napamátku"i

první sv, zpovědi neb prvního SY,přijímání
nabízím

veledůstoj. duchovensetvu

OBRÁZKY
vhodné jako: P. Ježíš dobrý pastýř, Kristus žehna
jící chléb a j. v různých obměnách a vzorech, ve
Jikosti od 7X13cm., — 29)C140cm. v nejjemnějším
barvotisku provedené za ceny velice mírné.

Chovrám na skladé obrázky Svatých, (vhodné
odměny pro školní děti) v provedení jednoduchém
i nejjemnějším. Speciality obrázků na atlase pře
kvapující krásy. .

Objednávky veled. duchovenstva vyřizujíboz
dobírky. Vzorky zašlou se obratem pošty a čítají
se lerně.

CDOOOGOO0O Josef Pacák,
267 (firma Č. Mabrle) v Hradci Král.

Založeno 1843. M

Jan Kalis,
hodinář a zlatník

v Bychnově n. Kn,
272 doporučuje

svůj hojně? zásobený sklad
zlatého a stříb. zboží,
hodin kývadlových, ka
pesních v cenách mírných

a se zárukou.

Též na splátky.

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlastní dílně na umě'é truhlářské i čalou

nické zboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
ze dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá

deného

BW pérovky a žíněnky, D8
pony a sáslony do cken, bladké i zdrhované dle

franc. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

Rarel $Žorovec,
dekorační maliř v Třebechovicích

doporučuje svůj závod k provedení všech

deborakivníoh maleb koslolů
při dobré malířské technice,

Malby provádí se od jednoduchého
až do bohatého spraocování.

Nástěnné staré malby jakož i olejomalby se
restaurují, polychromle ollářů a soch

se levné obstarávají.
Nátrhy a rospočty předloů se ochotně

pošádání.
na

280

S8P* Humpolecká

Matiěná sukna
a letní lodny.

Dámské lodny. Modní oblekové látky
na převlečníky a haveloky

z čisté ovčí vlny a levných cenách doporučaje

Karel Koclán,
závod soukennický v Humpolci.

281 Vzorky k nahlédnutí franko.

P. T. milovníky sportu jdovoluji si upozorniti na můj hojné zásobenýsklad kol
různých soustav a výtečné jakosti a veškerých
součástí těchto v čísle 114. na Malém ná
městí. Tamtéž nalezá se dílna na veškeré
297 opravy kol. V úctě
V. Prokeš v Hradoi Králové.

TovárnískladR

jizdních kol
ALBERT R. SŤOUKAŮ, Sritavy, Morava,

Výrobky jedině nejosvědčenějších továren se dvou
letou zárukou. 321

Wap"Prodej též na mirné splátky. "JS
Cenníky zdarma.

pány na obleky
PALMYRA

metr zl. 3. =
Waúplný oblek 3 metry za 9 zl.

Vzorek této látky, jakož i bohatý vý
běr moderních druhů na obleky, svrchníky,
jen zaručené jakosti a v mírných cenách se
na požádání k nahlédnatí franko zašlou. 317

První český zasýl. závod

Ed. Doskočila v Chocni.

jarní nevinka pro

gap“Klatovské "fi
světoznámé, skvostné

k fi f
Květy dokonalé stavby I. stupně se jmeny a po

psáním barev 10 kusů 2 zl. 60 kr, 100 kusů 20 zl.
Obrovské karafiáty 5 kusů 4 zl., 100kusů

45 zlatých.
emont. karafiáty 10 kusů za 4 zl.

Zahradní karafiáty osvědčenéplnédruhyv roz
ličných barvách 10 kusů 1 z.. 100 kasů 8 zl.; féž nové
a výtečné druhy růží, plnéfuksie, pelargonieatd.

Levné ceny dle cenniku, který na požádánízdarma
a franko zašlu. Korespondence v české, slov „ipolské,
německé a maďarské řeči. 327

A. J. Drozda,
umělecký a obcbodní zabradník

v Klatovech (Čecby).



„Unio Catholica"
spolek ku vzájemnému pojištění škod ve Vídní

založen roku [880

přijímá pojištění od P. T. důstojného duchovenstva proti požáru, škodém
z krupobití za sazby mírné.

Přihlášky zašle a vše potřebné sdělí ochotně

Generální zastupitelství pro království České v Praze,
Wenzigova ulice 1861/I. 330

am ooatetutamas| JUN,ALUJULÍ
TADT STOTIIE.A. Ř| úměeckýzvožso

chařský a řezbářský.
V Praze, Václavské nám. ČIS. 32, "= Pisárna a dilny na Let

1 38 doporučuje né, č. 612-VII.Sklad Eliščina třída
: č. 24.

svůj hojně zásobený sklad odporučujeucvěazohalně
koberců, záclon barevných i krajkových, pokrývek na Sochy, ové ces
stoly a lůžka, přikrývek prošívaných a flanelových
přikrývek cestovních, plaldů, dešiníků, veškerých ce- esle, Boží hroby, kře, oltáře, kazatelny,

stovních potřeb, županu, haveloků atd. zpovědnice, křtitelny,

Illustrované cenníky zdarma a franko. konsoly,svícny,uatry,
pultyatd di“ste 265
Původní ákro.z, cenníky
s rozpočty bezplatně a

Úplné zařízení ložní. . Uplné výbavy pro nevěsty.

pokojem u salona jest

v nově vystavěném domě
Jar. Červeného

na nábřeží Eliščině od 1. července t. r.

k najmutí.
Tamtéžpronajmese byt © 8 pokojích
s kucbyní e moderním příslušenstvím pod jed

ním uzavřením.

W> Ceny mírné. fi

| p A pokojích a Kachyni
X

:Č00000000000x

PSTRUHY
ze Sumavy,

ješ řádně upravené vyznamenávají se výbornou chntí
a jsou velevítanou pochoutkou při každé slavnostní
hostině, zasílá v původních vaničkách na6 zl. dobírkou

l franko. Em. Votruba Y Sušici.

Kdo hledá neb chcesluž
V. VACEK,

závod
školkářský

v Pamět
niku

u Chlumce

nabízí pro zimní a jarní

bu neb práci,
Kdo něco ztratil neb nalesl.

Kdo chce vyačovatianeb
nn se něčem,zamýšlí nějský pro

Kdo dej eb koupě

Kd najmouti neb pro0 najmouti chce byt
aneb nějakou obch.místnost,

ké bledá neb k zadání
© má stravu a byt,

vysazování stromy ovocné
vysoké i kraky, sazenice pro
živé ploty, křoviny ozdobné,
konifery, divoké | stromy
pro stromořadí,pláňata atd.Statisíce sazenic '« zásobě.
Levné ceny. — Výborné

českou věc podporuje!-LL000.951101000

Kd vůbec chce nějaké0 oznámenívhodnépro
všeobecnou potřebu,

nechť použije k účeli tomu
ioserování v

OBNOVĚ
O80D.E08000000200DD070001000OOPONDIODUDUDm|

zboží. — Poučný cenníkzdarma | | NRTKTKTKTITTTOTITKITTTKIKTTKK KKK XTC TIT KTKUTTTTTTTTTITIITTITITIOR miraý poplatek

, i MB" lustr "fil Kupujteod svých.podporujtesami sebel ; .
Levnénaprodej"M varokový M$-Pravá | Tržnice nábytku
s velkým množstvím broušených skel na 12 svící z čistého

KarelZavadi,pasířvChrudimi příro dní V ína
1 litr sa 28, 30, 40, 50, 60 a80 krejcarů

doporučaje obchod vínem firmy:KAlols Sláraoa,
v Praze,

Král Vinohrady, nároží Palack. tř. a Skrétovy ul.
V sudech levněji! Cenníky zdarma.

"/ Vinný ocet l litr 16 kr. DE

0 Hrados Králové |
a východních Čech

„u6

Dovoluji si velectěnému p. t.obecenstvu ozná
. miti, že jsem převzal a dnem 1. května 5898 oto- 

| vřel značným nákladem nově vy.tavěný a zřízený

(rand óda16
V OKRESNÍM DOMĚ

v Hradci Králové,
ve kterém nolezá se rozsáhlá vkusně upravená jí

| delna a kavárna, 27 vším pohodlím opatřených
hostinských pokojů, lázně v každém poschodí,

telefon č. 18, zahrada s verandou, stáje prokoně a kůlny pro vozy.
Omnibus ku každému vlaku, ekví

páže v domě.
Posloužiti mohu všdy dobře vylefelým pivem

, královéhradeckým a plsehským z měšťanského
©pivovaru, jakož i rozmanitými druhy tu- I elzo

zemských vín a jiných nápojů, jež stále v hojném
výběru v zásobě chovám.

Množství tu- i cizozemských časopisů k dis
| posici, vzorná obsluha zajištěné,

hliráů"
advokát

a obhájce ve věcech trestních

v Hradci Králové
činí uctivé oznámení, že přeložil ©

kancelář svou

do vlastního domuMuje pevnou naději, že vytrvalá snaha má,
" obsloužiti velectěné p. t. hosty dokonale a k plné
' spokojenosti všech, trvalou přízní bude odměněna,

an od zá na Eliščině nábřeží.

JosefWorůveh, fs -88 .SGA ee[T OBÍPŮ,

společenstva truhlářů v Praze,
odporučoje ct. P. T. obecenstvu, vid. dachovenetvu

své hojně zásobené závody
všeho druhuPpnolerx.ÍL.o

-NÁBYTKUpři nejlepším a levném pošloužení
Cenníky Iranko a zdarma.

úplné výbavy pro nevěsty vždyv bojnémvýběru
Sklady: A. Praha, Eraha,

Pfík-py „NovýBasar“ a Ferdinandova třída čís. 25
Ovocný trh 967-I[. nové.

Nejvyšší čestnou cenou stříbrnou madailif c. k. mini
sterstva obchodu poctěna. (14

Pymamenán stříbrnou1modadií
oHradci Králo.“ r. 1894.

Voledůstojnému duchovenstra!

Dovolujisi odporačiti avůj hojně zásobenýsklad

kostelních paramentů
ve vlastní dílně pracovanych. Dále shotovaji go
b'okésvfony, lampy, kulichy, monstrance,
lucerny, rrámce ma kanonické tabulky «

M pod. přesně dle vzorů a slobu za ceny mírné.
Staré předměty obnovuji, postříbřají a pozlacuji

v ohni velmi trvanlivě a levný.

Růsná doporučaní, vysvědčení a osvědčení, jakož
i vzorky sesílám na ukésku franko.

Slavným spolkům a korporacím nabízím se ka

zhotozeníodznaků, památních penízků a t. d.

Karel Zavadil, 9)
pasiř v Chrudimi 2971Ď

Ů



Duch svatý, duch síly a lásky.
Svátky avatodušní jsou narozeninami svaté

církve; neboť ve dny ty apoštolové, Duchem Bva
tým naplnění poprvé počali blásati evangelium,
jež obnovilo tvářnost veškeré země. Duch Boží,
Duch svatý počal působiti v nově obrácených kře
stanech a naplnil je mocí srou, takže plni síly a
plni lásky přilnuli k náboženství Kristovu. Duch
síly a duch lásky to byl, jenš obnovil tvářnost
veškeré země.

Společnost lidská zbloudila s cesty pravé a
vymanivší se z náboženství Kristova ztratila ono
ho ducha síly a lásky, jenž známkou jest našeho
sv. náboženství. Jako mladý muž, jenž zapomenu“
na naučení moudrého otce, vrbá 8e do prostopáš
ností, jež ničí tělo jeho, i jeho Ducha, tak i du
chem sv. náboženství obrozená společnost zapo
menuvší své víry a svého poslání znemravněla,
zeslábla. Avšak církev katolická tohoto ducha
pily a lásky neztratila. Vždyť stále je v boji 8ti
píci a tisíci nepřately, jež musí přemáhati, proti
nimž musí stále bojovati. Co bojů přestála od
oněch prvních svátků svatodušních, v nichž Duch
sv. v podobě obnivých jazyků sestoupil na 8.
apoštoly? A co bojů masí přestáti dnes! Bude i
církev dnes vítěziti? — V té příčině jsme bez
bázně, jsme bez obav. Duch Boží, Duch svatý to
jest, který třímá ten štít svaté víry, na němžpla
menoými slovy etkví se slova: „A brány pekelné
nepřemohou je“. Církev av. přestála boje 8odpadlí
všebo drubu, a vždy vyšla z boje toho osvěžená,
očištěná, posilněná k dalšímu rozvoji. Církev vi
děla klesati mobútnou říši římskou, ona přetrvala
národy, ona mohutněla krví svých vlastních synů.
A jsou boje, jež dnešního dne zuří církví ku ško
dě? O nikoliv! Nejsem prorokem, ale v nedaleké
budoucnosti vidím státi proti sobě dva voje, v nichž
jeden pod práporem kříže prodchnutý Dochem
svatým, druhý pod práporem lžisvobody, lžipokroko
nadutý duchem ďábelským. Kdo bude vítězem?
Církev katolická na skále zbudovaná. To jest naše
důvěra, to jest, co nás sílí v tom boji, Co nás
upokojaje, co nám vítězství zajišťoje.

Proto jen se organisujte vy všichni zapří
sáblí nepřátelé církve Boží, my se nebojíme; kdo
nás spojuje, kdo nás sílí, jest Duch svatý, a ten
vede nás a povede k vítězství. Vás duch sv. jest
„svoboda a osvěta“ ovšem jak vy ji rozumíte, ta
svoboda, jež v pouta jímá otroky a osvěta, jež
ničí ducba lidského; náš Duch sv. jest sám Bůh,
jest třetí osoba božská, jež osvobodila nás, jež
nás posvěcuje, posiluje a těší. Badmež silnými,
Duch sv. stojí při násl

Avšak Duch av. není pouze duchem síly, on
jest též duchem lásky. Čteme ve Skuteích apo
štolských, že věřící byli jedno srdce, jedna duše.
A tak tomu budiž i dnes. Zoámkou našeho 8va
tého náboženství, jeho základem jest láska. Podle
čeho poznají nás, že učenníky Kristovými jsme,
než když bademe se vespolek milovati? A tato
láska křesťanská pak dokáže mnoho, neboť není
to láska přirozená,jestto láska, kterou sám Duch
svatý vlévá v srdce naše a rozplameňuje nás ke
skutkům brdinným.

Chce-li kdo znáti tuto lásku křesťanskou
nechť jde do těch rožličných chorobinců a chudo
binců, jež postavila láska křesťanská, nechť ptá
se chudých, o něž církev hned v počátcích svých
tak starostlivě pečovala! Kdo ujímsl se chudých
a nemocných, kdo zajišťoval starcům a stařenám
bezstarostné stáří, kdo staral se o výchovu úpu
štěných dítek a sirotků? Pobleďte na ty ústavy
ež zbudovala láska křesťanská, ten kámen stadený
Jásá tu sílu Ducha sv., tu moc lásky křesťanské.

Namílne mi někdo, že i dnes povstávají
ústavy, jež nepostavila církev, jež povstaly popu
dem jednotlivců z přirozené soustrasti s blížním.
Ovšem jsou takové ústavy, avšak přesvědčte so
jaký duch vládne tam někdy. V ústavu takovém vás
to Často mrazí, vy vidíle sice, že itam se dobrodiní
dědlují, ale ti chudí to cítí, oni vidí jaká milost se
jim poskytuje. V ústavech katolických však vane
Duch svatý, Duch lásky. Ten chudas ošetřovaný
ví, že toho čeho se mu dostává, dostává se mu
z lásky a ne z milosti, on to cítí še není Cizin

| cem nýbrž bratrem tomu, jenž o něho je,
' skrátka vústavech, kde jest duchkřestanský, duch

úsky, cítí se každý doma.

Oboe níBpátakopo IV.Ročník.o pátek vpoledne.

Kéž tento duch pronikae celou společnost
lidskou nyní tak churavící. Ten liberalismus, ma
terialiemus a náboženská lhostejnost či indefferen
tismns to jsou názvy těch nemocí, jimiž atůně naše
společnost. Jedině ze sv. náboženství, jež střeží

d ochranou Ducha svatého naše církev jest
8 to, vlíti do žil toho nemocného těla novou krev,
nový život, novou síla. Buďme v té příčině jeden
každý lékařem, a sice tak že budeme veřejně a
rádi blásiti se k církvi svaté, že nedopustíme, aby
jed škodlivých nauk dále rozežíral se jako rako
vina po údech společnosti lidské. Budme silnými
u víře a buďme věrnými plaiteli těch přikázání,
jež nám ukládá. Zlatým písmem necht před zra
kem naším vznáší se onen zákon lásky, jenž po
činá slovy: „Milovati budeš Pána Bohu svého“.
Duch svatý posilnil evaté apoštoly a učinil z nich
brdiny evangelia, bidiny víry a hrdiny lásky,
nuže přijď i Ty o Duchu přesvatý, uděl nám síla
a lásku, bychom v nynějších dobách rozháraných
brdinně státi mobli v boji proti nepřátelům sv.
víry a drahé vlasti.

Velezrádná zpupnost Němců,

Věru, těžkého hříchu na českém národěi na
Rakousku se dopustili, kdož bývalému předsedovi
ministerstva bránili, aby po prvních výbuších v uza
vřeném území proti českým menšinám prohlásil
v Chebu, v Mostě, Chebu, Žatci a Děčíně atd. vý
minečný stav. Zpupná amělost německých fakciosů
tím úžaeně vzrostla, parlamentární stroj učiněn
byl k prospěšné práci neschopným, vládní autorita
v německých končinách koruny české jest otře
sena, v alpských zemích řádí Schonererovci a Wol
fovci zběsile a v Štýrském Hradci hrozí proti státní
moci vypuknouti zjevná revoluce. Buršáci a dajč
nacionálové řádí proti důstojníkům, vojákům, stát
ním úředníkům a pensistům zběsile a dohře pra
vil starý jeden jenerál, že Štýreký Hradec vypadá
dnes jako v březnu r. 1848 vypadalo to před vy“
puknatím revoluce v Miláně.

Záminku k novým bouřímvzali dajčnacioná
lové štýrští ze jmenování Badenova ministra spra“
redin sti, hraběte Gleichsbacha,presidentem vrch
ního zemského soudu v Štýrském Hradci. Hrabě
Gleichsbach zastával vysoký tento soudcovský úřad
již před povoláním do ministerstva a vymínil si
tento úřad pro případ, že by ministerskou hod
nost musil brzy opustiti. Hrabě Gleichsbach po
cbází z chudší úřednické šlechty a není mu proto
Ihostejno, zdali béře jako ministr v pensi 4.000zl.,
anebo přijde-li si jako aktivní president vrchního
zemského soudu na příjem větší než 10.000 zl.
Hrabě Gleichspach jest vynikající právník, může vel
mi dobře sloužiti a poplatníkům se ušetří v tomto
případě odpadnuvší placení pense. Dajčnacionálové
nemají rozumné příčinyproti Gleichspachovi vystu
povati, neboť nebyl nikdy stranníkem ani Čechů,
ani Slovinců a Němcům nikdy ani vlasn nezkřivil.
Avšak nacionálům je proti ersti, že Gleichspach
podepsal jazyková nařízení v echách a na Mo
ravě, kterými se Čechůmani tolik práva nedává,
jaké mají Němci. Dajčaacionálové chtějí provésti
gvůj truc a ukázati státu svou pěsí.

Štýrakobradecká advokátní komora, která
proti jmenování hraběte G'eichspacha presidentem
vrchního zemského soudu protestovala, neuvedla v
protestu svém ani jediného rozumného důvodu;
vždyt dříve byl hr. Gleichspach od advokátů i mě
šťanů vysoce vážen, jazyková nařízení Němcům
neubližovala a štýrských dajčnacionálů se vůbec
netýkala.

Dajčnacionáli a buršáci, mezi nimi Četní re3.
důstojníci brozili nicméně násilím, ba i Pruskem. 47
reservních důstojníků musilo býti na sprosté vo
jáky degradováno. Buršáci agitují, aby všichni ně
mečtí reservníci vzdali se svóbo důstojnictví. Do
sud toho ovšem nikdo neučinil a snad tobo ani
neučiní, avšak stát takové agitace vůbec trpěti ne
smí. Němci hrozí bouřemi,jaké byly bezprostředně
před pádem br. Badeniho ve Vídni. Štýrskobra
docká městská rada počíná si tak, že se pomýšlí
na rozpuštění obecního zastupiteletra a dosazení
vládního komisaře v Štýrském Hradci. Pro tento
případ hrozí „Deutsche Zeitung“, že všichni Něm

ci postaví se na stranu vzpůrných obyvatelů štýr
ského hlavoího města. Luk prý 8e nesmí ani v
jubilejním roce příliš napinat — tak láteří jedi
baba „Bobemie“. Orgán židovské alliance „Neue
Freie Presse“ žádá odstranění bosenského pluku
ze Štýrského Hradce, jehož hudba nábodou byla
komandována k prvnímu letošnímu veřejnému vo

tržností překazili. Berlínský kongress prý dal Ra
kousku právo, aby Rakousko zabralo Bosnu,nikoli
ale naopak, aby Bosňáci okupovali Rakousko. Cy
pismue židovského listu jde tu příliš daleko, do
volává se oepřímo zakročení velmocí proti docela
neodvislé říši rakousko uherské. „Neue Freie Pres
se“ hájí docela degradované důstojníky. Jejich
rodiny prý byly „zarmouceny.“ Autorita ministra
války Krieghammera přijde prý státu draho. Ta
kovou obavu „N. Fr. Prease“, předstírá, aby aspoň
poněkud zastřela své zemězrádné rejdy.

„N. Fr. Presse“, která vládnoucím kruhům
na jedné straně hrozí, na drubé se jim vlírá. Již
ve výborech rakouské delegace prý 86 pozorovalo,
že oposice, která vládě odpírá rozpočet, souhlasí
vřele s politikou vláduí, kdežto většina, která roz
počet povoluje, kritisuje prý velmi ostře zahrani
ční politiku. Kramář i Kaftan prý nejsouspo
kojení se spolkem Rakouska a Německem, za to
dajčnacionalovéSchůcker, Hohenburger a
Chiari prý naopak projevují br. Goluchowskému
přímo důvěru, protože trvá na spolku s Německem,
Inu ovšem, dajčnacionálům by bylo ještě více po
chutí, kdyby Jtakousko Německu třeba úplně se
podřídilo. Mioistra války Krieghammra podezřívá
naopak orgán vídeňského Jerusaléma, že prý se
zdá úplně s vládní většinou souhlasit, aspoň po
kud se týče vystupování vlády a většiny proti
Němcům.

Soaby „N. Fr. Presse“ a oposičních Němců
jsou příliš průzračny. Německý lid štvou proti
Thunově vládě ke krajnímu odporu, a uahoře pra
cují podkopy, aby Thun a Kaizl padli. Naši po
krokáři a realisti jim v tom slepě pomáhají. Pa
trně jim i nám bude lépe, až na našich zádech
bude avíštit prušácko-nacionální karabáč.

Redaktor Obnovy pravil nedávno v řeči své 0
nynější politické situaci: Někdy bývá tíže zabra
ňovati škodám, které nám brozí, nežli domábati
se výsledků. Dnes jsme v nuceném obranném po
stavení. Proto rozam do hrsti a nepracujme naším
národním škůdcům do rukou. V první řadě běžío
českou kůži. —

Výstava skotu v Jaroměři.
Bědy veškeré, jež stihly národ český po válce

30tileté nejen naši vlast vylidnily ale i kdysi tak
vynikající naše zemědělství přivedly k úpadku;
zbavily nás skoro všeho ušlechtilejšího skotu, takže
vedle skotu chebského, jihočeských sušek, plemene
telečského, kravařského a skoro vyhynavšího opo
čenského měly jsue všeliký brak bezrázný, pomí
šený. Ku konci minalého století měli jsme vČe
chách asi 1 milion kosů dobytka, větší kus vážil
2—21, metr. centů. Roku 1840 napočtěno bylo
2,092.388 kusů, přibývalo tedy dobytka, avšak r.
1890 napočetlo se toliko 2,007.695 kusů skotů,
ubylo tedy skoro 85.000 kusů hovězího dobytka,
což znamená veliký úbytek našeho národatho jmě
ní. Dobytek náš má ceny asi 250 milionů, mléčné
jeho výrobky cení se ročně asi na 60 mil., masité
na 60 mil. a cenu dobytčího hnoje můžeme ročně
též na mnoho milionů zlatých počítati. Jest nepo
píratelné faktam, že co do dobytkářství stojíme
daleko za Anglii, Dánskem, Nizozemskem, kraji
nami alpskými a jihoněmeckými, ba i Za něme
ckým Pošumavým v Čechách. Dle posledního ačí
tání dobytka v r. 1890 připadá u nás v Čechách
na 100 hektarů orné půdy 41'/, kusů A na 100
obyvatel 37 kusů hovězího dobytka. Jest to po
měrně velmi málo k. př. oproti sousednímu Ba
vorsku, kde na 100 hektarů orné půdy 74 kusů,
tedy téměř dvakrát tolik dobytka co, v Čechách
se počítá. V Bavorsku jsou ovšem po mnoho let
velmi četná družstva ku zvelebení chovu dobytka,
hospodaření jest tam intensivnější než-li a nás,
luka a pozemky jsou u velkém rozsshu melioro
vány, takže sklizeň sena mají tam dvakrátaž tři
krát větší než u nás.



Jice mnoho dobáněti. Povná vůle,vytrvalost a róz
umný chov i křičovátí dobytka domohou se však

stejných výsledků,jakých se domohlivrakouukýchzemích alpských, kde neúbledný a zákralý do
tek původní nahražen znamenitým dobytkem doj

přestane zahanbující pro nás stav, žena vídeňské
masné veletrhy. 8 Čech téměř ničeho nedovážíme,
že i ne pražském dobytčím trhu a mnobých mí
stech v severočeském průmyslovém území ovládají
Ubry a Halič. - .

Že v Čechách jsou příznivépodminky zušlech
tění cbovu dobytka, to dokázalyčetné velkostatky
chovající dobytek holštýnský, anglický, oldenbur
ský, různé rázy výšinského i horského dobytka.
Tak na pf., na jubilejní zemské výstavě vystavil
kníže K. Trauttmannsdorff čistokrevný dobytek
fimenský, z jehož kollekce vážil 3letý býk 10" g,
4leté krávy 720, 710, 660 kilo, leté jalovice 670
a 620 kilo, 2'/,leté jalovice 620 a 6!0kg., baron
Dalberg vystavil z Malešovského panství obrov
skou 7*/„letou krávu 800 kilo těžkou, dále 5—6
leté o 640 kg., 4letou o 600 kg., jalovice 5'/leté
vesměs bernské o 550, 560 až 570 kg., kníže K.
Schwarzenberg vystavil z velkostatku Tocbovického
4—Gleté krávy o 630—660 kg, jalovici 2'/,letou
o 500 kg., jalovice 1'",leté o 420, roční až 1%,
leté o 340 —360 kg., býky bernskosimenské 1'/,
leté o 430—460 kg. Jsou to zajisté výsledky
stkvělé.

Původně horské, čelnaté toto plemeno vyzna
menává se poměrně velkou hlavou se širokým vy
klenutým čelem, širokym rovným nosem, velkýma
širokýma, uvnitř silně sratnatýma ušima, širokým
krátkým krkem ozdobeným značným lalokem a
silným hrbem týloím. Přída téla jest velmi vyvi
nutá, kříž zvýšený, ohon vysoko nasazený, nízké
silné rohy jsou se širokými avaly. Ačkoli dospělé
krávy váží 6—7 metr. centů, býci pak i přes
10 g, jest přece jejich postava ládná. Bernský skot
jest obyčejně barvy rudobílé, simenský žlutobílé
a žemlové. Tento skot jest dosti ranný, hodí Be
výborně i pro těžký tah, dobře se vykrmuje, mlé
ko jest výborné jakosti chovajíc přes 39, tuku,
asi 26 litrů mléka dá 1 kg. másla a 12 1. teplé
ho mléka dá 1 kg. tučného sýra. Dojnice dávají
průměrně 2000 litrů mléka ročně, výtečné dojnice
dají i dvakrát tolik.

Výtečné tyto vlestnosti bernskossimenského
dobytka přiměly také vynikající hospodáře v okre
su jaroměřském, že před dvěma roky založím
družstvo ku zvelebení chovu hovězího dobytka pro
okres Jaroměřský. Byl to zejména tehdejší před
seda hospodářského spolku, nynější zemský posla
nec a okresní starosta pan Jan Jaroš zČásla.
vek, který s výborem al. bospodářského spolku si
o zřízení družstva pro zvelebení chovu dobytka
získal záslub nemalých.

Družstvo okresu Jaroměřského netěšilo se
takové přízni poměrů, jako starší družstvo okresu
Opočenského, jemuž blavně snahou říšského po
slance pana dr, Jana Dvořáka dostalose 10000
zlatých subvencí, družstvo okresu Jaroměřského
vymohlo 8i sotva 700 zl. různých podpor, ale obor
jeho působností jest tím vděčnější.

Základy k působení družstva v okresu již
byly. Tak jsme na jubilejní výstavě poznali velmi
pěkné, silně vyvinuté křížence plemene simenského
8 východofrieským nadačního velkostatku hraběte
Šporka v Kuksu, pan Jan Pražák, člen hosp.
spolku Jaroměřského vystavil tehdy pěkně stavě
nou, bleděhnědou mladou krávu, křížence to ple
mene domácího s bernským plemenem a pěkný
dobytek měli porůzou zajisté i hospodářové jiní.
Celkem jevil chov bovézího dobytka v okresu Ja
roměřekém nepopíratelný úpadek, takže bylo v
ohledu tom nutno zjednati nápravu, neměl-li chov
dobytka na Jaroměřsku ještě hlouběji poklesnouti
a za sousedními okresy daleko zůstati pozadu.

Nalézajíc se v dobrých rukou, dobrá myšlén
ka se ujala a padla na půdu úrodnou. Pro samý
začátek bylo potěšujícím znamením, že takřka v
samém zárodku přihlásilo se k družstvu pro zve
lebení chovu dobytka přes 700 členů. Když pak
družstvo 8e ustavilo, započato hned s nákupem
čistokrevného dobytka simenského a bernskosi
menského a sice konpeno r. 1896 z Náchoda a
Hrubé Skály u Turnova 14 býků a 14 jalovic v
úhrnné cenně 4991 zl. 85 kr. V loni koupeno opět
s velkostatku Hrubá Skála 7 býků a 14 jalovic
v cenně 2649 zl. 55 kr. a letos koupeno opět 8
býků a 4 jalovice v úhroné ceně 164Ď +. U kr.
Zvláště v posledních dvou letech byly koupě zda

řilé. Družstvo, v jehož čele se teď nalézá statkář,
pan Aleš Reichert ze St. Plesu a neméně snaživý
jednatel p. Jan Kotlant s Holoblav, nešetřilotedy
obětí, aby pokleslý chov dobytka vseverovýchod
ních Čechách se opět zvelebil, V každé obci okru
su Jaroměřského nalézá se již čistokrevný skot a
mnoho se odchovává pěkných telátek kříženců,

které budou jak chloubou svých chovatelů, tak
zdrojem lepších jejich příjmů.

Družstvo pro zvelebení skotu plemenného
dobytka v okresu Jaroměřském předstoupilo před
širší veřejnost také s velmi pěkným dobytkem.

O zdar výstavy 8e přičinili vedle Vystavova
telů a výstavního výboru, zejména protektor vý
stavy p poslanec Jaroš, pak všichni, kdož kod
měnám výstavním přispěly. Tak darovala země

-.

mědalí státních, 8 atř. G bronz. me:

bosp. společnost pro král. České věnovala7 du
kátů, 3 atříbrné medalie a 4 své diplomy, slavný
okresní výbor v Jároměř; daroval 100zl., okresní
bosp. zóložna a al. městská rada v Jaroměři vě
novali p> 50 sl. a sl. hosp. záložna ve Velkých
Jesenicích10sl. Pe

Ve sboru soudcovském zasedají pp. zástu
ce zemědělské rady p. póslanec Jind. Doležal,
zástupce Ústřed. hosp. spolku p. Čeněk Souček
z Břizy, p. Albert Kraut, vrobní inspektor Ná
chodského panství, p. Heřman Rósler, admini
ntrator nadačního velkostatku v Kuksu, p. Josef
Žďárek, předseda hosp. spolku Novoměstského,
p. Fr. Bauer, ředitel bosp. školy v Kostelci n.
Orlici, p. Bedř. Fischl, zeměpanský zvěčolékař
ve Dvoře Králové a p. Bedř. Šlampa okresní
zvěrolékař v Jaroměři.

Ve výstavním výbora zasedali pánové: Aleš
Reichrt ze Starého Plesu jako předseda, poslanec
Jaroš, Jan Kratochvíl z Jezbin, starosta Jos. Řs
bák z Hořinévsi, Jan Kavalír statkář z Rychnov
ka, Jan Chmelík z Hořenic, Josef Zemek z Vilan
tic, Václav Jirsák z Rychnovka, V. Novotný ze
Semonic, Fr. Jirsák ze Zvole, Jan Velc « Rasošek,
okr. zvěrolékař B. Šlampa, Jos. Voltr « Libřic,
Matěj Cejnsr z Roztoka, jednatel Jan Kotlant z
Holohlav.

Hostů k otevření výstavy plemenného skotu
dostavilo se hojně, zejména pan c. k. okr. hejt
man Jakeš z Králové Dvora, všichni členové sbo
ru soudcovského a výstavního výboru, všichni sta
rostové okresu Jaroměřského a mnoho starostů a
vážených rolníků z okresu královébradeckého, če
skoskalického, novoměstského, královédvorského,
hořického a nechanického, výbor zemědělské rady
3 předseda bosp. spolku z Kostelce n. Orl. pan
Cbaloupka. delegáti zemědělské rady pan Václav
Skvrna z Čistovsí, p. Pozdílek z Náhořan, před
seda hoap. spolku novoměstekého p. Žďárek, pau
vrební cís. velkostatku vo Smiřicích Robert Prill,
správce velkostatku barona Lexy z Aehrenthalů
« Turnova, parkmistr Jaroměřský p. Lánský, purk
mistr Josefovský p. Traxier a j

——Předseda výstavního výboru p. Aleš Reichert
zahájil ve čtvrtek dne 19. května o 9. hod. vý
stavu několika srdečnými slovy. Pravil jmenovitě,
že výbor pro zvelebení chovu hovězího dobytka
po 2leté činnosti učinil pokus, aby Širší veřejnosti
Da odiv a k posouzení představil pokroky, které
družstvo pro zvelebení chovu dobytka v okresu
jaroměřském bylo dosud učinilo. Ponecháváme k
celému sbromáždění, aby laskavé posoudilo veške
ré snaby a píli naši, aby úsudek o výstavě uči
pilo si samo, a aby dojmy, které sí z výstavy do
svého domova přinese, na své spoluobčany a ro
dáky přeneslo a aby tito lásko i dobrou vůli ve
škerým snahám našim vstříc přinášeli. Na to po
děkoval všem dostavivším se hodnostářům, přáte
lám zemědělství a rolníkům, prohlásil pak výsta
vu sa zabájenou a provolal její zdárnému výsledku
na zdar!

* . *

Prohlídka výstavy byla zajímavá. Tóméř všem
vystavovatelům dostalo se vysnamenání. Pan Balcar
Josef, ze Starého Plesu vystavil pěknou tříletou
bernsko simenskou straku a vyznamenán byl 20 ko
runami ve slatě. Pan Frant. Černý s Račic, vystavil
2 a půlletou bernskou straka s teletem. Vyznamenán
byl zlatou desetikoranou. Lesník pan Josef Franc
s Kopaniny, dostal za dvouletou berasko-simenskou
jalovici diplom zemědělské rady a 1 dukát. Pan Vác.

ak z Račič vystavil velmi ého silného wubveně
ního býka símenského Milana s výrazaou hlavou a
mohotnon šijí. Vyznamenán byl třemi dukáty. Pan
Josef Havrda s Rodova, vystavil tříletou červenou
straku, bernského křížence. Vyznamenán státní bron
zovou medalií a 20 korunami ve zlatě. Pan Jan Ho

leček z Jásené, vyvaví pěkného, silného 2 a půlletého simenského kříšence. Vysnamenán bronzovou
medalií státní a 10ti korunou ve zlatě. Pan Václav
Hrnčíř z Jásené, vystavil pěknou jednoroční bern
sko-simenskou jalovici se silným zadkem. Pan Josef
Hrnčíř ze Šastovic, vystavil 2 s půlletou bernskou
straka. Vysnamenán byl zlatou dvacetikoranou. Pan
Jan Charvát ze Semonic, vystavil pěkného 1 a půl
letého býka simenského křížence po subvenčním vý
ku. Vysnamenán byl rovněš zlatou dvacetikoranou.
Pan JanChmelík z Hořenic, vystavil 3 a tři čtrté
letého aimenského býka a beroskosimenskou slabší
krávu. Pan Jan Jelínek ze Semonicvystavil bsrn
skosimenskou ? a půlletou straku, Pan Josef Kade
čka se Sendražic, vystavil tříletého berakosimenského
červeného strakatého silného býka, pěkně pruhované
ho. Vyznamenán byl dvacetikoranoa ve zlatě. Pan
Jan Kavalír s Rychnovekvystavil velmi krásného,
pěkně stavěného 8 a čtvtletého simenského býka s
mohutnou šijí a hrudí i se širokým zadkem. Vyzna
menán byl první cenou stříbrnou státní medalií a
dracetikoranou ve zlatě, ač býk na levé oko nevidí.
Pan Josef Kopecký z Hustiřan, vystavil slabšího
desítiměsíčníhosimenskéhokřížence.P. Fr.Kotland
z Holohlav vystavil roční dvojčata, bernské kříšence,
býčka a jalovici, Ačkoli byla dosti vyvinutá, musila
býti jako plemenívo nespůsobilé z posudku soadců
vyloučena. Za to obdržel p. Fr, Kotlad bronz. státní
medaili a 30 koran za silného, velkého 3 a půlletého
bernskosimenského pěkně rostlého býka. Pan Jan Ko
tland s Holohlav, vystavil 9ti měsíčního čistokrev
ného pěkného bernského býčka, 10ti měsíční malou
sice aulepodlouhlou pěkně rostlou jalovici, kříšence
bernského a dobře roatlou tříletou bernskou krávu.
Za krásný tento dobytek byl vyznamenán státní bron

zovem modělié díplomní? zémědělské rady 4-.drasdti
boranou se,slatě. Colón velmi pěknod: (a síce:
i kříženče' dvouletého býbw-Redoifa, dále
bernakosimonské křížence ailného 3 u půl letoumefs
ale silnou kráva, 9ti měsíční jalovici a býčka Lojéu
vystavil pan Fr. Kudrnáč ze Záloňova. Obdržel ga
ně stříbrnou medaili zomédělské raay, diplom: Ústě.
hospodářskéspolečnosti, 1 dpkát'w zlatou dvacetiko

ranu Za vystevené býčky vějmipřeně rostlého Lojsua dobře. rostlého Pepíka nemobl býtiodměnča, ačkoli

dvojčata:pěkněvyrinpkýmiHary * honosí. Pan Jan .Kratochvíl s Jezbinvystavil 3 a půl letou bergo

simenskou pěkněstavenou pra Vyrnamenánbyl zami bronsóvou medailí zeměděláké rady a dvacetikoru- 
nou ve zlatě: Frant: Ludvík z Dolan, vystavil 10ti
měsíční jalovici křížence bernského s Červenou Jysinou
za kterou dostal vyznamenání desetikoranu va zlatě,
Dále vyst:.vil 1dti měsíčního bernskosimenského býka
a posléze velmi pěknou stejně starou bernskosimen
skou straka jalovici, na kterou se snad již vyzname
nání nedostalo, ačkoli se navátěvovatelům výstavy
celkem líbila. Velkou kolekci a sice bernskosimentál.
ské kříšence, Sletou krávu Žanda a.velmi cílnoů 3 a
půl letounkráva, dále silnou pěknou jalovici Blanku
a posléze Bměsíční jalovičku křížence simenského a
beraského křížence býčka vystavil p. Fr. Matějček
z Holohlav. Za první tří kusy vyznamenán byl atří
brnou státní medailí a 40 korunami ve zlatě. Pan
Václav Matys z Cáslavek vystavil pěkně stavěného
silného 2 a tři čtvrtě letého simenského býka a velmí
pěknou 10měsíčnou jalovic křížence simenského a
dále pěknou bernskosimenskou roční jalovici. Vyzna
menán byl za první dva kusy stříbrnou medailí Ústř.
hospodářské společnosti a 40 korunami ve zlatě. Pan
Václav Merkl z Holohlav, vyzoamenán za žletou
dobře stavěnou bernskosimenskou jalovici desetikorun
nou ve slatě; dále vystavil bernskosimenského slab
šího sice ale dosti vysokého býka. Pan Josef Nej
m a m z Rodova, vystavil dvě pěkné bernskosimenské

za ně vyznamenání bronzovou medaili zemědělské
rady, diplom Ustř.bosp. společnosti a 20 korna ve
zlatě Dále vystavil silného šletého bernakosimenského
býka. Pan Vác. Nejman ze Šestovic,vystavil velké
bo, silného dobře stavěného býka, simenskéko křížence
2 a půl r. starého vlastního chovu Dostal bronzovou
medaili zemědělské rady a 20 koran ve zlatě. Pan
Vác. Novotný ze Semonic, vyznamenán za bernsko
simenského zletého menšího býka a velkou jalovici
dvacetikoranou ve zlatě, Pan Vác. Pavlát ze Star.
Plesu vystavil bernskosimenského 1bměsícního žlutavě
strakatého býka. Pan Jaroslav Potůček z Jezbin,
vystavil pěknou 11měsíční bernskosimenskou jalovici,
Vyznamenán 10 korunami ve zlatě. Pan Vác. Pro
keš z Čarnilova, vystavil 2 |. 10 m. starého simen
ského bledě červeného atrakatého býka pěkně rostlého
a dále simenského křížence, silného tří a půl
r. starého plavého býka „Pašu“. Dostalo se mu za
ně vyzaamenání bronzové medaile zemědělské rady a
30 koran ve zlatě. Pan Fr. Pečený z Jaroměře, vy
stavil 1!měsíční avětlohnědou jalovici, kříšence simen
ského. Obdržel na ni bronzovou medaili zemědělské
rady a 10 korun ve zlatě. Pan Jan Polák z Loche
nic, vystavil bernskosimenského šlutočerveného stra
katého velkého a silného býka 2 r. S m. starého a
dále 13měsíčního bernekosimenského pěkně zbarvené
býka. Vyznamenán byl za první kus bronzovna me
dailí zemědělské rady a %0 koranami ve zlatě Pan
Jos. Prokop z Jásené, vystavil velkého a silného
bernského tříletébo býka, dobře stavěného, dále 10ti
měsíční bernskosimenskou jalovicí a konečně 8 a půl
letou bernskosimenskou velkou strakatou krávo. Za
prvý kus vyznamenán stříbrnou medailí zemědělské
rady a £0 koran ve zlatě, za drahý 10koron ve zlatě,
Pan Aleš Reichrt, vyznamenánza bernskosimenskou
11měsíční jalovici „červenou straka) diplomem Untř.
hosp. společnosti a 10 koranamí ve zlatě. Dále vy
stavil subvenčuího simenského čistokrevného 3 apůl
r. starého bledě strakatého pěkného býka. Pan Josef
Řehák, starosta z Hořiněvsí,vystavil tří velmi pěk
né kasy dobytka a sice menšího 2 a půl letého býka
křížence simenského, dále Směsíčního velmi krásně
rostlého býčka a konečně simenského 2 a tří čtvrtě
letého velkého, silnébo simenekého býke, ae širokým
předkem i zadkem. Z+ tyto tří býky dostal celkově
vzato největšího vyznamenání, totiž státní střibrnou
medaili a.50 korun ve zlatě. Pan Jan Slezák ze St.
Plesu vystavil tříletou ©bernskosimenskou červenou
straku a velmi pěkného bernskosimenského 11měsíč
ního býčka. Vyznamenán byl stříbrnou medailí Ústř.
hosp. společnosti a 20 horonami ve zlatě.

Pan Václav Válek z Lažan vyznamenánbyl
za 8 r 4 m. bernekosimenskou bnědočervenou straka
s teletem a roční bernskosimenskou roční jalovici di
plomem Ustřední hsspodářské společnosti a 40 koru
nami ve zlatě Dále vystavil menšího dvouletého bern
skosimenského býka. Pan Jan Velc s Rasošek ob
držel vyznamenání za simenského tříletého menšího
býka (jejš na výstavě prodal) a pěkného 6 měsíčního
býčka křížence simenského 80ti korunami ve zlatě.
Mimo to vystavil dvouletého bernskosimenského býka,
červenoustraka. Pan Josef Voltr z Libřic obdršel
ze tříletou velkoa, pěknou, dobře s'avěnou bernsko
simenskou krávu etátní bronzovou medaili a 20 korun
ve slatě. Mimo to vystavilbernskosímenskou 4měsíční
bledě červenou strakatou jalovičku. Pan Voltr Jos.
st. z Habřiny vystavil silnou, Jeporostlou dvouletou
bernsko-simenskou červenou strakatou jalovicí, Pěkné
hlava, rovný hřbet, ušlechtilý souměrný vzrůst uka
zuje, že bude dobrou dojnicí i plemenicí. Pan Voltr
st. dostal vyznamenání státní bronzovou medaili s 30
koran v slatě. Jeho syn, p. Voltr Jos. ml. vystavil
14měsíčníhodosti varostléhojiš býka. Pan Josef Ze
mek z Vilantic vyznamenán za silnou 1 a půlletou
bernsko-simenskou strakatou jelovici 80ti koranami
ve zlatě.

Vystavené kusy celkem snalce uspokojovaly a
některé byly velmi vzácné, ješ budily všeobecnou po
zornosť. Mnoboslibným úkazem jaroměřské výstavy,
jest, že vyznamenán byl nejen vyvinutější již dobytek:
ale i jeho potomstvo. Dědilo tedy dobré a vynikající
vlastnosti po rodičích. Za několik let, až čistokrevný
a sušlochtěný dobytek křižováním se rozmnoží, bude



Jaroměřsko co do dobytkářetví státi v popředí. J.ž
dnes se může říci, še mnohé okresy v severovýchod
ních Čechách předčilo.Odpoledne problédl si výstava
též říšský poslanec p dr. Dvořák, který dopoledne
musil býti přítomen zabájení dobytčí výstavy v Opočně,
kde drašetvo pro zvelebení chova dobytka již 6 let
blahodárně působí.

Kolem 5. hodiny byl sbor soudců s rozhodnu
tím o odměnách a se sepsáním výstavního protokolu
hotov. Výsledek jury se oznámil tedy obecenstvu a
zajisté též k spokojenosfi vystavovatelů. Na konec
pak rozhodl sbor soudců, aby za pilné, spravedlivé a
svědomité plnění povinností, poctivé slažby hospodáři
konané i za správné poklizení svěřených jim zvířat
dostalose více vyznamenání — nežodměny
následojícím čeledínům a služkám: Antonínu Doškovi
čeledínu pana Josefa Řeháka v Hořiněvsi a +ložkám
Marii Rouskové u p. Jos. Zemka, statkáře ve Vilanticích.
Dále Anně Hanušové u p. Slezáka ve St. Plesu,
a Anně Fňoukové u p. Václava Matyse v Čáslavkách.
Sbor výstavní poroty vyslovil jim uznání za jejich
posavadní přičinlivosta vyslovil očekávání, če vyzna
menání to bude povzbusením k další svědomité práci.
Služební zářili radostí, kdyš se jim dostalo po zlatém
desetikoranovém penízku. Na to prohláeil předseda
výstavního výboru jaroměřekou výstavu za okončenou.
Pak se rozpředla v zahradní restauraci paní Paulové
při zvucích secvičené hudby černožického Sokola přá
telská, nenucená zábava. Švarní mládenci, zejména
nastávající hospodářové a absolventi kuklenské ho
spodářské školy daly se ovšem s neméně hezkými bu
doucími hospodyňkami do veselého tanečního reje.
Teprve neúprosný odjezd vlaků nutil účastníky ja
roměřskévýstavy, aby se rozešli do svých domovů.

Drobná obrana.
Chytili losesa. Naše listy hájící tak zv.

„čisté evangelium“ loví rády v kalu a někdy 8e
jim podaří lov, na němž si pak rády pochutnávají.
Tak vandruje těmito listy jako „Hlasy ze Siuna“
a „Evang. církevníkem“ úrývek z dopisu nějakého
L. K. bývalého člena řádu „Milosrdných bratří“, v
němž vděčný tento jinoch kydá banu na řád, je
hož působení uznávalo a ozpává se vědy měrou
tou největší. Ten zjev bohužel nenístak vzácným
za dnů vašich, že mnohý, jenž do řádu neb se
mináře vstoopil z pouhéhu sobectví doufaje jen
v dobré zaopatření, vystopoje aneb musí vystou
piti pro neschopnost a nevhodnost ku vznešenému
povolání kněze a řebolníka. Takový pak nadáváa
napadá celý řád, kněze, biskupy a církev. Když
pak docela jako onen I. K. přestoupí ku prote
stautům, tu jest mezi těmito radost a plesání, a
sloupce jejich listů pak parádí se urývky dopisů
takových Jidášů. Přejeme vám toho pana L. K.,
ze srdce přejeme, a vy pánové z Ranné, Semtěše
a odjiuud zapějte si v plném chora zesrdce: Cby
hli jsme lososa, cbytili jsme atd. atd.

Oprava proti opravě. Opravanejd. p.
biskapa Edvarda Jana N. Brynycha, kteroa musili
„Hlasy ze Siona“ na str. 66. uveřejniti, mrzí do
pisovatele článků „Jednoty“ a hledí ji v čísle 9.
těchže listů všelijak seslabiti, avšak marné to po
čínání. Lidem, kteří falešně uvádějí místa z tiště
ného spisu, jež mají před sebou, je všecko snadné
Konečně těžko mluviti 8 takovými, kteří učení
eírkre katolické rozuměti nechtí a veškerého du
cha náboženského jsou prosti. Bojujte poctivě, a
poctivé se vám dostane odpovědi.

Drobné zprávy
Zprávy djecésmí. V Pánu zesnul: p.

Jos. Pitterman, farář v Kratonobách 7dne 17. května
1898 (naroz. 27. úuora 1843, vysvěcen 2Ď. července
1868). — Ustanovení jsou: p. Alois Novák,ka
plan ve Zvislavi, za kaplura do Křesetic, p. Jos.

-Svátek, kaplan Haberský, za faráře do Činěvsi,
p. Jan Kabrhel, kaplan Činěveský, za kaplana do Po
děbrad. — Uprázdněná fara v Kratonohách,pa
tronatu brab. Zděnku Kioskýho od 18. května 1698.

„Vysmamemání. Vdp. konsistorialnírada a
děkan v Činěvai, lidumiloý Jan Klein vyznamenán
byl od Jeho Veličenstva udělením rytířského kříže
řádu císaře Františka Josefa.)

Osobní. PanJosef Havlíček, dosudc. k.
notář v Přelouči, jaenován byl c. k. notářem v Cbra
dimi. Pan notář Havlíček jest chvaloě známý, svědo
mitý právník a těšil se v Chrudimi «blibě a důvěře
když tam byl ještě koncipientem.

Jmenován čestným občanem. Fan
semský poslanec Jan Jaroš, statkář v Cáslavkách,
obdrželod výboraobce Černožice- Čáslavky za
veliké své zásluhy o své spoluobčany a rodnou obec
diplom. čestného občanství, o čemž jej v pondělí po
sezení výboru zvláštní depu'ace, pozůstávající ze sta
rosty obce, pana Jos. Potůčka, p. radního a mlynáře
J. Sehnoutka a p. Véc Pácalta statkářev Čáslavkách
uvědomila.

Komcert Elišky vyniklv svbotarozhodně
výtečnými výkony snaživých pěvksň, snažili se též
ostatní spoluúčinkající o plný úspěch koncerto, leč
obecenstra bylo málo a tudíž kasovní úspěch pod uus
lou. Podzimní koneert zajisté se potká s přízní vše
obecnou.

Vyššíobchodní škela v Hradel Krá
levé zařacěna byla vynesením c. k. ministerstva
"semské obrany ze dne 21. dubna 1898 (ř. z. ze dne

24. t. m. č. 77) v seznam ústavů vyšším gymnasiím
a vyšším reálkém ve příčině práva jednoroční slažby
dobrovolnické ve vojště ua roveň postaveným. Mají
tedy všichni absolventi tohoto ústavu nárok na jedno
roční službu vojenskou.
HY Městské museum kisterické přístupio
"je obecenstva bezplatně po celé léto každou nedělí
od 9—11 bod. dopoledne. Letos sbírky masejní roz
množeny byly stříbrnou římskou sponou nalezenou v
Lochenicích, zlatou navšnicí arabské práce filigranové,
podobnou stříbrným nanšnicím čistěveským rovněž v
museu chovaným, jež nalezena byla ve Výravě a je
asi 1000 r. sterá, bronzovými náramky bludkými, 8
plnými a: blemýžďovými polokoulemí a brboulky, ná
raakem z lignita a bronzovou sponou z Předměřic a
Huřenic, kamennými nástroji, vývrty z nich, hlíně
nými koráli, přesleny, závažími ze stava tkalcovského
z Lípy, železným dlouhým kopím nalezeným v Rasoš
kách, nálezy při stavbách v Hradci Král., několika
vydáními bible a jinými starými tisky. O prázdninách
instalována bado v byta školníku, soúsedícího s mu
seem sbírka zbraní z války r. 1866. a vyloženy tu
zároveň budou různé spisy, pohledy a mapy k válce
této se vztubojící. Též pořízeny byly dvě figuriny vo
jáka proského a rakouského z r. 1866. Návštěvníci
bojiště jistě neopominou sbírku tato sí prohlédnoutjď

Diecésníjednota cyriliská v Hradci
Králové koná vo středu dne 1. června 1898 v 8
hodin večer v místnosti al. spolka katolických tova
ryšů v Adalbertinu svou výroční valnou hromadu.
Program: 1. Zabájení schůze předsedou. 2. Zpráva
jednatelská. 3. Zpráva pokladní a revisorská. 4. Volba
dvoa dle stanov vylosovaných výborů, místopředsedy,
dvou náhradníků a jednoho revisora účtů. 5. Volné
návrhy podané do dvou dnů před valnou hromadou
výboru. 6. Závěrečná slova předsedova. Výbor jednoty
činí tímto P. T. členstvu k valné broxadě uctivé po
zvání se zdvořilou prosbou za Četné účastanstsí.
V Hradci Králové, dne 25 května 1898. Dr. Josef
Mrštík, t. č. předseda,Vladislav Sekera, t.č.
jednatel.

Ústní zkoušky maturitní na zdejšíc.
k. realve počnou dne I. července t. r.o 8. hod. ranní.

Z jednoty katolických tovaryšů.
V pondělí večer přednášel p. prof. Al, Krčmář „O
významu a dějinách tělocviku“. Zajímavá přednáška
byla pozorně vyslecbnuta, ješto se utvořil letos v jed
notě tělocvičný kroužek, jenž za vedení soudraha Vítka
bode cvičiti na nářadí, v zahradě „Adalbertina“ po
staveném. K inventáři apolkovéma přibyl nám zají
mavý předmět v zánovním kolečoíku, jenž těší se ve
liké pozornosti členstva, ježto poplatek za biu jeat o
polovina levnější než ve veřejných místnostech. Pro
jarní období připravuje se společný výlet na Potětýn
a Litici. Zlař Bůh!

Odsouzený radhí. Dne23. t. m. mšl so
Josef Ulrich, radní z Dubeuce (Němec) zodpovídati
ze zločinu veřejného násilí, jehož se dopustil nedávno
nebezpečným vyhrožováním několika tamnějším českým
dělníkům. Během přelíčení dokázalo 7 svědků vina
obžalovaného, načež tento byl odsouzen na Ó měsíců
do těžkélo žaláře zostřeného každého měsíce jedním
postem. Zároveň musí odsouzený braditi veškeré po
rem vzešlé útraty.

Na koňskýa dobytčí trh vHradciKrá
lové přivedeno bylo dne 25. t. m. 263 koní, 218
krav, 28 býků a 14 koz.

Ratibor pouštíse do nechutnépolemikys re
daktorem Obnovy. Čiviti každému pomyšlení z ochoty
a úplně zdarma a býti zdvořilým,není v Čechách
a v lepších společenských kruzích zakázáno. Mluviti
o obecních úřednicích v superlativech neměl dosud a
nemá redaktor Obnovy příčiny. Zda-li ho nikdo na
radnici nezná, to jest věcí těch pánů; aby tam někdo
pro něj prstem houl, o to se neprosí, poněvadž pro
sebe nikdy nikoho o nic nežádal. A požádá-li někdy
za informace pro veřejoost, je přesvědčen, že se mu
jí dostane. Pan starosta dr. Ulrich aspoň se známou
svou laskavostí a vlídností ním sdělil, že informace,
pokud se to srovnává se zájmy veřejnosti, vždy ochotně
se mu dostane. Proto spadi páni úředníci bez vysoké
sré »protekce“ povinnost svou vůči veřejnosti a po
platníkům učiní, O inseráty se redaktor slavné obce
nikdy neprosil, nemá na jejích výnosu ani
provise ani podílu jako mnohovážený pan
kolega z Ratibora. „Obnova“ nežádá od
obce ani od jinébo přízeň a protekci, trvá
pouze na tom, aby všem zdejším časopisům měřilo se
stejnýmloktem,protože každý čtenář a pos
platoík má právo zvěděti ve svém časo
pisu, co obec činí a podniknonti chce. Když obec
nedá místuím časopisům žádué inseráty a boje žádati
v zójma veřejnosti, aby obecní vyblášky a zprávy
uveřejňovaly se zdarma, učiní to „Obnova“ v první
fadě. Zajímavé dozaání, že „Ratibor“, co se mu líbí,
opatří si zabonorář, kde chce, béře„Obnova“
k vědomosti. Do soukromých zpravodajů sl. redakce
„Ratibora“ nám nic není, Na ostatní její plkání a
zatahování jiných osob a věcí do polemiky sbytečno
odpovídati. My jsme „Ratibora“ ve věcné naši zprávě
vůbec nejmenovali, nám ani nenapadlo s ním polemí
sovati, nám nikdo nenašeptává a můžeme proto na
šeptávači „Ratibora“ jen raditi, aby badoucné mézé
žvaanil a více myslil. Bude to rozumější,

Zprávy spolkové. Svatojosefskájednotana
Slezském Předměstí pořádá v pondělí svatodušní t. j.
dne 3U. května 1898 v hostinci p. F. Špriňara na
Slezském Předměstí zábavný večer. Na programu jest

NNa jedlika půst a na lenocha tuš“, Veselobra v I

—

Jednání od AL hr. Fredra ml., solové výstupy, žer
tovné besední čtení atd. Ceny míst: Sodadlo 25 kr.,
místo k stání 15 kr. Po vyčerpání programu volná
zábava. — Jednota katol. tovaryšů v Třebechbovicích

bradě pí. K. Jarkovské. Hadba p. V. Jaroměřského.
Začátek ve 3 a půl bod. Vstupné osoba 10 kr. Ve
čer věneček. Za nepříznivého počasí odbývá se pouze
věneček.

Kontumace psů vyhlášenabyla v městě
a v obvodu 8 km. od 21. t. m. až do 21. srpns. Do
bostinců a veřejných místností jest vodění psů přísně
zakázáno.

Městská vodárna. Zz příčinouČistěnívo
dní nádržky ve vodárně bude v neděli dne 29. t. m.
tlak vody v městském potrubí dosahovati pouze prv=
ních pater hořejší části městu. Upozorňují se proto
interosenti,aby se již v sobotu večer vodou
zásobili.

Katolická jednota „Slavata“ v Luží
podala žádost k slav. primatorskému úřadu vPraze,
aby socha Marianská nebyla ze staroměstského ná
městí odstraněna a aby tamtéž socha mistra Jana
v těchto místech postavena nebyla, poněvadž bndí v
lida představu hrozných bojů bratří proti bratřím.
Dále se v žádostí praví: „Jeme v hloubi dnše pře
svědčení, že mistr Jan Has, vroucí ctitel sv. Panny,
kdyby mohl v této záležitosti rozhodovatí, rázně by
by se postavení pomníku opřel“. Konečně se vproje
vu vyslovuje přesvědčení, že odpůrcům katolíků nejde
tak fo poctu Jana Husi, jako spíše o zúmyslné šká
dlení, týrání a pokoření nenáviděných katoliků, k ča
muž mičeti bylo by hříchem. — Z jiné strany se píše:
Tak zvaní ctitelé Hasovi octli by se ostatně ve váž
ných rozpacích, kdyby opravdově o postavení sochy
Husovi na staroměstském náměstí se jednalo. Vždyť

jsou to známí šplbáčkové, kteří by si mocné pány ve
Vídni a jinde neradi pohněvali. Agitace těchto lidiček
netřeba bráti příliš vážně a tragicky.

Našemu rolniciva na Českém Vý
chodě! Padesát let jest tomu,cočeskérolnictvo sezba
vilo roboty. Na oslavu památnététo události konati se
bude slavnostní sjezd rolnictva českého východu. Sjezd
ustanoven do Pardubic na den 1? června t. r.
na půl 11. hod. do městské radnice do místnosti el.
Měšťanské Besedy. Na program dána jediná té doby
pro českého rolníka nejdůležitější otázka: O rakou
sko-aherském vyrovnání, pojedná říšskýa zem
ský poslanec pan Vilém Teklý. Každá obec vůbec,
každá hospodářská korporace zvlááť v obvodu půso
bení spolků našich nechť vyšla své zástupce, resp.
deputace kusjezdu tomu, aby se usnesení jeho stala
manifestačním osvědčením rolnictva celého Českého
Východu. Kdož z pánů společného oběda +4 1 zl.)
súčastniti se míní, nechť laskuvě to korespond. líst
kem jednatelství do Pardubic oznámí. Vyzýváme ve
dle toho všechny slav. hospdář. besedy a spřízněné
korporace v obvodu župním, aby v působišti srém
památku zralení roboty letos oslavovaly a zveme je
současněk velké národní slavnosti, kterouza
touž příčinou pořádáme dne 3. června v Chrudimi.
Nuž na shledanou na rolnickém sjezdu v Pardubicích
dne 12. června 1898. Za sdružené hospodářské spolky
okresů: Pardubice, Holice, Přelouč; Unradim, Hlínsko,
Nasavrky; Litomyšl, Vysoké Mýto, Skuč. Výbor ho
svodářského spolkn pro okresy Pardubský, Holický a
Přeloučský.

Úmrtí. Dne 26. t. m. zemřel po těžké nemoci
oddán do vůle Nejvyššího p. Jos. Vavřina sollicitátor
advokátní kanceláře p. dr. J. Baše.

Nezdařená krádež. Vnoci dae 17.května
vloupali se tři zloději střechou na sýpku ve statka
p. Františka Dyntery, rolníka v Dobrém. Čeledín na
půdě spící se však probudil, učinit poplach a zloději
anit by co vzali, ačkoliv již obilí měli v pytlích, dali
se na útěk. Zanechali tam svítilnu, řebřík, pytle již
naplněné žitem i ječmenem, hůl a rohlík, který měli
uchystaný asi psům.

Co se panu Daškoví na Fr Pala
ekém melíbí. Dvojctihodnýpán z Kolína myslí, že
základ k budoucímu blahu národa je lepší v erangelic

ké (z Praska a od Němců podporované) než v církvi
katolické, takže prý ten, kdo jako evangelík opouští
evaogelium a kloní ss k Římu, poškozoje sám národ,
nikoli svou církev. Evangelická církev je prý lepší
pro pěstění karakterů nežli katolická. ©Dle toho by
mosil býti Dušek největším karakterem v Čechách,
což ale o něm známo není, Palacký svon rozhod
nostíilbostejností (?) náboženskou. zavinil prý bez
úspěšný pochod opáčný, takže národ prý se
nezabezpečil napřed nábožensky mracně a pak teprve
politicky. Po našem náhledu nese na tom méně viny
Falacký než pan Dušek a jeho dvojctinodní bratři,
neboť ti dosud podporovali každého i bezeharakter
ního liberála a radikála, a právě tím nejvíce trpí
nábožensko-mravní výchova většinou katolického če
ského lidu. Ve schůzi akademického spolku Jeroným
vytýkal dále pan Čeněk Dušek Palackému, že „jako
evangelík své povinnosti nedostál a kdyby se byl ka
ždý evangelik tak choval jako Palacký, že by dnes
evangelických církvi v národó nebylo.“ Dvojctihodný
pan uznal sice, že „řozšafnost Palackého a jeho přís
nost mravní v obledu národním i politickém jsou tak
velky a oznány, že by dnešní pokolení politiků mělo
hodně dobánět, kdyby chtělo státi tam, kde stál on.“
ale to pry evangelíkům naprosto nestačí. Oni prý žá
dají ještě něco jiného: „Největší a nejtažší oddánost

rodiny evangelické, ale nechtéje na sebe vzíti to břfe
mě hanby a potupy, jaké prý tehly ješté Ipělo na



evangelicích— tempor lsovsl prý; zejménapro
hlásil, že 00 cepřiznává k žádné stávající evangelické
církvi (které založeny byly Němcem Lutherem a Fran
couzem Calrinem) s že přednost dal staré církvi če
skobratraké. Ale tebdá prý poměry byly takové, že
kdo chtěl býti evangelíkem, musil se přiblásiti k ně
které církvi. A to, že Palacký opustil evaogelický lid,
ze kterého pošel, to prý mu evangelíci rozhodně vy
týkají. „Palacký dále podceňoval české evangelické
církve, že z nich něco vyjde, za to však pravil (ovšem
dle pravdy, že fírská ofrkev nesmírně mnoho služeb
českému národu prokázala. Pan Dušek přisozuje ovšem
všecky bídy českého národa katolictví, nedbaje sjiště
ných fakt, že mravní skleslosť českých luteránů a kal
vinů zavinila úpadek českého národa, že jej přivedla
na Bílou hora a ještě hlouběji, Rozhodně se dvojeti
hodnému papa Doškovi nelíbí také tento revera, který
Palacký před svým sňatkem s katoličkou vydal: „Já
evangelík N. N. slibuji a přísabám, že nevěsta svou
katoličkunikdy od její víry nebudu edvra
covati, nejmenší překážky nebudu jí klásti a vše
cku svoa rodinu v jedině pravém kato
lickém náboženství vychovám,a já N. N. kato
lická nevěsta, slibuji a přísahám, že všemí pro
středjky budu nutíti svébo manáela, aby
přistoupil k této jediné pravé církvi ka
tolické,“ Pan Došek pravil: „Který evangelíktento
revers podepíše, o tom je náš úsudek ustálen. T'o
není enášenlivost, to je duchovoí sebe
vražda, ale i vražda pravdy evangelia v
národě českém. Ale když jsmo vynesli soud, ne
zamlčme ani omlnvy pro Palackého. Jsou to tyto: I.
Palacký jako theolog byl zkažen tehdejší racionalisti
ckou theologií. 2. Naše (t.j. nás evangelíků) tehdejší
vlastní nedostatečnost, ubohost a maličkost, To nebyla
společnost pro historiografa, který svým velikým du=
chem obejímal tisíciletí a který chtěl vyměřiti dráhu
národu do nedozírna daleka. Palacký a církev naše
se nikdy nepoznali, protože byl bez své viny v Praze
odtržen a odcizen tomu lidu a církev mu ničeho ne

mohla dáti. 3. Byl historiografem českých stavů, bi
gotněkatolickýcha ta evangelík musil trochu
své evangelické hrany otloaci, jinakby se
byl neudržel. On to nemusel učiniti, ale byl k to
mo kvalifikován svou výchovou,“ Dvojctihodný
pán Dašek, který jinak Palackého hledí a chválí, činí
v touto třetím odstavci z Palackého becharakterním
člověkem. Národ český učinil si ovšem o Palackém jiný
úsudek, než domýšlivý a povídavý pastor z Kolína.

Zvěsti s východníck Čech.
Ukázky z vloltačnícesty (.... ý)

Visitační cesta ndp. bisknpa jest u konce — a tím
ukončena jedna z fysicky nejobtížnějších povinností
biskupových. Tím ukončeno jest také štvaní radikál
ních plátků a placených agentů Všem, člověk diviti
se musí, k čemu tolik horlivostí jistých lidi'ek, aby
katolický biskup od katolíků nebyl uvítán. Cui pro
dest — komu to prospívá? — tázali se při takových

příležitostech moudří lidé, kteří rádi hloubají, abyloub a pravou příčinu tak přemnohého jednání Ko
mu tedy prospívá roztříštění českých katolíků ? Inu
českému národu a jeho katolické víře jistě ne. Úsilí
odpadlíků a nevěrců, odpůrců Čechůsvorných a ka
tolických b,lo však marné. Pouze v zastupitelstvech
dvou měst, ku podivu poutních, jimž četně navštěvo
vané katolické ponti jsou namnoze zdrojem výživy,
podařilo se v obecních korporacích prosaditi avůj ju
stament proti většině katolického lidu. Utrpí-li v nich
náboženská horlivost škodu, badou li v nich zbožní
katolici v posměch uvádění, utrpí tím nejvíce místní
chadiua, živnostníci a obchodníci. Toť bude výsledkem
podkopnické práce lidí zbyklých, neprozíravých a zlo
myslných. Katolickému biskupovi tím neuškodí. Ten
musí státi a zůstune státi na katolickém atanovisku.
Obrovská většina českého lidu, která měla příležitost
ndp. biskupa královéhradeckého osobně, ze skutků
neb spisů jeho poznati, ta proti němu více zaujata
není. Předivo lží a pomluv jest důkladně zpřetrbáno,
zejména na národním rozhranní, kde český lid na
vlastní oči vidí, jak vlastenecký biskup jest od pře
pjatých dajčnacionálů nenáviděn a bídně tapen a po
dezříván proto, že se zastal práv českýchmenšinv £o0
stele i ve čkole, že jim dls svého svědomí musí při
znati plnou rovnocennosť a právo na živobytí ij mezi
Němci. Internacionální socialisté, od nichž se ti „ná
rodní“ dle souda rolnického lidu ničím neliší, nená
vidí biskupa proto, že jako neohrožený syn české
matky a České vlasti bojuje proti jejich nevěreckým
a beznárodním zásadám; radikálové a pokrokáři ne
návidí biskupa proto, poněvadž problídá jejich sobec
tví, že lid nábožensky budí a že tím uvědomělé ka
tolíby činí radikálním frásím nepřípustnými. Konečně
jsou rozhodnými odpůrci ndp. biskupa protestanté,
Pan biskup trávíval jako professor i kanovník někte
ré svátky a ču+ť prázdnin v Proseči, kde žije mnoho
evangelíků. Tam zpozoroval, že lid evangelický jest
emělý a v náboženském ohledu bojovný, kdežto kato
líci ukazovali chabosť,nestatečnoaťa poddajnosťa že
s velikou ústapností sadavalí mnohá svá práva v ši
votě veřejném, ba že mnozí zaprodávali nejen hlas
ale i víra avou. Brzy dostalo se ma vysvětlení tohoto
zjevu. Poznal, Ze evangelíci čtou, velm“ mnoho čtou,
že bývají nejen o konfeseionálních věcech svého vy
znání ale též o veřejných otázkách lépe poučení, a že
dobře jsouce zorganisováni, dovedení i jako nepatrná
menšina veřejné mínění v obci, okresu, ba i v celé
zemi opanovati, že katolíci aniž by si toho byli vě
domi jsou často pouze vykonavateli jich vůle, přání
a zájmů. Katolickému knězi a spisorateli nemůže
přece nikdo rozumný a nestranný vytýkati, fo ne sta
rá o poučení evých souvěrců, o věčné i hmotné jich
blaho, že jal odrážeti protikatolické útoky še sečal
hájiti náboženské i veřejné zájmy svých souvěrců, Že

ppisovatel a kazatel Brynych otvíral svým sonvěrcůmi, že jich bránil nesištně a poctivě, to se nelíbilo

, hrubým i ublaženýmodpůrcůmkatolického náboženství. Jak pěkně a pohodlněse jim
to dosud střílelo ostrými patronydo líků, když
níkdo s nich se nebránil, ale naopak buď livě

nechal do sebe bašiti anebo nemušně utekl. K lé sejejich útoky počali odrášet a hernoači neberou oplácet,
tu se zvedl ovšem nářek: ten Brynych je bojovný, on
má odvahu bránit a hájit své lidil Ano, to bylo hrogz

ným „křivděním“ pro jisté lidi, neboť i Němcičíkají:Das Hinieberachiesen wůre echon recht, wenu nar das
Herůberachiesen nicht wáre. (Do odpůrců střílet, to by
se nám již líbilo, ale střílí-li do nás, to se Dám ne
líbí. Biskapovy knihy: „Kříže a Kalichy“ s jiné po
vídky, články a krátké obrany katolické, ty 80 roz
hodněnechtěly dvajetihodným bojovným pánům líbiti
s tak proti ndp. biskopovi bouřen a vyzýván do boje

kde jako radikál a půree katolictví. Pan biskopbyl vylíčen jako „římský fanatik“ jako ultramontán,
nepřítel vlasti a českého národa — ano prý si „tupitel
českých velikánů“. Ovšem, nikdo tobo nedokázal. Ja
kým právem prohlašuje se na př. za tupitele Komen
ského? Vžlyt jen dle pravdy o něm v knížečceJan
Amos Komenský napsal v úrodě: „Jsme kato
líci :“ „Komenský nebyl katolíkem, bylť Xnězem a bi
skupem nové církve, jež z husitství so vyvinula s
název „Jednotačeských bratří“ přijala. Smíme snad
anebo máme umlčovatí nebo zmenšovati to, co Ko
menský dobrého učinil? Nikoliv. „To by bylo bříchem
a ošklivým astrannictvím, jež se nám právě na mno

hých odpůrcích našich nelíbí. Vyznávámetedy apokudto známo není — povídáme právě v této knížečce, co
dobrého Komenský pro lidstvo ačinil“. — Jak mnoho
fanatismu jest potřebí k tomu, aby po takovém pro
jeva nazván byl ndp. biskup „tupitelem“ Komenského!
Jak smatný to úkaz, že i mnoho vzdělanců slepě vě
řilo prolhaným novinám, aniž by se byla ze samého
spisku přesvědčila. Jest pravda, že po naležité Ko
menskéma vzdané chvále uvádí věci muži tomuto též
nepříznivé Ale to jsou historické pravdy, které dávno
před tím uveřejnil Musejník a universitní professor
dr. Kalousek, který též napsal, še Komenský věřil vi
děním Kristiny Poňatowské, Kottera a Drabíku a blous
nil, Pravda jest také, že Komenský ve spisech svých
ukazuje se býti odpůrcem naší církve; vyzval na př.,
„krále země“, aby ji (církev katolickou; v ošklivosť
vezmouce jako nečistou nevěstku spálili ohněm. Pa
stoři oslavovali takó Komenského méně jako velkého
vychovatele národů, ale učinili ho a oslavovali jako
stranníka svých konfessí s nadějí, že strhnou k od
padu katolíky. Totéž činili pastoři, když se jednalo o
zasazení desky Hasovy v museu. Nynější ndp. biskup
královéhradecký poukázal na rada a přání mnžů z
katolických krahů na tajené a hlavní zámysly pastorů
a vydal zmíněnou knížečku na obrana naši svatovác
lavské víry. Protože viděl pastorům do karet a zhatil
jejich ta, né plány, proto zahájeny byly proti němu
štvanice na celé čáře. Naši vzdělanci, kteří ve věcech
víry jsou velmi slabí — a kteří ve svých knihovnách
nemají k svému poučení velké knihovny se episy ná
boženskými — ti ovšem sedli odpůrcům biskupa Bry
nycha velmi snadno na lep. Nikomu z ních nenapadlo,
že napsal jen historickou pravdu, že ji dokládá všdy
svědectvím slavných dějepisců a zvláště evrangelíka
Fr. Palackého, o němž proto jeden pastor napsal, že
„nebyl Josaou svého Jida“. Ale pak přestává všecka
historie, míti za pravdu jen to, co se komu líbí a
ostatní zavrhnouti a amlčeti. Toje strannictví. Tak se
to má tedy s tím tupením národa, které jest od od
půrců biskupových prostě vymyšleno. Ostatně známo
je také ze skušenosti, že katolíci jsou enášenliví a že,
kdo protestantské menšiny nejsou výbojny, po soused
ska přátelsky 8 nimi se snášejí. Co píší „Nár.Listy“,
tomu soudní lidé již dávno nevěří. ždyť jest známo,
že na Frant:šku Palackém a Riegrovi zvláště v letech
1862—65 a p k 1873—75 nenechaly ani poctivý vlas,
Že totéž Činili 8 Riegrem od r. 1889—1896 a dnes
„N. L.“ oslavojí již Františka Palackého a o Riegrovi
píší dnes aspoň již slušněji. „Národní Listy“ tupily
také bídáckým způsobem sv Václava, sv. Vojtěcha,
a sv. Jana Nepomuckého, než letos po všech štvani
ních masily jen potvrditi, že letos byla sv.-janská ponf
více neš jindy navštívena. Štvanice tedy nepomo
hou ani proti biskupovi Brynychovi. Ukázal, že so
jich nebojí, že si z hněvu jejich nic nedělá, že jim
řekne vědy u všudy pravdu, byť i trpkou a nemiloa.
Visitační cesty měly býti dle promyšleného plánů všech
odpůrců katolictví pro ndp. biskupa cestou trniton,
ulicí utrpení, ale ony naopak způsobují třídění duchů,
vyjasnění poměrů a obrat, který si odpůrci katolictví
nejméně přejí. Ndp. biskapa jde evou cestouza jasně
vytknatým cílem řídě se heslem: Chceš-li vlasti dobře
sloužit, přízeň doby něhledej! Čechové katolíci zane
chají bohdá brzy zbytečných hádek a nesvárů a bude
kovečným přáním všech: „Buďme 2a jedno na zákla.
dě náboženství v jednotě je síla našel“

Z Bělohrada. Lázeňskýzdejšíorkestruspo
řádá v neděli dne 29. května v zahradě — za no

tajným i sjevným

radě koncert. Na programu jeou skladby prof. Ra
bliče, Bethovena, Vymetala, dr. Dvořáka, Eilenburga,
A. Cibolky, Karla Weise, Jeremiáše, Záborského, Vol
stedta a Schreinera. Začátek o 4. hod. odp. Pravi
delné lázeňské koncerty budou každou meděli a čtvr
tek dnem 6. června počínajíc. Páni taristé platí 10 kr.
vstapného.

Z Hremeva. Dne 7. května konaly Svato
Václavská jednota ve Velkém Pořičí a dne 9. května
katolická jednota „Svornost“ ve Žďárkách veřejnéschů
ze, ku kterým zavítal k nám p. redaktor V. Myslivec
zPrahy. Schůze obě těšily se přehojné návštěvě. Pan
redaktor vylošil program křesť,socialní, dle něhož
sedají jediné potřebné opravy ku blahu lidu provésti
a vyvrátil poutavým a násorným způsobem mnohé
námitky, které nám katolíkům a církvi naší metají
ve tvář nevěrci. ,

Z Čáslavi. Příjemná ja hoda, od které
telik toho sobě slibovali roeřhyja á se obracoti

ve zaamení sla. Po krásných dnech Zongvých, vmichá obtlí vůčihledě do výše hgalo, přišly květnové
daětě, které na mnohých místech přihnuly tak

kzemí,še musilabýtí na askrmena.S
kým!dešti valí se mělob den bouře s oby es
prudkostí provázené průtrží mračen. Tak ve Zbu do
vících zaplavil náhlý přívaí mnoho polía zkasil
úroda vesměs. Bouře pak pokaždézanechávají za se

bou stop? pesmasatelnéVT adlích udeřilbleskdo obydlí p. Říhy a spálil je. Podobněudeřilo do do
mu p. Švarce v Časlaví. Blesk však sjel po tele
fonních drátech na domě připevněných, aniž by uško
dfi. Na všech stranách stesk a nářek. Při tom lidé
jakoby sápasili sami e přírodou v šíření sla. Na všech
stranách slyšeti o krádežích. V Krchlebách vlou
pali se neznámí pobertovédo domku Jana Sochra a
odnesli ea 150 zi.peřin a šatů Podobně stalo se i
v Žakéch téše noci v obydlí AloisePípka, jená utr
pěl škody na 40 sl. Nemajíce na těchto krádežích do
sti. dobyli se i emělci do sakristie Krohlebského ko
steja, alebyli dle všeho vyplašení dříve než mohli
vnikpouti do kostela, a v něm bohopusté dílo své
dokonati. Kam vede odvaha takových individuí, patr
no z toho, že za bílého dne na svátek nanebovatou
pení Páně u samého města našeho přepadena byla
žena výrostkem a vyhrožováno jí nožem, nedá-li pe
níze. Pachatel byl zatčen a nalézá sa ve vyšetřování
u c. kr. okr. soudu. Mloví se, že tyto dny podobní

pušlěnci ohrožovali stařenaH. za účely nemravnými.tomu hospodské rvačky a nenadálá apousta zla
šklebí se na celou společnost, která s hrůzou se táže,
jak to přijde a kam to apějem? Tak u nás a jinde
není lépe. .

Z Dabenee. Místní odbor ÚstředníMatice
školské v Dubenci u Král. Dvora oslaví stoleté naro
zeniny otce národa Frant. Palackého přednáškou,
k niš se uvolil dostaviti p. Ot Krouský z Praby.
Přednáška odbývá se dne 5. června 1698 o 2. hodině
odpolední v bostiňci p. Jos. Haase. Po přednášce vol
ná zábava s věcnou loterií. Čistý výnos ve prospěch
Ustřední Matice školské. Frant. Horáček, předeeda,
Josef Bouz, jednatel.

Z Čihoště m Ledče. (Založil 100ha
sičských sborů). Panu A. L. Seidlovi, učiteli
v Náchodě bude odevzdán při příležitosti diplom, na
sledovně znějící: „Sbar dobrovolných hasičů v Číhošti
osmělaje se tímto slovutného a velectěného pana A.
L. Seidla, učitele v Náchodě, zemského hasičského
dozorce atd. atd. pro jeho zásluhy o hasičství vůbec
a jmenovaný sbor zvláště, když byl týž v království
Českém sto hasičských sborů založil, z kteréhožto ju
bilejně hláhořícího počtu sbor Čihošťaký právě stým
býti se honosí, jednohlasně jmenovati svým prvním
čestným členem a na důkaz toho vydává tento di
plom“. V Číhošti u Ledče n. Sáz., dne 19. května
1898. Následující podpisy. Za sbor dobrovolných ha
sičů v Čihošti, dne 19. května 1898. Pavel Laogr,
farář a starosta sbora. Rad. Kopecký, říd. učitel a:
jednatel.

Ze Zbečníka n Hronova.Zdejší odbor se
veročeské jednoty pořádal 16. května svoji občasnou
schůzi v hostinci p. Antonie Vlachové. Řečník jakýsi

p: Pozděna ze Ždárek měl řeč o Karlu Havlíčkoví.počátku to ušlo, čím dálo však se učený p. řečník
pouštěl, tím více se to začalo i samým členům, jež
přece jsou samí katoličtí křesťanénelíbiti. Jak známo,
horlil Havlíčekpro náprava ve vyšším klora, ač nebyl
tím pravým a jeliným. Zmíněný řečník začal z toho
vytloukati kapitál na své kopyto a dal se do hanéní
dachovenstvu. Povatárání řečníků takových nebude
„severočeské jednotě“ ješ má dle stanov pouze národ
nostní program, ke cti. A když tak p. Pozlčěna umí
haněti kněžstvo, dalo by se očekárati, žs sám chce
býti vzorem, jak ae chová řádný člověk. Toho však
jest pravý opak. Člověk, který má bodinu cesty k do
movu,o besti hodiněna večerskjnčípředaáškua ráno
po probdělé přijede domu, nemá práro co opravovati
a vytýkati.

Z Perálce u Rychmburku. Dne 15.
května konala se u nás sv. miesie a po slavnostním
průvodu posvětil vdp. superior Cibulka z tov J. kří
Žovou cestu v našem r. 1331 posvěceném koatelíčku.
Slavnostní řeči proslovili vdp. avětitel, dp. farář, dru
žička, mládenec a p.starosta obce, který proslovil
manifestační katolickou a protiliberální řeč.

Z Bračic u Čáslavi. Ohlášenéa přisvém
oblášení již ze známé strany kaceřovaná veřejnáschů
ze Katolického politického lidového klubu pro krá
lovatví České měla u nás v neděli dne 22. t m.
průběh opravdu povznášející. Rodák náš p. Fr. Sa
torie s řečníkem pražským J. Hovádkem promlaviliu

fitomnosti téměř 300 osob, provázeni jsouce na mno
ých místech bouřemi souhlasu. První obral si zs

thema otázku dělnickou, rolnickou a řemeslnickou,
druhý křesťanské sdrnžování, Do schůze dostavili se
i členové čáslavského epolka „Práce“ v čele « dp.
Kalinou, který několika případnými slovy zasáhl do
debatty a mnohé důležité body osvětlil. Podobně pří
padně člen křestansko-sociálního spolku čáslavakého
p. Musil odsoudil vyseávající liberalismus. Za nálady
slavnostní opouštěli pražští řečníci Bračice. Mohou
býti s dílem svým spokojeni. Bylo to sémě, které v
budoucnosti může něsti hojný ušitek. Výras tomu dal
takó p. předseda achůze p. Říha Václav, když za vše
mu děkoval. Při schůzi sebráno na 5 sl. na agitační
fond. Ku konci nemůžeme opominouti, abychom ne

položili otásku p. dopisovateli „Pravdy“,který napaslže přijdou řečníci tí štváti proti evangelíkům, odvolá-lí
myní po schůzi onu s takovoa impertinencí ji.n do
tváře vršenou nráška tek veřejně jako ji ůčinil v čá
slavském svobodomyslném eučiní-li tak, víme
a kým máme jednati.

- Z Dobrého. V neděli dne 15. května pořá
dána byla u nás veřejná přednáška v hostinci p. Pr.
Linharta. Přednášel slovotnýpan JUDr. Antoním
Lepař, c. k. okresní soudce v Opočně o thematá:

Norý soudní řád a jeho půschaší na stav rolnický“
Řečník vylošil nejprve „rozdíl mesi novým. a starým
soudním řádem, svláště co se týká eporu o ruš
dráby, dále poukázal na shoubnost sporů takových

ro rolníky; posléze zmínil se také o tom, proč sa
nů našich tak často Ise alýchati o doadních spo

adokonce i-0 křivých k. | Příčinu- všeho |
hledal v nyméjší mravní spnstlosti, klesá vybujela je



thoas
nem s poklesnatí duchs nábožensk nepravéhoani lidské ani božské sutoMberalismu, který šádné,
rity uznati nechce.

Z, Hremeva. U nás jest nejnovějšívěcíotáska
upravení hřbi ova. Slavná rada © tská nyní asi po
200letém trvání hřbitova přišla na to, že voda ze hř.
bítova, jenš jest na skalnatém břehu zsložen, stéká
do řeky a tato kasí. Pro'o navrhuje na druhé straně
města místo pro hřbitov. Vše to neaí ve erozamění 8
duchovní správou a přifafených obcí. Není psmětníka,
že by se spozorovalo, že voda se kazí v řece, vodou
ze hřbitova. Dachovní správa navrhuje rozšířeníbřbi
tova a po případě zřízení nového na výše položeném
pozemku zádušním. Návrh ten jest eprávný a nebyl
by spojen s velikými výlohami. Upravení hřbitova dlo
návrbu městské rady by vyžadovalo značného nákla
du, jenž by rozvržen byl na přifařené obce, jako cesta,
upravení kaple atd. na novém hřbitově. Sympatie obe
censtva nejsou nikterak pro nový hřbitov zaujaty z
mnohých příčin jako: že návrb ten nevyšel od du
chovní správy, že lze z mnobých příčin pozorovati, že
al. rada městská jedná liberálně, to jest, že chce svo
bodu jednání jen pro sebe, pro zisk obce, jež by způ
sobem tímto, jako prodávání míst, jež by byly potom.
o hodně drašší, něž dosevade na pozemku zádušním
jsou. Dále lze pozorovati, „něžnou“ starostlivost ©
veleb. duchovenstvo aby sa snad nestalo „kapitalisty“
z příjmůhřbitovních. Na to tu jsou někteří pániv
městské radě. Doufáme pevně, že dobrý návrh na
bude vrchu bude ku prospěchu občanatva.

Politický přehled.
© bar. Dipaulim vyšla z katolického

tábora na základě velmi prý spolehlivých infor
mací zpráva, že taktika jebo nesetkává re se sous
hlasem ani v kruzích nejvyšších. Byloť bar. Dipa
ulimu poukazováno s důrazem, že taktikou jeho |
ničí se působení pravice V přítomnosti i pro bu
doucnost a touto taktikou pro pravici velmi nes
polchlivou se připravuje Cesta jen pro liberální
levici, proti níž jeho strana po tolik let s takým
nadšením bojovala. Jak dalece Dipauli změní se,
nelze ovšem říci, ale tolik lze očekávati, že uzná
za moudré podporovati raději hraběte Thuna, než
kterékoliv levičácké ministerstvo, Duvěra vyjádře
ná povýšením Ebenhochovým jest také schvále=
ním jednání jeho a jeho soudruhů.

Francouzská saěmovna zahájísváza
sedání 1. června. Předseda ministerstva Meline
může se úplně spoléhati na 253 republikánů a
37 raillovoných, bávalý chmonarchistů, kteří se ny
ní přidali k republikanům. Má tedy vláda 290
spolehlivých hlasů, ale absolutní většinu tvoří te
prve 291 poslanců. Meline se redy bude musit
opírati buď o 44 monarchistů, a 12 národních
antisemitů, anebo musí učinit pouliční minister
stvo se 104 umírněnými radikály. Socialističtí ra
dikálové (asi 74 p.) a socialisté (asi 57 p.) by v
tomto případě byli odsouzení do nepatrný men
šiny. Všech poslanců ve francouzské sněmovně
jest 581. Konservativní Meline učiní asi pokus,
aby si pojistil většinu bez radikálů, Francouzští
rolníci a měšťáci jsou většinou konservativní. Po
zoruhodno je, že v Paříži radikálům a socialistům
ubylo půdy. Hlavní jejich vůdci: Goblet, Socialisté
Jaures a Gérault-Richard propadli.

Američanům se teď v boji proti Španě
lům nějak nedaří. Na Filipinách dosud pevniny
neopanovali, povstalci nechtějí o «lidnmilných»
amerických kramářích ničeho slyšsti, na Kubě a
Portoriku dosavádní jejich pokusy přistáti k pev
nině se nezdařily, u Cabanasu, Cardenasu, Mari
elu, Matanzasu, u Bahie, Hondy, La Jsabely,
Cienfuegosu na Kubě, u San Juanu na Portoriku
byli Američané s krvavými lebkami odraženi,
španělský admirál Cerveras vodil svými 7prá
vami po 3 neděle pány Američany za nos, do

",| JSE)2
(G3 Železný nábytek,
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houvě všecb druhů, veškeré

D3

DG
do oken,

elegantní židle,

Úplné zařízení bytů soukromých.

a

stal se se slabším svým loďstvem úplně bez
úrazu na jížní pobřeží Kuby, a s mobilisací své
bo =vojska» nemohou býti Američané dosud ho
tovi vzdor svým dolarům. Silnější americké loď
stvo chce admirála Cerverase donutit dnes neb
zítra k boji; avšak nebude-li míti nouzi o uhlí,
bude se mu Cerveras vyhýbat, až přijede druhé
španělské loďstvo pod admirálem Camarou, které
má mnohem větší děla a obrněnce než Cerveras.
Podaří li se spojení španělského loďstva bez před
chozí bitvy, pak se nemusí Španělé příliš báti,
Američané si nepředstavovali, že bude válka tak
dlouho trvati. Jejich obchod válkou hrozně trpí,
neboť Španělé jim mnohou loď obchodní sebrali,
takže Američané se bojí posýlati své zboží do
Evropy.

Nagasta jest s obnovením svého minister
stva úplné hotov. Vévoda AlmodovarRio
stal se zahraničním ministrem Španělska,

Ktalský ministr námořnictva, admi
rál Brin, náhle zemřel. Pro předsedu minister
stva, markýze Rudiniho, znamená úmrtí Brinovo
velikou ztrátu, Brin byl v Italii i v parlamentě
oblíben. Novým ministerstvem námořnictví stal
se San Marsano.

7 Afelikniše Leopold, bývalýgenerálníři
ditel žinijních sborů, inspektor námořnictva a loď
stva, který účastnil se r. 1859 válek v Italii a r.
1866 bitvy u Č. Skalice, zemřel v úterý po tří
leté nemoci na zámku Hornosteinu v stáří 75 let.
Pochován bude v sobotu ve Vídni.

Celá Anmgile truchlí nad rakví slavného
státníka Viléma Ewarta Gladstona, pří
tele Irčanů a balkánských Slovanů, rozhodného
odpůrce "šech mohamedánů a nepříznivce Němců.
Anglické parlamentární strany učinily významné
smuteční projevy; při zprávě o Gladstonově úmrtí
odročily schůzi parlamentu, který se odročil od
24. května do 6. června. Gladstone, který rozdal
jmění mezi své děti již dříve, zemřel chud. Po
hřben bude v opatství Westminsterském na útraty
státu. Korunní princ z Welsu a jeho syn a ná
stupce vévoda z Yorku ponesou smuteční cípy
při pohřebním vozu Gladstone nebyl přítelem Ra
kouska, protože zabralo Bosnu, kterou přál již k
vůli obchodním zájmům anglickým raději Srbsku.
Gladstone byl ještě dlouho po r. 1848 odpůrcem
polické rovnoprávnosti židů. Psal sice též proti
sněmu Vatikánskému, ale odpůrcem katolictví
Gladstone nikdy nebyl. Dle názoru Gladstonova
stojí církev nad státem; v tom souhlosil vždy s
Vatikánem. Liberál Karel Blind v jeho nekrologu
praví, že Gladstone jen náhodou nestal se katolí
kem jako přítel jeho kardinál Manning. Gladstone

byl vždy zbožným a křesťanství pokládal vždy za
hlavní základ rodiny a státu. Proto byl vždy proti
rozloučení manželství. Slovem »církev« myslil
si vždy církev katolickou, v jejíž čele stojí hlava
církve Kristovy, římský papež. Ideálem jeho bylo,
aby anglikánská církev se spojila se svou matkou,
s církví římskokatolickou a aby též pravoslavní
obnovili jednotu katolické církve. Ješté před půl
třetím rokem psal Gladstone sv. Otci, Lvu XIII,
jejž nazval hlavou křesťanstva, aby uznal
apoštolské posloupnictví anglikánských biskupů.
Papež nemobl mu dáti jiné odpovědi, než aby
Angličané vrátili se do lůna katolické církve. Tato
se ostatně v Anglii stále zmabá a vynikající an
gličtí šlechtici, učenci, duchovní a průmyslníci vrá
tili se již do lůna katolické církve. Šlechetné snahy
Gladstonovy, který tak horlivě ujímal se politic
kých práv irských katolíků, nezůstanou zajisté bez
dobrých následků v budoucnosti | Gladstone lépe
katolickou církev a náboženství oceňoval než naši
»[iberálové«, neboť Gladstone rozsáhlou bohoslo
veckou literaturu znal, byl skrz naskrz proniknut

Levně na prodej
lustr barokový

s velkým množstvím brouše
ných skel na 12svící z čistého

bronzu dobře slacený
Karel Zavadil,

pasíř v Chrudimi.

horlivou vírou jako jiní opravdu velcí učenci, na
př. Pasteur, prof. Zacharjin a jiní. Jen duševní
nedochůdče neváší si náboženství, byť by sei
jinak honosilo titulem doktora.

Rakouská 1 uherská vláda brzy v
Pešti brzy ve Vídni pracují parou, aby vyrovnání
rakouskouherské skoncovaly, avšak dohodnutí jest
těžké. V sněmovnách se sotva vyrovnání prorazí
a rozhodnutí se stane asi na základé 814 st. zá
klad. zákonů. Na říšské radě není naděje, že by
parlamentární stroj pracoval, Poslanci z ohledu
na voliče bojí se povolit nové daně a zvýšené
vydaje.

Mladečeští poslamel vystupujíprotipo
slanci učiteli Sokolovi, protože v Přelouči za
vašatil, že tvrdil, že oposice mladočeská byla
špatná, plna ohledů, že jí někteří poslanci nedělali
ani do opravdy, protože jsou sobečtí a chtějí
dělati kariéru Tím jsou četní poslanci uražení,
urazil pry celý klub. V Čes. Budějovicích bušil
do poslanců dr. Baxa. V resoluci odsoudili po
sluchači ony „bezgásadné poslance strany mlado
české, kteří před voliči radikálně mluví, ve Vídní
však pěstí a slovem hájí centralistický parlament
1 vládu“. Resoluce přijata jednoblasně.

Admiral Carvera prý je dobře kryt v
přístavu San Jago de Cuba. Očekává v polovici
června loďstvo Camarovo. Dle jiné zprávy je loď
stvo Cerverovo Cienfuegosu, odkud vede že
lezná drába do blízké na severním pobřeží ležící
Havany. Vytřel tedy Cerveras Američanům opět
zrak? V Americe myslí, že loďstvo Sampsonovo
a Schlegovo blokuje Španěly v zálivu saujuanském
a donutí je k bitvě,

Vůdce německy dr. Jalius Lippert
vzdal se mandátu.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 21. května 1898. 1 hl.

pšenice zl. 09-50 až 11.20, žito zl. 7.20 až 7.30, ječmena
5-36 až 6-10. oves zl. 5-50 až 3.80, proso zl 000 až
0:00, vikve sl. 6:80 až 609, brách zl. 0'00 až 00.—
čočka tl. 0-00 až —'00, jáhly zl. 9.40 až — 9.80, krup
10 00 až 25-—, bramhborů zl. 200 až 230.

PRE“Nejlepší"8

olováskou shvovic
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

M.Nesňal v Uherském Brodě
(Morava).©U

Denní osvěžení; chuti k jídlu, okamžité i
sesláblým a starým lidem; překvapující účinek fke.
ným chudokrevností, chorobám plic a re
konvalescentům poskytuje skleníčka ře
ck ého vína: MAVRODAPHNE sladké, ACHATER
SEC méně sladké, obě vína desertní a pro nemocné
lisované z čerstvých hroznů Malvasinských. K obdržení
u pp. lékárníků A. Spory, K. Hubáčka, v Hradci
Králové, jakož u firmy H, F. Seidel, Praha Vodi

čková ul. č. 30, hlavní sklad spol. Achaia v Patrasu
pro Čechy, Moravu a Slezko. Ceny: Celá láhev 175 zl
půl láhve 90 kr. Toto víno nezkazí se v načatých,
dobře uzavřených lábvích. (108)

Jiné
na Btoárafi neb kamenotiskařství

příjme za výhodných podmínek

Theodor Hemský,
litografický uměl. ústav

— v Hradci Králové. —

=—— =
pddorný velkozávoů

pro

malbu chrámo

vých oken

A
3595

——

ARD

okoa chrámová | každého

Joha i provedení, se zaru

čením práce nejmodernějším

požadavkům vybovojící.

m
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Pozor! Čtěte!
Abych v širší známost

uvedl svůj nově založený
závod s dřevěnými výrobky
a získal si přízeň P. T.obe
censtva ustanovil jsem krá.
sné prémie a sice:

50 krásných
dřevěných hraček

všech druhů, krásně malo
vaných, pro malé i velké
děti (pro chlapce jiné, pro
děvčata rovněž jiné) za
pouhý doplatek zl. 1:70.

Každé zásilce bude při«
ložen cenník všech dřevě
ných potřeb pro domácnost
i hospodářství. Obchodní
kům velké výhody.

Zásilky vyřizuje dobír
koučeská firma Jos.

E'egantní

dýmky
různých tvarů s vyřezáva
nými ozdobumi, jmeny, mo
nogramy, modely vkusně

pracované a levné ceny,
Mám též na skladě veškeré
druhy dýmek hladkých (fla
drových). Ceny za kus: 60,

70, 80, go a 1 zl. 30 kr.
Obchodníkům při tuctovém
odebrání poskytuji velké

výhody. 294
Zásiiky vyřizuje dobírkou
česká firmaJoe. Ko
stelecký, Svratouchč.15

pošta Svratka (Čechy.)
Kostelecký, Svratouch
č.15 , pošta Svratka (Cechy). KRRNNAN„m
Laciné a krásné růžence

v největším výběru, obrázky svatých a vůbec vše, co je v
oboru devotionalií, má na skladě ústav

Růžencová výrobna v Praze č. 296-1.
Konviktská ulice. 346

V ústavě zhotovují se též všechna kostelní roucha za cenu
mírnější než všue jinde

Čistým výtěžkem vydržuje ústav 24sirotků —mrzáčků.

Knihovna katechetská.
Sbírka praktických spisů,

kterou s povolením nejd kn.-arcib. konsistoře Pražské
vydáváJ. Ježek.

Posud vyšly následující svazky:
Číslo 1. Praktická rukověť pro katechety. Sestavil J. Je

ček 18935 89 (XXIII a 290 str.) 1 zl.50 4r., váz. v plátně„ 1 zl. 00 kr.
Číslo 2. Výklad biblické dějepravy. Sestavil K. Tipmann.

Díl I. Starý zákon 1889; 89 (278 str.) 1 zl. 20 kr., váz.
v plátně 1 zi 60 kr. Díl II Nový zákon. 1889; 80 (386
str.) 1 zl. 60 kr., váz. v plátné 9 zl.

Číslo 8. Výklad katechismu. Příručníkniha pro katechety.
Sestavil Vojt. Pakosta. DílI 1891; 89 (369 str.) 1 zl.
33 kr., váz. v plátně 1 zl, 72 kr. Díl II. 1891; bh?(195
stran/ 06 kr., váz v plátné 1 zl. 36.

Číslo 5. Evangelní perikopy, jimž obsah, výklad a pou
čení přičinil Frt. Dusil. Čast I. Perikopy nedělní. 1889. 80

- (178 str) Ao kr.; váz. v plátně I zl lo kr
Číslo 3. Vyklad evangelních parabol. Promluvy, jež na

psal Václav Macek. 1890; 89 (155 str.) 72 r, váz vplátně
1 zl 2 kr.

Číslo 7. Katechése sv. Cyrilla Jerusalemského. Z textu
řeckého (vydání J. P. Migne) přeložil a poznámkám opa
třil Dr. Jan Lad. Sýkora. 1892; 89 (364 str.) 1 zl. 50 kr.,
váz. v plátně 1 zl. 99 kr.

PR“ Ku zakázkámdoperučujese jjj

Cyrillo-Methodějské knihkupectví G. Franci
v Praze. Molantrichova ulice. 236

JAN HORÁK
soukeník

V BRYCHNOVĚ n K.

:čistě vlněné látky
SRB"vlastní výroby. <M

Račteš učiniti jen malou objednávku na
zkoušku!

Vzorky na požádání zašlu franko.

Děhuje všem svým milým veledůstojným a
velectěným zákazníkům za vzácnou přízeň, pro
sím, aby mi i dále důvěru svou věnovali © ali

buj. vždy vzornou, poctivou obsluhu. 15

Podporujte českou firmu v uzavřeném:
území.

Jan Bašta,
první a nejstarší Česká továrna na

hudební nástroje a struny
vyznamenanástátní a stříbrnou medaliína první

bulhar:ké zemské výstavěvPlovdivu
(Philippopel

azáslužnémm! kříží T. třídy u velkfémi diplomy belgické a nea
polské akademie u jmenován čest. členem obou těchto nkademif.

v Schěnbachu u Chebu (v Čechách).
doporučuje se co nejlépe P T.
včitelům, ředitelům kůru, hudeb
ním spolkům, obchodníkům při
dotřebě hudebních nástrojů s sice:

Specialita: Mletrovské
housle, se smyčcem a uzavíra
telným pouzdrem, flanelem vylo
ženým k nosení, i obalem a franko
za 10 zí. r. č: Dále housle,
smyčce, jemná koncertní čella, cí
citery s nejčistším hmatem, ky

tary s nejčistším hmatem, koncertní fiéiny, ze dřeva
grenadilo.ého, C-b spodek, koncertní klarinety ze
dřeva grenadilového, C, B, Es, D. Powsdra na housle.
Dále struny a v eliké souč stí jako příslušenství k
nástrojům hudebním ve všech cenách a jakosti nejlepší.
Obchodníci přiměřenou Brážku. — Zevrubné cenníky

zdarma a franko,
Zásilky na dobírku. (Nekonvenující se ochotně vyméní,

Veškeráhudební nástroje opravují te místrné, hned
a co nejlevnéjí se účtují.

823 Ukázky dobrozdání.
Velvary, dne 25. list. 1897.

CČtěný panel!
Co se tento týden obdrženého cella týče, mu

sím Vám skutečné vzdáti nejvřelejší díky, jsem ne“
smírně potěšen, neboť jinde podobný nástroj nekoupí
nikdo tak levné jako u Vás

Nástroj ten je tak dokonalý, že netřeba mně
vyrábitele odporučovati, anť nástroj tento odporučuje
jej sám. Přijměte ještě jednou mé nejvřelejší díky za
tak vzorné obsloužení a přeji Vám, by závod Vášnu
šel hojnost odběratelů a tak ku „hvále Vaší zkvétal,

Se srdečným pozdravem Váš přítel
Č. Bubeníček, úředníkv cukrova u

Annenské

Slané

lázně

Unicum| +=
Skvělé často

proti

roku 1686.

rheomatis, —Prospekty salle
(království Če
ské), stanice 86
ver.-záp. dráhy.

Thenm,

pe JÍSChiáSA Dne

Založeno 1843. o

Jan Kalis,
hodinář a zlatník

v Bychnové n. Kn,
272 doporučaje
svůj hojně zásobený sklad
zlatého a stříb. zboží,
hodin kývadlových, ka
pesních v cenách mírných

a se sárakou.

Též na splátky.

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve svó vlestní dílně na omělé truhlářské i čalou

nické zboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
ze dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá

daného

6 pérovky a žíněnky,D8
pony s záslony do oken, bledké i zdrhované dle

france. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

a rel $Jorovec,
dekorační malíř v Třebechovicích

doporučuje svůj závod k provedení všech

dokorakivníoh maleb zookolů
při dobré maliřské technice.

Malby provádí se od jednoduchého
až do bohatého spraoování.

Nástěnné staré malby jakož i olejomalby se
restaurují,polychromie oltářů a soch

se levně obstarávají.
Náerhy a rospočty předlojí se ochotně na

pošádání. 280

OW*>Humpolocká

Natiěná sukna
a letní lodny.

Dámské lodny. Modní oblekové látky
na převlečníky a haveleky

z čisté ovčí vlny a levných cenách doporučaje

Karel Kocián,
závod soukennický v Humpolci.

281 Vzorky k nahlédnutí franko.

P. T. milovníky sportu
dovoluji si upozorniti na můj hojné zásobenýsklad kol

e

: různých soustav a výtečné jakosti a veškerých
součástí těchto v čísle 114. na Mlalém ná
měsetí. Tamiéž nalezá se dílna na veškeré
247 opravy kol. V úctě

V. Prokeš v Hradol Králové.
ovovvUvUvUUUUUUmuvmvoowse

Tovární sklad Do

jizdních kol
ALBERT R. ŠŤOUKAČ, Sritavy, Morava.

Výrobky jedině nejoavědčenějších továren se dvou
letou zárukou. 321

| pas“ Prodej též na mírné splátky. "MS
Cenníky zdarma.

| PALMYRAZZ
pány na obleky
v moderní barvě

metr zl. 3.
Waúplný oblek 3 metry za © zl.

Vzorek této látky, jakož i bohatý vý
běr moderních druhů na obleky, svrchníky,
jen zaračené jakosti a v mírných cenách se
na požádání k nahlédnutí franko zašlou. 817

První český zasýl. závod

Ed. Doskočila v Chocni.

map-Klatovské "ii
světoznámé, skvostné

fi t
Květy dokonalé stavby I. stapně se jmeny a po

psáním barev 10 kusů 2 zl. 60 kr., 100 kusů 20 zl.
Obrovské karafiáty 5 kusů 3 zl., 100knsů

45 zlatých.
emont. karatláty 10kusů za 4 zl.

Zahradní karafiáty osvédčenéplnédruhyv roz
ličných barvách 10 kusů I z., 109)kasů A zl.; též nové
a výtečnédruhy růží, plněfuksle, pelargoniestd.

Levné ceny dlecenníku, který na požádání zdarma
a franko zašlu. Korespondence v české, slovSpolské,
německé a maďarské řečí. 437

A. J. Drozda,
umělecký a obchodní zabradník

"y Klatovech (Čecby).



Singerovy šicí stroje jsou vzoremcodo soustavysprovedení,

Singerovy šicí stroje jsou nedostižnyco do výkonnostia trvání.

Singerovy šicí stroje jsoupro moderníamělévyšívánínejzpůsobilejší.
Bezplatné vyučovací kursy též modernímu umělému vyšívání.

©dostatí v naších vlastních sávoděch.'-

. . s
GaggpCo,akt, spol.£kme: BAzetae áráoé| ONO KTOTOTOTOTO OTTO

Kdo u mne kupuje,

českou věc podporuje!

I nejmenší zakázky se
vděčně přijímají a co

nejsolidněji vyřídí.
ADOLF NOVOTNÝ

v Týništi n. 0.
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Kneippiani pozor! s
Nedávno vyšla zábavné poučná kniha nazvaná: xx

xx„on Anepgem"

Odramáznánla: Kotva.

[LINIMENT. CAPSICI COMP.
z Richtrovy lékárny v Praze

uznává se za výborné, bolesti utišujíci natírání; jest
na skladě ve všech lékárnách za 40 kr., 70 kr.a 1 zl.
Všeobecně oblíbený tento

domácí prostředek
žádej vždy jen v původních láhvích s naší ochrannou
známkou „kotvou“ z Riohtrovy lékárny.
Buď opatrný a přijmi jen láhve s touto
ochrannou známkou za původní přípravku.

Richtrova lékárna „U zlatého Iva“ V PTAZE,

s 43 krásnými obrázky.
Cena I zl. r. č. ——

Nechť neschází v žádné knihovně pravého mí
lovníka vody vůbec a Kncippa zvlášť!

x
4x
x

Na skladě má spisovatel její xx
xxx

LUDVÍK HORA,
ve Chvojně u Pardubic.

v

IS. KUNÍ, v. VACEK,NNN

RARANRKNNNANNRINNNNA
rm v Praze, závod

amlScký pady be: školkářskýZ i ohařský a řezbářský.

Mu M ep Pisárnaa dilnynaDot. VPamět2 JE né, č. 612.-VII. niku

pZá -. ; ae Sklad Eliščinatřida
oj /% , č. 24. u Chlumce

ena beliska25 krejesrů(50 halij. né "l nabízí EnY zimní a jarní
Obsah HDOgramů. Sochy, křížové ces vysazování stromy ovocné

| 8 | eo He ČS | este, Boží hroby, kn. SvéploSr ezenioPro
+| SPAGTTO KAI C e, oltáře, kazateln „z KPOvINY OZEODNŮ
BO a zpovědnice, křiitelny, konifery,divokéstromy

Ka! konsoly, svícny, lustry, | 5, stromořadí,pláňataatd.
0, pulty atd. dle slohu ko- ce sazenicv zásobě.
"ko áj + stelů. 265 né ceny. — Výborné
a Původní nákresy, cenníky zboží, — zoěný cenník
ROA a rozpočty bezplatně a zČarma

1 JAR franko | RARRNNNNA

1 a vcelých zmmkéch. | NM > . , ja si:

i Videf-Mnichov © MB jk ch K mistr krejčovský
: ei v Novém Hradci Král.

i č odporučuje svůj závod P. T. obecenstvu
Ve vlastním zájmu vždy a všude žádejte Nov. Hradce Kr. a okolí.

je prijimejte pouze tyto původní baličky. M- Rychlá obsluha, přesné provedení,ceny nejlevnější.

dh

Cyrillo-Methodějské knihkupectví
G. Franzi wPraze,

———=Má Na skladě ===

Řimské Pustotovymissály
latinské; nejnovější úplmá vydání s propriem pro

Čecby, v následujících vydáních:

a) ve formátě čtvercovém (31X23 cm. vázané

v

Nejedlý,

v NovémBydžově
dříve v Hradel Králové

udporučuje svůj atelier k provedení všech de
korativních

malef kostelů
při trvanlivé malířské technice.

. Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckého apracování, restanruji staré maby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma

PoE ey

v černé kůži se ulatou ořízkouza... „ 1776
v červené kůži se zlatou ořízkou za .. „ 1818
v šagrén,skopoviněse zlatou ořízkou „,„ 2136

L) ve formatě malého folis (35/,X25 cm.) váz.

loji obrazy nové. v černé kůži s červenou ořízkou za.. zl. 21-96
-Návrhy ve slohu stavby kostela se na v černé kůži se zlatou ořízkou za . „ 2256

pošádání ochotněvypracují a rozpočty předloší."9 |. v červené kůži se zlatou ořízkonza . „+ 2376

( 3př | -v šagrén. skop. se zjatou ořízkoaza . . „ 2676o JC 2285 ; yh $ Objednávkyvyřídíseobratempošty.

„13 + LA i "u “ , " . „. K.
Pro měsíc máj

odporačujeme vřele ——. sTajemství růžencov
——— vrosjimánícií. p.
Pro členy živéhé růžence sestavil Antonín Petráň.

Knížečka brož. r bárevné obálce olsahující 3 stran vel.
16 ozdobena je 16 obrázky tajemství růžencových. Ku
konci knížky připojena jsou pravidla spolku živého rů
žence. Tišténa na papíře bledých, oku příjemných barev

(chamois, růžové, hráškóvé zelené).
Na skladě Nj“ v řeči české i německé. tj

Prodává se jednotlivě po 4 kr.
od du kusů po 7 kr.
přes 100kusů po 6 kr. .

Prodávají serorřesány i na jednotlivé lístky (ku měsíčnívýméné členům spolků růžencových) 15 kusů za 7 kr.

H Naší mládeží podává star
Učte se Z dějin! vlastenec.L. Vydánístran

*G64,89, Cena snížená 10 kr. místo 15 kr. 100 kusů 8 zl.
frankovaně. Vhodná příležitost za cenu levnou rozšířiti

četbu Časové poučaou.

Poučení pro katolickéjinochya pounyv osadách| smišených o manželství dovoleném
a manželství bříšném. Napsal kněz diec. královéhradecké
dlouhou dobu na osadě smíšené 8 úspěchem pracující. Str.
26. 509.Cena 100 kusů frankorané I zl. 70 kr. jednotlivě

1 výtisk z kr.

č L—IV. ka
Obrázky ze smíšené Sady čckén:
liduna osadách smíšených napsal Frant. Mimra
V ronšezábavnýchobrázků ze skutečného života ka.
tolického lidu v osadách nábožensky smíšených líčí spi
sovatel a přesvědčivýmidůvody objasňuje záhubnost
smíšených sňatků. Stran 168,8. Cena frankov 43kr.

s* 9 Ku potřebě duchovních
Cvičení snoubenců. sčsrů i katolických
snoubenců upravil a konal Antonín Kaška, farář v
Chlenech. Stran 44, registr. 89. Cena brož. výtisku 25 kr.

Vázáno červené v poloplátné se zlacením 40 kr.

nS P Pána našeho Ježíše Krista. Z pra
Křížová cesta menůčeskýchčerpala českému
lidu katolickému podává Ant. Kaška, farář v Chlenech.
Str. 20,80, Cena 8 kr., 50 kusů po 7 kr.. přes 100kusů po 6 kr.
Působení autora obou předchozích děl v duchovní správě
je našemu ducbovenstvu příliš dobře známo, než aby ob
vyklou cestou reklamy potřebí bylo na práce p. děkana

Kašky upozorňovati

Nápěvy K Olfáři Čes.
právě P v tisku dokončeny a možno objednávky jižnvyřídit. Knihačítá 122 stran. 89 (formát Oltáře) a pro

dává se (bez frankatury):
1 brožovaný výtisk... . . za 15 kr.
1 v poloplátně váz. výtisk. . . . za 22 kr.
1 v plátué váz. výtisk . - . 8 25 kr.
1 v plátné váz. se zlaceným křížkem za 27 kr.

Pro knihkupce cena při brož. výtiscích o 3 kr., při
vázaných o 4 kr. nižší.

Jelikož Nápěvy objednávány budou jen po jednotlivých
výtiscích, jichž cena nízká nedopouští zasílání zvláštních
účtů, díti se bude zásilka Nápěvů při objednávce do 6
kusů jedině proti předem zaslanému obnosu, k němuž

račtež pl. t. objednatelé přiložiti ua porto
při 1 výtisku 3 kr.,

„2 3 n A n« 4-6., 10,
ORP-Hlas varhan k čes. Oltáři a kniha nápěvu

k něm. Oltáři nachází se v sazbě. ff
Aby Hlas varban aspoň v částech dříve dostal 8e
do rukou žadatelů, bude vydán postupně asi ve 4 neb 6
sešitech Vyjití 1. sešitu i cenu eznámíme po vyjití jeho
v Obnově. „Nápěvy k Oltáři“ obsahují melodie pro
zpěváka ku všem písním v Oltáři obsaženým. Kromé toho
i chorální nápěv k licaniím— Otče náš, Zdrávas Maria,

Pod ochranu Tvou, Zdrávas Královno, Anděl Páně.

Při nápěvech podložen z pravidla pouze1. verš, tam však,
kde by mohly nastati obtíže s podkladem textu, aneb kde
praktická potřeba toho se ukázala, podložen jest text tak,
aby snadno vpraviti se mohli do nápěvui ti, kteří „Ná

P po rucenemají.Aby při zpěvu náležité se dbalo slovného přízvuku, vy
značena jest v „Nápěveché tučnějším tiskem slabika hlavní

přízvuk ve slově mající.
Při každé písní označeno, odkud nápěv vzat byl.

WM-Právě vyšlo Ji
tiskem biskupské knihtiskárny v Hradci Králové, nákla

dem spisovatelovýmAssistentia
seu brevis instructio de officiis diaconi, subdiaconi, pres
byteri assistentis nec non diaconorum assistentium in
mises et nonnullis aliis functionibus. A. P., sacerdos di
oecesevs reginaehradecensis. Cum approbatione reveren

disšimi Consistorii reginaehradecensis.
S.rcn 96 8" m. — Cena 35 ky., poštou 38 ky.

Na skladě od téhož autora:

„L -= =- - =Officium divinum
seu brevis instructio de horiscanonicis.

Stran 76 8: m. — Cena 32 kv., poštou 35 kr.

Tabulky 5 modllňani:
k požehnání „Panem de coelo“,;

po měš sv. „Zdrávas Maria“,
do sakristie 8 modlitbami kněze při obláčení

bohoslužebných rouch.
Krásné provedení písmem i způsobem missálovým. Pro

dávají se nalepené (po 15 kr) i nenalepené.

Objednávky vyřizuje

- Bisk. knihtiskárna.



14pojí i hd |
s koupelnoua bobatým příslušenstvím| před- (©

pokojem u salonu jest

vnově vystavěném domě
Jar. Červeného

na nábřeží Eliščině od 1. července t. r.

k najmutí,
Tamtéžpronajmese byt © S pekojích
s kuchyní a moderním příslušenstvím pod jed

ním uzavřením.

W>Cenymírné.i
3332636362626

Atelier pro malbu dekorativní

mg-specielně kostelní. GS
B- NÁVRHY-ON

—ok přesně ve slohu vypracují se bezplatně. fe
Za solidné provedení záruka.311

Vilém Vondřeje,
akademický a dekorační malíř

dříve ve Vídni, nyní w Praze, Smíchov, Celná ul. č. 63.

Pacht hostince.

Restaurace

„na Střelnici“
v městských sadech na
Pražském Předměstí č. p. 45

u Hradce Králové

=-pronajmesei
od 4 října 1898,
Nabídky přijímá do 30.

Června 1808správa pivovaru
v Hradci Králové, kde v pod
mínky nahlédnouti a bližší
vysvětlení obdržeti lze.,

V Hradel Král , dne 20. května 1898.

Pravováreční měšťanstvo.

í doporučujese ku zťe oltářů, Božích hrobů

A Í 9 h a "Svoškových uměnícirkovníhe; téžzhop 6 arda , ; -tovujesochysvětcůzedřeva| z kamene. |. a- Staršípráci
sochař a řezbář 1 leku cenemejte,Prom revvjeposlacujea pole

v NovéPace(Krkonoše)r a ea Ho peně

ze Sumavy,
ješ řádně upravené vyznamenávají se výbornou chutí
a jsou velevítanou pochoutkou při každé slavnostní
hostině, zasílá v původních vaničkách na 6 sl. dobírkou

Em. Votruba v Sušici,

BD BY 1

Vymamenán stříbrnou médailí
9 Hradel Králové r. 1804. ©

Volodůstejnému duchovonstvu!

| Dovoluji si odporučítí svůj hojnězásobený oklsd

kostelních paramentů
ve vlastní dílné praoovanych. Dále zhotovují go
bické svícny, lampy, kalichy, monstranoe,,.
lucerny, rámce na kanonické tabulky a
pod. přesně dle vzorů a slobu za ceny mírné.

Právě vyšlo úplné “gl

BEN
= NUNE

Román z dob Kristových.
Napsal Lewis Wallace. S 94 skv. illustracemi

a 8
Česká mše pro lid ©

na slova Boleslava Jablonského
(„Tobě, Pane, na výsosti. .. .“)

složilFrantišek Pleka..
Op. 15a. Vydání pro smíšený sbor s prů

vodem varhan (neobl.) Partitora a hlasy
za 1 21.50kr.netto, hlasy po 15kr. netto,

Op 15b. Vydání pro jeden I dva (dětské:
hlasy s průvodem varhan neb barmo
nla. Partitura a hlasy za 1 sl. 30 kr.
netto, hlasy po 12 kr. netto.

NakladatelFr. A. nek, český knih
kupec v PRAZE, vedie Národního divadla.

i „= Prvý český závod hudební EX

ÓO0000000000000000

a obhájce ve věcech trestních

v Hradci Králové
činí uctivé oznámení, že přeložil

kancelář svou *

do vlastního domu k

na Eliščině nábřeží. |

v iK
SETNT DNŽBBE OPEL

Kupujte od svých. podporujte sami sebel

WM>Pravá přírodní ijna
1 litr sa 28, 30, 40, 60, 60 a 80 krejcarů

doporučaje obchod vínem firmy:Alois Sláraa,
v Praze,

Král. Vinohrady, nároží Palack. tř. a Skrétovy ul.
V sudech levněji! Cenníky zdarma.

OOOOODOOOOOC

ličkých dítek.

Mx Josef Joudal. JUDr. Josef Baše. Vojtěch Valášek. ad



Otevření lázní Velichovských.
Dovedná ruka pana architekta Helmanna vytvo

tvořila pod strání Velichovskou na bývalých polích

sámka pí. baronky open Bodenové a BeessovéChrostinové přek.ásnouskapina bodov, která
uprostřed malebného okolí překrásně se vyjímá.

Za parkem zámeckým vypíná se především
úhlednábudova restaurační, uprostředníž nalézá
se lázeňský salon či restaurační 16 metrů dlouhý,
11 metrů široký a 7 metrů vysoký, vyzdobený obrezy
Jich Veličenstov, čerstvými květináči, zrcadly, nádhor
nými lustry a pěkným nábytkem hostinským. Ze sálu
vychází se na lázeňskou vyvýšenou terrasu, kdež při
poháru ohnivého vína a řízné chmeloviny jest příjemné
posezení a překrásná vyhlídka na sousedící bujný les,
šírná luka a lázeňský park, uprostřed něhož nalézá
se koncertní pavillon, proti němuž opět vypínají se

kné vily ve slohu renesančním: „Vojtěška a Jela “
římo na proti terrase nalézá se lázeňská budova a

sa ní skladiště rašeliny a kotelna.
Ze zalonu vcbásí se na jižní straně do verandy

s výčepemJin do spižírny a kauchyné. Dole v souterrainu nalézají se pokoje pro služebné, čerpací stroj
na vzduch, vchod do sklepa a lednice, které se nalé
zají vlastně již pod restauračním sálem. Dobré jaro
měřské pivo Čepuje se pomocí tlakostroje, plzeňské
jde přímo od čepu. Na severní straně přijdeme ze sa
onu restauračního do čítarny, do herny a kuřárny

majících asi po 40 m" plošné prostory; opatřeny jsou
pěkným nábytkem a veškerým pohodlím.Za verandou
se nalézají moderně upravené klosety.

Ve ville Vojtěšce nalézá se v I. a II. poscho
dí 25 pokojů, selegantním nábytkem,se zrcadly, po
stelemi a hedvábnými povlaky, s fauteilly a pohovka
mi. S verandy jest pěkný rozhled na vesnici Veli
chovky, les a čarokrásné okolí. Světnice stojí denně
80 kr. až 2 zl. Větší rodiny mohou si vzíti 2 i 3 po
koje, které jsou mezi sebou spojeny. Zvláštní postel ve
světnici stoji 40kr., -ustlaná pohovka 20 kr. Za po
sluhu platí osoba týdně 1 zl., z dětí se platí polovice.
Byt lázeňský se vypovídá 8 dní před odjezdem a platí
se vždy v neděli dopoledne. V dolejších místnostech
nalézají se obydlí pro pokojské, šatny a půdy.

Sousední villa „Jella“ (Gabriela) má 30 pokojů
větších rovněž po 80—200 kr. denně. V této ville ne
nalézá též ordinační síň a rodinný byt lázeňského lé
kaře, pana Mdr. Sperbra. Ve villách nesmí si lá
zeňští hosté ničeho vařiti na líhových přístrojích a
rovněž práti tam nesmí. Za přiměřené ceny se mohou
stravovati v lázeňské restauraci, kdež strava a po
sluha jest úpravná. Levné byty možno dostati též ve
vsi Velichovkách, kdež se nalézají též tři hostince,
vesměs slušně zařízené.

Lázeňská budova stojící na straně východ
ní proti lázeňskému sálu zařízena jest podle nejmo
dernějších požadavku lékařské vědy. Dveřmi vejdeme
především do prostranné čekárny, která má prostoru
asi 90 čtver. metrů. Přímo naproti vchodu vejde bost
do ranní ordinační síně lázeňského lékaře pana dr.
Bperbra, rodilého Slezana z Frýdku, který má neda
leko Bohnmína v Derkách též jodové lázně a jenž jest
jest též spolamajitelem Beatričiných lázní ve Vídni
Jak lékaři praví, jest p. dr. Sperber zkušený lázeňský
lékař. Každý pacient, jenž chce do rašelinových lázní,
musí se dáti panem doktorem dříve lékařsky ohle
dati. Lékař také určí, jak teplá má býti pro tu kte
rou osobu lázeň. Osobám stíženým srdeční vadou,
chrlením krve, tuberkalosou. mrtvicí, ochrnatím jakož
i šenám těhodným velichorské lázně se nedoporučují.

Za to se odporačnjí ve všech případech chybnéhoemíšení krve, chudokrovností, pfi bledničce, krtična
tosti, křivici, při skorbutu, při celkové slabosti, dále
při všech čivních chorobách, rheumatismu, hostci,
pohlavních nemocech, při oduření aleziny a jater
s průběhem střídavé borečky u krtičnatosti.

, Po lékařském ohledání a svolení odebéře se

pocení z ordinačního pokoje v pravo ku pokladně,dež se vydávají lístky. Rašelinová lázeň L. třídy
stojí 2 sl., II třídy 1:50 zl., obklady teplé ze slatinné
hlíny 50 kr., obyčejná vanová lázeň stojí 40 kr. Lážní
možno poušitiod 5 aš 12 h. dop. a od 3 až do 7 h.
odpoledne.

„ „Kabiny L třídy v pravo od pokladny se nalé
sající vytápěny jsou jakož i chodba železnými ústřed
ními kamny. Do lázeňské kabiny jde se předsíní, kdež
se nalézá pohovka pokrytá žíněným povlakem, toiletní
stolek a zrcadlo i židle. V kabině se nalézá elegantní
koupelna, vykládaná bílými porculánovými plotnami,
opatřená spouští na teplou s stadenou vodu a elek
trickým zvoncem, jimž se přivolá slažebný lazeňský
personál. Vedle porculánové koupelny do které gestu
puje se po schůdkách, nalézá se prostor pro vanu 8ra
Šelinovou lázní, která na náležitý spůscb ohřátá
na kolečkách apočívajíc zvláštními dvířkami se při
sune od rašelinového a vodního reservoiru při kotelně
se nalézajícího.

Na levo od lékařské ordinační síně nalézá se

lázeňský, za ním 6 kabin II. třídy, v nichž koupelna
je vykládána šlutými chamottovými kachlicemi místo
porculánem. Ostatní zařízení je v II. třídě jako v I.
třídě. Naproti kabinám II. třídy nalézají se hledíce
do parku (dvora) lázeňského 4 kabiny s obyčejnými
vanovými lázněmi, chamottkami opatřené, v nichž se
může každý navštěvovatel lázní vykoapat; poblíže

choduz lázní jest síň pro lásně elektrické, kte
se konají dohlídkou lékaře. Na obou stranách

chodeb čekárny jsou šatny pro dámy a pány a
klosety. V lázeňské budově velichovské ©nemůže
se host zachladit, neboť její zařízení vyhovuje všem
pošadavkům zdravotnictví,

-28 lázeňskoubudovounalézá se kolna s raše
linovou pratí. Tato jest velice jemné jakosti. Slatina
velichovská uznána byla dvorním radou a přednostou
lačební laboratoře, panem Ludvíkem za stejně výteč
nou, jako železité, světové pověstise těšící velichov
ské prameny minerální. Slatinné lázně velichovské
snámy jsou jiš po staletí. Příprava rašeliny děje se

co nejdokonaleji také pomocí strojů — a sice vyči
stěná rašelina sype se do mlýnku, by zbavena byla
veškerých drobných kamenků a hrud v ní se snad
nalézajících, načež pomocí výtahu dopravuje se do mí
sidla při strojovně opatřeného rameny, kdež s vodou
náležitě se pramíchává a parou ee zahřívá. Dobře
promísená a veškerých malých eončástek zbavená pou
ští se do slatinných van a odváží se do kabiny lá
zeňské. Dříse nežli se v kabině umístí, obřeje se

arou na lékařem přesně udaný stupeň tepla. Upotře
ená slatina odváží se do zvláštní kolny,kdež z této

briguety se zhotoví a pod kotlem parním se pak pálí
Jest tedy manipulace e rašelinou se stránky hygie
nické zde co nejvzorněji provedena.

Strojní zařízení ve velichovských lázních pro
vedeno vůbec s největší pečlivostí firmou Můrky
Bromovský a Schulz z Hradce Králové. Stro
jovna nalézá se na jich od rašelinové kolny za bu
dovou lázeňskou. Opatřena jest parním kotlem 30 m
čtver. plochy výhřevné a 6 atmosfer přetlsků; vyví
novaná v kotli pára slouží k pohybování vodního čer
padla, pokad se týče hnacího stroje, taktéž ve stro
jovně se nalezajícího, ku centrálnímu topení pro lá
zeňský dům, jakož i ku ohřívání alatiny ve vanách.
Vodní čerpadlo, jehož výkon za 1 minutu obnáší 210
litrů (za 1 hodina tedy 126 hektolitrů), čerpá ve vzdá
lenosti asi půl kilometru ze studny za zámkem se na
lézající, kterášto obsahuje vodu výtečné analyse a
tlačí tato do dvou nádržek nad kotelnou se nalézají
cích. Z těchto dvou nádržek, z nichž jedna pro teplou
a drahá pro studenou vodu slouží, teče voda ronrami
do lázeňských kabin, do slatinných van, do obou vil,
do lázeňské restaurace jakož 1 ku topení rozsáhlého
parku. Vedle kotelny nalézá se prádelna pro lázeňské
prádlo a byt pro prádelna. Stroje možno použítitaké
k elektrickému osvětlení lázní. Aby reservoiry nad
kotelnou nepřetékaly, odvádí se přebytečná voda do
reservoiru v zemi za kotelnou se nalézsjícího. Při
kotelně se nalézá komín 25 m vysoký. Splašky z prá
delny i z lázeňských kabin odvádějí se do filtračních
jam. Veškeré fekalie ze všech lázeňských budov dá
vají se do uzavřených žamp a v noci se dle potřeby
odvážejí. Ve velichovských lázních panuje tedy všady
vzorná Čistota.

Lázně velichovské s lázeňskou restaurací má

pronajaty nájemce velichovského velkostatku, pan J.eisser, rodák hořický. Vína, piva, vody minerální
a sodové i kuchyň, vše uspokojilo přečetné hosty při
otevření lázní i ponich plaou měron. V neděli zaví:
talo na Velichovku asi 240 kočárů, dále vozy a omni
busy. Venkovský lid, městská i venkovská elita a 16
lékařů dostavilo se z najširšího okolí z Král. Hradce,
Smiřic, Josefova, Jaroměře, Králové Dvora,Č Skalice,
Nového Města, z Náchoda, z Opočna, z Hořic atd.
Dostavili se jmenovitě četní páni starostové z okolí,
okresní starosta a zemský poslanec Jan Jaroš,
porkmistři, J. J. kníže z Schaumbarg-Lippe,
moravský místodržitel vob. pán Spens Boden, Jeho
Exe. podmaršálek Seifert a vyvrací voj. hodnostáři
z Josefova, velkostatkáři b. Spens Baden Rosmanit
soud. rada z Jaroměře,pí. bar. Spena-Bodenová a
Beessová-Chrostinová ae zástupci šlechty a pří
baznými. Všech účastníků mohlo býti na 4.000.

Lázně posvětil dubenecký farář dp. Alexandr
Jareš za assistence dp. katechetyEtricha a ka
plana Stanielava. Když průvod ee přiblížil k lá
zeňskémusalonu, oslovil shromáždění dp. Jareš da
leko elyšitelným hlasem: „Velepamátným zůstane le
tošní rok v dějinách říše rakouské, neboť letos sla
víme jubileum 5oletého panování J. V., nejdobrotivěj=
šího císaře a krále Františka Josefa [ Památným zů
stane však také letošní rok pro zdejší krajinu a zdejší

umátné panství a obec Valichovku neboť myšlenku,
terou již před dávnými lety majitel zdejšího panství

a učený říšský rytíř, Podivín Hópfiingen z Bergen
dorfa v srdci svém choval, zdejší bohatá a výborná
ložiška slatinná k léčení nemocných upotřebiti, oce
něn od nynějších urozených majitelek panství a dávná
myšlenka stala se skutečností. Tam, kde loňského
roku vlnila se ještě boží úroda, tam zvedají 8e nyní
pod našima zrakoma ekvostně zařízené lázně slatinné,
se dvěma úpravnýma villama pro choré a nemocné
s lázeňským hotelem a překrásným parkem a bujnou
zelení lačin i lesíka, Vše ta spojeno v harmonický lad
ný celek. Dvě šlechetné a vysokorodé vnučky Podiví
na rytíře Hopflingena uchopily se myšlenky svého
urozeného děda a spojivše se s jinými šlechetnými
osobami provedly věc blahodárnou ve prospích trpí
ho lidstva. Nešetřili velikých obětí, a tak mohou býti
lazně otevřeny již v letošním památném jubilejním
roce Jeho Veličenstva jenž si přeje oslavu svého 60
tiletého panování prováděním dobročinných ústavů
a dobročinných skutků. Zařízení zdejších lázní je
také činem vlasteneckým, neboť zase jeden poklad
naší krásné české vlasti vynesen na světlo, zase jeden
drahokam 'očistěn, zase naše vlasť o jednu perlu je
dražší, která v ústranní pohozena byla. Na to vzdal
dp. řečník urozeným majitelům lázní vřelý dík a
přál dokončenému díla všeho zdara. Kéž by Bůh na
přímluvu našeho zemského patrona sv. Vojtěcha těmto

ožehnal, kéž by Bůh navrátil zdraví všem nemocným,
teří sem zavítají | Vysokorodé a velevážené shromá

ždění! Než-li přikročím ku posvěcení tohoto léčebného
ústava, prosím Vás, abyste se mnou provolali slávu
našemu nejmilostivějšímu císaři a králi, který za své
ho boletého panování byl podporovatelem všech ústa
vů dobročinných, Našemu nejmil. císaři a králi: Slá
va! Sláva! Sláva! Na to promlavil dp farář národně
smíšené farní osady dubenecké též několik slov ně
mecky. Pak se ujal slova v řeči české a potom německé
okresní hejtman královédvorský pan Jakeš. Zmínil
se o významu císařského jubilea a o důležitosti a po
třebě velichovských lázní zvláště pro zdejší kraj, přál
původcům a majitelům lázní mnoho štěstí a zdaru a
vyslovil jim za bumanní jejich jednání avůj vřelý dík.
Posléze pan okresní starosta a zemský poslanec Jan
Jaroš z Čáslavek uznal důležitosť velichovakýchláz
ní v příčině zdravotní a hmnotné pro celý okres ja

roměřský a obec velichorskou a vyzval jseným, da
leko šlyšitelným blasem přečetné shromáždění, aby
podnik tento blah.dárný podporovalo a konečněvzdal
upřímný dík uroseným majitelkám panství, že podnik
lázeňský uskatečnily, jemuž přál mnoho zdaru. Na
to vojenská hudba zahrála císařskou a národní hym
nu. Po obřadech církevních prohlíželo si obecenstvo
veškeré zařízení lázní, lesík s četnými pěšinami. Zvlá
ště od kostelíka na strání jest rozkošná vyhlídka na
hořické, chotěborské, žírecké, a rtyňské lesy, na Zvíčín
a krkonošské velikány, z nichž zvláště pěkně jest ví
děti dosud zasněženou Sněžku, dále poříčí Labe, Úpy
a Medhuje, stráně skalické, novoměstské, opočenské
a vysoko-onjezdské jakož i orlické pohoří. Z palouků
jižně od lázní mezi krásnými lesy seprostírajícího
viděti celé památné královéhradecké bojiště, ee Smi
řicemi i Králové Hradcem. V lázeňské restaaraci, v
parku a lesíka panoval do pozdního večera při kon
certu čilý ruch a šum a příjemná zábava. Davy lida
vesnického, prohlédnuvše si lázně, odebraly se do sou
sedních hostinců ve Velichovkách pana Tomáše Rey
la ve dvoře, pana Fr. Brzka a p. J. Hoška, kdež
byly tan. zábavy. Ve všech hostincích vše vyjeděno a
vypito. Tak četná byla návštěva. Tichoučké a lida
prázdné jindy Velichovky velice oživily, je tam nyní
četně turistů a zejména cyklistů. Návštěvu Velicho
vek podporuje také omnibusové a vozové spojení 8 ja
roměřským nádražím. Elektrická dráha z Josefova
stane se bohdá brzy skotkem a tak zapomenaté, ale

překrásné volichovské zákoutí na národnostním roz
hranní velice ka prospěchu chudého českého lidu oživí.

Zvěsti z východních Čech.
Z Cuclaví. Naše Jednota katolická ko

nala konečně svou ustavující valnou hromadu. Z bra
trských spolků zavítalo k nám z Chocně 25 členů, z
Ustí n. Orlicí 21, z Kostelce n. Orlicí 20, z Chlen na
30, ze Sopotnice 15, z Horního Jelení 6 a s nimi přišlo
ještě veliké množství nečlenů ze jmenovaných farností.
Též farnost Skorenická a Brandýská n. Orlicí byly
četně zastoupeny. Všech účastníků čítati můžeme na
600. — Přesně o půl čtvrté hodině zahájil jeden z
nejhorlivějších členů prozatimního výboru, pan Josef
Dostál, rolník z Caclavi schůzi příměřenýmproslo
vem, přečetl úřední povolení spolku a vyzval shro
máždění k volbě předsednictva. Za předsedu za vše
obecného souhlasu zvolen byl pan Dostál a za za
pisovatele p. Václav Mimra, rolník ze Seče. Po volbě
zapěla jedna polovina členů katol. spolků „píseň pra
ce“, přečteny byly potvrzené stanovy spolkové a udě
leno bylo slovo p. Stanislavu Syrovému, kováři z
Caclavi ku přednášce: „Proč povstala katol. strana
národní a co chce“. Přednáška líbila se všeobecně.
Tu šlo vše skutečně „ráz na ráz“, jak to zpíváme ve
známé kovářské písni. Gratulujeme proto srdečně p.
Syrovému k úspěchu jeho. — Drahým řečníkem byl
p. Václav Myslivec z Prahy. Mluvil o křesťanském
socialismu, © dřívějších poměrech rolnictva, řemesl
nictva a dělnictva. V posledních 5Oletech vystonpil
démon, který všecky společenské poměry z líce na rub
obrátil, vystoupil liberalismus, který rozbil cechy a
na prospěch špekulantů problásil svobodu živností.
Dříve platilo heslo: Kdo chce provozovati řemesia,
musí míti něco v hlavě; a nyní jest heslem: Kdo
chce provazovati řemesla, musí míti hodně v kapse.
U rolníků pod heslem svobody zavedena byla parce
lace pozemků, udržována a rozmnožovýénanesprave
dlivá soustava daní, z nichž největší čásť leží na be
drách stavů středních, a na bohsté kopitalisty jest
zapomenuto. — I dělnictvu se hlásalo, že stane se
svobodným a ono za tím stalo 8e otrokem strojů a
nesvědomitých vydřiduchů; dělník, který 8e vtovárně
sedře, když ka práci neschopen jest, pošle se na krk
obci. I žena pů-obením liberalismu vytržena byla z
kruhu rodinného a vehnána byla do továren. — Ale
tím neblshé působení liberalismu není vyčerpáno. Z
liberaliemu vyvyaula se sociální demokracie; a jestli
že liberalismus rolníky a řemeslníky avlékl z kalhot,
sociální demokracie chce je svléknouti i z košile. Ba
ani pro dělnictvo cpravdově nepracuje, majíc za vůdce
své židovské milionáře, jejichž láska k dělnictva je
pramalá. Tito židovští vůdcové sociálních demokratů,
aby odvrátili pozornost dělnictva od bohatství svého
poukazují stále na jmění církve a volají: až to se
skonfiskuje, potom bude lépe. Ve Francii to již uči
nili, v Italii také; a kdo z toho měl pros ěch? Snad
lid? [ ne — žid! Peníze se utratily a Jid a stát ni
čeho neziskal — — Co žádáme za těchto neblahých
poměrů tedy my katolíci? Žádáme: Dejte rolníku, ře
meslníku adělníku, co jim náleží; dělníkům dejte pře
devším pravou mzdu a pravou dobu pracovní a po
starejte se o jeho zaopatření ve stáří; femesla nechť
patří vyačeným řemeslníkům, zruště dále bursovní hru
s obilím a upravte daně krátce: v této části řeči své
probral p. řečník celý náš křesťansko-sociální program
rolnický, řemeslnický a dělnický. Rozbodni se každý,
kam se připojíš. Víš-li co lepšího, nežli my, řekni
nám to, ne-li. pojď s námi. — Toť krátký obsah
krásné přednášky p. Myslivce, která stále provázena
byla soublasem, a na konec odměněna byla blučným

otleskem. Po přednášce zapěla druhá polovina členů
katol. spolků „píseň práce“, vykonán byl zapis členů

členů má jednota přes 100; a volba výboru a po
pěkném doslova p. předsedy Jos. Dostála, jemuž za
obezřetné řízení schůze plnou chválu vzdávám, schůze
byla ukončena. Kéž se jen nalezne v jednotě naší
hojně takových členů, jako jsou pan Jos. Dostál a p.
St. Syrový a potombudeme moci něco vykonat! Ta
kových tedy, Pane Bože, houšť!! Zdař Bůh!

Z Ronova. Mladý náš křesťansko-vzdělávací
spolek „Rovnost“ prošel dne 22. křest. ohněm. Konal
první svou veřejnou spolkovou schůzi s přednáškou 8
zábavou. V hostinci p. parkmistra Brudra sešel se
značný počet přiznivců a přátel spolků i mnoho vy
nikajících předáků našeho města a všichni č.enové
spolku. Sál velkého hostince byl naplněn do posled



ního místa. Dp. předseda spolku kaplan Neušil při
vítav všecky přítomnépromlavil „o liberalismu“ aka
zuje v důkladné řeči své na tohoto největšího škůdce
společnosti lidské a přimlouvaje ae vřele za přilnutí
ku hnutí křesťansko-sociálnímu, které jediná nese lék
pro choré tělo lidstva. Řečník odměněn byl dlouho
trvajícím potleskem. Dostavivší se Čáslavští hosté ze
spolku „Práce“ předvedli na to jednoaktorku „Věno“
a několik solových výstupů. Všickni sklízeli hojnost
applausu. Nemůžeme než všem těmto milým spolu
bratřím, kteří s takovou ochotou a láskou pro náš
mladýspolekse obětovali,conejvroucnějipoděkovati.
Kéž tento svazek tak pěkně a upřímně navázanýi na
dále s tím větší pevností potrvá. Další činnosti naší
„Rovnosti“: Zdař Bůh!

Z Pecky. Slavnostím rouchem odělo se tiché
jindy městečko, když dne 10. května sem zavítal náš
nejdůstojnější arcipastýř Edaard Jan Nepom. Ač bylo
deštivé počasí, přece radostně a slavně, jak jen možno
v malém městečku, vítalo jak městečko Pecka,tak
celá farní osada Jeho Biek. Milosť. Již v obci Bělé
u slavnostní brány očekávali svého vrchního pastýře
ct. zástapcové venkovských obcí, sl. sbor hasičů běl
ských, školní dítky z Bělé, Oalíře a Ratkyně se svými

p. učiteli a veliký zástup lidstva. Pan starosta Jos.
a uc hman uvítal zde J. M. Milosť jménem obce.
Střelba z bradu Peckorského a hlahol zvonů osramo
valy, že přijíšdí vrchní Pastýř do Pecky, kde budovy
četně praporyozdobeny byly. U slavnostní brány uví
tán ndp. biskup od vel. duchovenstva, velect. zasta
piteletva městečka v čele s p. měšťanostou, od zá
stupců obcí venkovských, ode všech sl. sborů hasič
ských ve farnosti, a to sbora z Pecky, Bukoviny, Kalu,
Vidonic, Staňkova a ze Stapné, voj vysloužilců v
Pecce, sl. spolku oděvnického, potravnického, spoje
ných živností a tkalcovského. Kdyby nebyly nepršelo,
byl by to býval krásný pohled na slavnostní průvod
s četnými spolkovými prapory ještě malebnější.

Z Lomnice n. Pop. Naši radikálové a po
krokáři nalezli konečně uvébo pěvce v orgánu všech
novinářských trhanů a špinilů, v přažekých Šípech
Tyto bohopusté štváče pasují na rytíře šípovské „cti“
a počestné lidi smýkají kalem a blátem. Inu, co se
pro křiklavosť svou nehodí do „Národních“ protestant
ské němkyně, to musí najíti místo v stoce Šípů. Tam
se každá špína vejde. V posledním čísle tupí ne více
místech ndp. biskupa, Kal jedovatého jejich vzteku
ovšem tak daleko nedosáhne. Lidé ti jako smyslem
pominutí zuří, že lid slavnostně a demonstrativně vítá
svého biskupa, v němž vidí svou záštitu proti všem
národním demagogům a vydřidachům. Toho ovšem
tito nesnesou, a proto personál tak mnohé kanceláře mnsil
několik dní před příjezdem pana biskupa venkovský
lid těmi nejsměšnějšími a nejbídnějšími Ižemi štvát.
A kde vzdor tomu bylo uvítání slavné, tam si schla
dili radikálové žábu aspoň post festum. Jak známo,
dne 12. května bylo v Nové Vsi u Lomnice sv. biř
mování. Uvítání nejdp. pana biskupa bylo velmi stkvělé.
Tři slavnostní brány e příměřenýminápisy vítaly nej
důstojnějšího pana. To nebylo ale pokrokářům a blízké
Lomnice vhod, vztekle lítati po celém okolí a vyna
snažili se, aby ani v sousedních obcích uvítání se ne
zdařilo Celé balíky brožarek „dva čeští biskupové“
rozesílali poštou do vůkolních obcí. Vrcholem nesty
datosti bylo, že dne 15. května v neděli, když ve zná
mém hostinci „na Klepandě“, kde Sokol Lomnický a
Novopacký a jiní opeřencina výletě (byla to náhoda ?)
se radovali, bezpochyby jak se oba spolky ve dnech
8. a 13 května vyznamenaly, — pokrokářští výletníci
z Lomnice ještě do Nové Vai na taneční zábava ob
jednanou zavítati sobě neobtěžovali, a tu nepokrytě
z vítání posměchjizlivýsi tropili. Stojící dosud
slávobrány jim byly trnem v oku. A tu se vy
znamenalmimojistéhoB......
tel socialismu v Lomnici, který až ke kostelu sobě zašel,
a tu svůj socínský rozam na nápisech na branách sobě
brousil; ale chlapci školní jej odbyli slovy: „Styďte
se, to jest hanba, fuj! Komu jest nápis: „Pochválen
baď Ježíš Kristus“ aneb „s Bohem“ na posměch, af
si dá pozor na poslední okamžiky.

Z Branné uJilemnice. Dne16.udílenou nás
sv. biřmování. Okolní hory zaleskly se v celé slávě
své, osada naše oděla se v roucho eváteční, četné bu
dovy, kostel fara, škola, zámek, brána byla ozdobena
prapory. Když příroda se ze spánku probudila, zahř
měly výstřely branských kanonů a zdejší rolníci vy
jeli vstříc J. B. Milosti na hranice obce Branné. Jmé
nam četného banderia vítal ndp. biskupa a rodáka
branského, vdp. kanovníka prof dr. Soukopa rolník p.
Václav Hrubý. Provolavše svému Arcipastýři třikrát
slávu ujízděli k milé obci své, Za rolníky Valteřické
uvítal J. B. M. rolník p. Hynek Mach. U alávobrány
přivítali ndp. biskupa spolek dobrovolných hasičů v
čele s pp Jos. Luňákem a B. Řehákem, spolek diva
delních ochotníků Tyl s p. B. Ganýrem, spolek div.
ochotníků z Valteřic. „Vítězoslav“ veden p. J. Hanu
šem a spolek dobrovolných hasičů z Valteřic v čele
s panem J. Bojárkem spolek čtenářsko-hospodářský s
rolníkem panem Frant. Koudelkou a spolek c. k. vy
sloužilců v čele 8 p. Jos. Hanušem V bráně uví
tali J. B. M. starosta z Branné p F. Šulc a z Val
teřic p J. Mach a jmenem lesních úředníků p. J. Kříž
slovy vřelými a apřímnými. Místní hadba s p. kapel
níkem Havlem zahrála papežskou bymnu a slavnostní
pochod velice zdařile. J. B. Milosť kráčel pak špalí
rem súčastněných spolků a nepřehledného zástupu lidu.
U farní budovy zapěli školáci pěknou píseň. Pouví
tání dp faráře Štemberky vítala J. B. M. pěknou bá
sničkou v čele družiček žákyně Josefa Kosová, která po
dala ndp. biskupovi překrásnou kytici. Dojemnýa achvat
ný přednes malé žákyně byl ode všech obdivován. Pan
biskup na to všem srdečně poděkoval. Po krátké pře
stávce odebral se v průvodu vdp. kanovníka dr. Sou
kupa, b. vik. sekretáře Vlacha, archiváře B. Kubáta
dpp. farářů Štemberka, Šimka a Schustra a vpp. No
votného a Opletala do kostela © Všichni pp učitelé z
Branné a Valteřic účastníce se uvítání starali se vzorně
o pořádek a zpěv škol dítek. Dítky při mši av. sa

pi píseň: „Hospodine všech věcí pane“. Krásný, veetný zpěv svědčil o dobrém výcviku v obou školách,
Při všech obřadech od počátku mše sv. až do konce
obřadů byli v chrámu Páně přítomni úředníci hrabě

cí, p.nadlesní Reich, p. revident Kolman a p. účetní
a. KHž jako zástapcové sámku. Chrám Páně byl věří
cími přeplněn, že všech očí zářily radost a ples. J. B.
M. kázal uchvatně o sv. Janu Nep. a 0 víře, načež
uděloval svatosť biřmování. Vdp. kanovník dr. Soukup,
náš rodák a čestný občan ode všech jsa mile přijat,
vedl o 3 hod. odp. průvod lidu věřícího k památné
soše sv. Jana Nep. před zámkem J. O. hr. z Harrachů.
Církevních slavnostní uvítal we lid z nejširšího okolí.

Jménem školních dítek poděkovala žákyně M. Mejema
rova s Valteřic, dp farář poděkoval za věřící a biř
movance, p. starosta Šulc za celou obec. Všem zástu
pům se dostalo biskapského požehnání. Před odjezdem
do Jilemnice navštívil J. B. M. rodinou brobka hrabat
z Harrachů, kdež vykonal tichou, soukromou modlit
bu. Banderinm provázelo biskupský kočár. Všichni
věřící byli návštěvou J. B. M. oblaženi a přesvědčeni,
že jest jiný, než za jakého jej odpůrci naší víry vykřičeli.

Z Mříčné. Přijetí ndp. biskupa bylo u nás

pro očekávání klidné a důstojné, Již v sobotu, kdy„ M. jela z Libštátu do Jilemnice přes osadu mříčen
skou, byla v Kuudraticích, na hranicích vikariátu a
okresu zřízena brána, u níž přivítal nejdůstojnějšího
arcipastýře duchovní správce mfíčenský, c. k okresní
hejtman p. Bozděch, p. hraběcí harachovský lesmistr
Trdlica, zástupcové obce, učitelský sbor s mládeší a
zástup lidu. derium provázelo J. M. až do Mříčné,
odkud za hlaholu zvonů jela do Jilemnice, kde bylo
ten den sv. biřmování. V úterý ráno, v den av. biř
mování, byl ndp. biskup očekáván u brány a podra
ven za obvyklých formalit p. okr. hejtmanem, zástupci
přifařených obcí, učitelskými sbory, dvěma spolky a
uveden slavnostně do chrámu Páně. Nával lidu byl
veliký, pořádek zachován vzorný a slavnostní nálada
zvýšena počasím, jež ndp. biskup do našeho okresu
ssebou přinesl. Naši pokrokáři tentokrát ukázali, še
se umí slašně chovati, když chtějí.

Z Jičína. Nový zvon jest ulit pro chrám
Páně sv. Ignáce v Jičíně. Kteří jsme stadovali v Ji
číně, dobře se pamatujeme na mocně zvuky ozývající
se s věže „doleního kostela“ zvláště při pohřbech,
část toho zvonu toho byla však oražena a nyní byl
zvon přelit v dílně Radolfa Pernera v Č.Badějovi
cích; zaznívá tonem H. Bude zajisté v brzku zavěšen

Avolební jeho hlahol zaznívati bude nad Jičínem aokolíz.
Z Kříálic. V osadách náboženky smíšených

panuje z pravidla větší náboženská horlivost. Proto
byl u nás nejd. biskop náš uvítán tak slavně, jako
zřídka kde jinde Banderium vyjelo J. B. M. na půl
hodiny cesty vstříc a rovněž delší kae vyšly na proti
zdejší spolky Svatojanská jednotakatolických jinochů

a mužů a spolek katolických vojenských vysloužilcůs hudbou jednoty. U slavnostní brány přivítali ndp.
biskupa místní farář dp. Karel Adam a žákyně Okta
vie Richtrová, řidící učitel p.Fr. Gotwald, starosta
obce p. Josef Kubát se si.obec. zastupitelstvem a p

Vilém Novotný jménem spolků. Za hlabolu zvonů, vprůvodu družiček a téměř všech katolíků obcí Křížli
ce a Roudnice odebral se pak ndp. biskup do farní
budovy a odtud do kostela, kdež uděloval avátost
biřmování. Jako přivítání, bylo odpoledne i loučení
s naším Vrchním Pastýřem srdečné Když ráno dra
hého dne ubíral se ndp biskup kol Křížlic do bohu
žel poněmčených již Vítkovic, tu opět vzdali mu zdejší
spolky s hudboo, katolický lid, učitel, farář a staro

sta počest a provolali mu třikrát sláva! Náš český
lid, na národním pomezí jest chudý, avšak sachoval
si sděděnou ataročeskou víru a poctivost. Tím čelí
také podnes germanisací, všemožně ve zdejším okolí
německými korporacemi podporované, kdešto českého
lidu nevšímá si naše radikální intelligence téměřpra
nic. Jen trochu prácev Čas a v sousedních Vítkovi
cích moblačeské menšina aspoň živořiti.

Z Lánmoké Olešnice. Našestarobyláosada
měla již ve 14. století svůj kostel a svého kněze. Dne
11. května zavítal k nám však první český biskup,
aby zde udílel svátost av. biřmování. Lid činil zim
ničné přípravy k uvítání svého arcipastýře. V slav
nostní den očekávali u první slávobrány (na od
Horek J. B. Milost sl. obecní zastupitelstvo, sbor sdej
ších hasičů a hudebníků, dále p. starosta a sbor ha
sičů z přifařené obce žďárské, pak všichni biřmovanci
a přečetní osaduíci £ celé kolatary. J. B. Milost srdeč
ně přivítali páni starostové Ant. Gol z Olešnice a
Mládek z» Žďáru, pak p. velitel zďárských hasičů a
konečně čestný člen hasičekého sboru levínského pan
Antonín Čermák. Ndp. biskup potřásl všem srdečné
pravicí. U druhé slévobrány vítali ndp. biskupa dp.
Frant. Říha s duchovenetvem, dále p. řidící učitelé
Fr. Šviha a B. Bervid a p. učitel Ant. Sejpal se škol
ními z Levina a Žďáru a veliký zástup lidu. Na přání
družičky Aničky Votočkové, které uvítala Vrchního
Pastýře pěknou básní, udělil tento všemu lidu své
biskapské požehnání. Za zpěvu lidu a průvoda budby

abíral se na to J. B. M. do kostela, kdež biřmoval
přes 300 biřmovanců. Při odjezdu účastnily se opět
všecky výše uvedené korporace a žák Karásek J. B.
Milosti tklivě poděkoval. Od sochy nejsv. Trojice vrátil
se pak průvod ke kostelu, kdež srdečné vzdal díky
panu místodržitelskému radovi z Jičína, za účastenství
jeho při krásné naší slavnosti, kterou sem vyslaní agi
tatoři marně ae snažili překazit. Starosta obce p. Ant.
Gol, upřímný katolík, a sbor hasičský jmenovitě se
zasadili za důstojné uvítání ndp biskupa. Nápisy na
slávobranách významně tlomočily katolické smýšlení
lidu. U dveří chrámových etkvěl se nápis: „Toto jest
vítězetví, které přemáhá svět, víra naše“.

Z Hlinného u Dobrého. (Šli najpo
hřeb živému.) V pátek dne 13. května rozhoapal
se v Hlinném na kapličce smutně umíráček oznamuje
celé osadě zdrcující zprávu, kterou přinesl rodině T.
telegram. Jejich syn Josef, který byl prvý rok u dě
lostřelců v Hradci Králové, prý náhle zemřel, byvpři
pádu s koně smrtelně raněn. Zarmoucení rodiče a jeho
milenka A. K. vypravili se v sobotu na jeho pohřeb.
Jak však byli překvapení, když přišedše do nemoc
nice spatřili syna živého a zdravého, kterak jim ve
sele přichází vstříc.. Omyl se stal tím, že zemřel ja
kýsi starší důstojník téhož jména.

(Zasláno.)Pan Josef Krejčík
umělecký závod sochařský a řezbářaký v Prase.
Dílny: Bubna 613.VIl — Sklad Eliščina tř. č. M.

Zaslená socha P. Marie Lourdské v po
řádku došla a s díky vyrovnávám účet.

V úctě oddaný
Strážnice Morava. P. Josef Pomrhome.

dne 17. dubna 1898
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pohřbu důstojného pána

nímu odpočinku.

—

Jménem příbuzných:

Václav Honzák,
farní administrator.



Slanost DOŽILO Told.
Jednotám ustavičného se klanění

Nejsv. Svátosti oltářní odporučujeme:KŘESŤAN
nejsvětější Svátosti posvěcený.

Sestavil Abbé A. Henry, čestný kanovník a ředitel ústavu
Nejsv. Trojice v La Marche. Dle III. vydání přeložil
Vojtěch Kameš, farář v Chřenovicích. Nákladembisk.

konsistoře v Hradci Král. Tisk. bísk. knihtiskárny.

Časopis: SS. Eucharistia roč I. (1886) čís. 10. (říj

nové) str. 160.podsvé o spisu tomto úsudek na výsostskvělý. Píšeť: Jame vděční ctěné biskapské knihtiskárně
v Hradci Králové, že nám knihu tuto zaslala. Po srovnání
sWalserem mámekniha tuto za lepší a příhod
nější pro členy věčného klanění nežli onu,po
něvadžpodáváhojnost modliteb, ale i myšlének
k rozjímání, čehož se ve Walseru nedostává. Proto ji
odporučujeme všem při zavádění věčného klanění.
Kdo zjedná pro avé členy věčnéhoklanění tentospis, ne
potřebuje dlouhou dobu ničebo nového.
Kniha obsahem dělí se na A díly: Díl I. bodí se zviáště

pro lid chovaje pěkná, jasná a dojemná poučení o N. 8.„„o mši sv., o sv. přijímání, hojnost krásných příkladů.
— Díl II. odporučuje se kn'žstvu, thbeologům pro vhod
nou látku k meditacím a kázaním. — DílIII uvítají

zbožné duše pro hojnost krásných,rozmanitých obožnostík N. S. Olt., k sv. přijímání, ke mší av.;z říčiny kniha
došlai v naších ženských klášteřích hojného rozšíření.

Stran přes 500 brožovaný výlisk 70 kr.,
vázaný v plátně 90 kr, ve vazbě kožené
se zlatou ořízkou I zl. 30 kr.

zim | Naší mládeží podávástarý

Učte se Z dějin ! vlastenec.u vydánístran
62. 60. Cena snížená 10 kr. místo 15 kr. 100 kusů 8 zl.
frankovaně. Vhodná příležitost za cenu levnou rozšířiti

četbu časově poučnou.

Poučení pro katolickéjinochya pannyv osadáchsmíšených o manželství doroleném
a manželství hříšném. Napsal knéz diec. královéhradecké
dlouhou dobu Da osadě smíšené s úspěchem pracující. Str.
26. 69. Cena 100 kusů frankovaně 1 zl. 70 kr. jednotlivě

1 výtisk 2 kr.

č L—IV. ka
Obrázky ze smíšené Osady čuckém
liduna osadách smíšených napsal Frant. Mimra
V roušezábavnýchobrázků ze skutečného života ka.
tolického lidu v osadách nábožensky smíšených líčí spi.
sovatel a přesvědčivýmidůvody objasňuje zábubnos,
smíšených sňatků. Stran 168,8%.Cenafrankov. 43 kr

tň © Ku potřeběduchovních
Cvičení snoubenců. sea + katolických
snoubegců upravil a konal Antonín Kaška, faráf v
Chlenech. Stran 44, registr. 8%.Cena brož. výtisku 25 kr.

Vázáno červené v poloplátně se zlacením 40 kr.

M4 P Pána našeho Ježíše Krista. Z pra
Křížová CESTA mena českých čerpal « českému
lidu katolickému podáváAnt. Kaška, farář v Chlenech.
Str. 20,80, Cena 8kr, 50 kusů po 7 kr., přes 100kusů po 6 kr.
Působení autora obou předchozích děl v duchovní správé
je našemu ducbovenstvu příliš dobře známo, než aby ob
vyklou cestou reklamy potřebí bylo na práce p. děkana

Kašky upozorňovati

Nápěvy k Olídři Čes.
právě byly r tisku dokončeny a možao objednávky jišvyřídit. Knihačítá 122 stran. 80 (formát Oltáře) a pro

dává se (bez frankatary):
1 brožovaný výtisk . . .. . . za 15bkr.
1 v poloplátně váz. výtisk . 1 2 kr.
1 v plátně váz. výtisk . . . - « » za 25 kr.
1 v plátně váz. se zlaceným křížkem | za 27 kr.

Pro knihkupce cena při brož. výtiscích o 8 kr., při
vázaných o 4 kr. nižší.

Jelikož Nápěvy objednávány budou jen po jednotlivých
výtiscích, jichž cena nízká nedopouští zasílání zvláštních
účtů, díti se bude zásilka Nápěvů při objednávce do 5
kusů jediné proti předem zaslanému obnosu, k němuž

račtež pl. t. objednatelé přiložiti na porto
při l o výtiska 3 kr.,„3-3 n k,
„4-6 „ 10, nápěveONB*Hlas varhan k čes. Oltáři a kniha

k něm. Oltáří nacházíse v sazbě."ij
Aby Hlas varhan aspoň v částech dříve dostal se
do rakou žadatelů, bude vydán postupně asi ve 4 neb 5

sešitech Vyjití 1. sešitu i cenu eoznámíme po vajié jehov Obnovó. „Mápěvy k Oltáři“ obsahují melouie pro
zpěváka ku všem písním v Oltáři obsaženým. Kromě toho
i chorální nápěv k litaniíim —Otče náš, Zdrávas Maria,

Pod ochranu Tvou, Zdrávas Královno, Anděl Páně.

Při nápěvech podložen x pravidla pouze 1. verš, tam však,kde by mohly nastati obtíže s podkladem textu, aneb kde
praktická potřeba toho se ukázala,podloženjest text tak,
aby snadno vpraviti se mohli do nápěvui ti, kteří „Ná

be po rucenemají.Aby při zpěvu náležité se dbalo slovného přísvaku, vy
značenajestv „Nápěvech“tučnějšímtiskem slabikahlavní

přízvuk ve slově mající.
Pří každé písní označeno, odkud nápěv vzat byl.

abalky s modijiůami:
k požehnání „Panem de coelo“,

po mši sv. „Zdrávas Maria“,
do sakristie 8 modlitbami kněze při obláčení

bohoslužebných rouch.
Krásné provedení písmem i způsobem missálovým. Pro

dávají se nalepené (po 15 kr) i nenalepené.

Objednávky vyřizuje

Bisk. knihtiskárna.

„

dřívějšíúrma:EIradec Králové,
G.NeidlingerJiříkova tř. 270.

Kdo u moe kupuje,

českou věc podporuje!

I nejmenší zakázky se
vděčně přijímají a co

nejsolidněji vyřídí. |

(Zasláno.)Pan Josef Erejčík
umělecký závod sochařský a řezbářský v Praze.

Dílny: Bubna 613-VIT — Sklad Eliščina tř. č. 24
Oltář Božího hrobu jest ve skutečnosti

krásnější než na nákresu, jmenovitěsocha „Těla Pá
ně“ a výraz zbožnosti a piety u obou andělů je
úchvatný; byl jsem úplně spokojen a spokojenost svoa
jsem Nejdůst. biskapské konsistoři oznámil.

S veškerou úctou
V. Vaněk,

V Záboři v dubnu 1898. farář.

Atelier pro malbu dekorativní

we specielně kostelní. 3%
Mp- NÁVRHY -UN

—ofe přesně ve slohu vypracují se bezplatně. sje—
811 Za solidné provedení záruka.
Malbanových a restaurování starých, sebe více zašlých obrazů,

Vilém Vondřejec,
akademický a dekorační malíř

dříve ve Vídni, nyní w Praze, Smíchov, Celná ul. č. 63.

na litografii neb Kamenotiskařství
příjme za výhodných podmínek

h Theodor Hemský,litografický uměl. ústav

O — vwHradci Králové. —

moSumavy,
ješ řádně upravené vyznamenávají se výbornou chutí
a jsou velevítanou pochoutkou při každé slavnostní
hostině, sasílá v původních vaničkách na 6 zl. dobírkou

Em. Votruba v Sušici 829

Ju Hromadik
stavitel pian a pianinFEraha,

ostrov Kampa č. 615

Veškeré opravy, jakož i ladění se přijímají
rychle a správné vyřizuji.Vše se Paka
Y Kčselové knihkupectví v Kemptenu vydáno právě nové,

posleduí dílo věhlasného Knelppa,

JDovětek K „Mojí závěti“
prolidizdravéanemocné.

Přeložil Em. svob. pán Salomon z Frled.
bergů (Mírohorský , starosta spolko „Če..

ský Kneipp“ v Praze.

S přečetnými vyobrazeními.

a 338 str Ceny: brož. 1 sl. 66 kr., vás
Za 1 zl. 92 kr, poštou o 10 kr., rekoman

É dované o 20 kr. více,

Dílo toto troří dávno očekávanou druhem část díla
„Moje závěť“

Tete, jskož i všecka díla Knelppova jsou v hojné
zásobě stále na skladé v českém knihkupectví

Fr. A.Urbánka v Praze,
(vedle Nár. divadla), kde se rozesílá zdarma na pošádání.

obrázkovábrožurka Kneippova.

Josef Krejčík vwPraze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné, č. 612.-VII.
Sklad Elišóina třída č. 24.

doporučuje uctivě
svéchvalněmámé: Sochy, oltáře, křížové ,

jesle, Božíhroby kříže, kazatelny, zpověd-9 i , i 0 l ,
nice, mág" aleolohukostelů KB
Původní nákre y, cenníky a ros

franko.
čty bezplatně a

zhotovojí se dle

každého jednotlivého listu

uiněné,

lům chrámovým se hodící

—
Levnénaprodej

lustr barokový
s velkým množstvím brouše.
ných skel na 12svící z čistého.

bronzu dobře zlacený

pasíř v Chrudimi.

n
KRRAORNNU
V. VACEK,

zárod l
školkaářský Z"

v Pamět- ©
níku

u Chlamce

nabízí pro zimní a jerné
vysazování stromy ovocné
vysokéi krsky,sazenicepro
živé ploty, křovinyozdobné,
konifery, divoké| stromy

« pro stromořadí, pláňata atd.
1 Statisíce sazenicv zásobě.

Levné ceny, — Výborné
zboží. — Poučný cenník

zdarma

KNRRORARNŮ:

259.3

IMEKCITIZITTALILTI



doporučujese ku zhotovení oltářů, Božích hrobů
a veškerých potřeb umění cirkevního; téžzho

Ant. Sucharda
sochař a řezbář

v Nová Pace (Krkonoše)

KUCHARSKÁ e
-Až © ŠKOLA.

SepsalugMarie B. Svobodova,
ve Zvoli u Jaroměře.

k Dílo toto jest co nej'épe doporučeno
sl. správami hospodářských i hospodyň

ských škol, a mimo to došlo spisovatelkyui mnoho
chvalných uznání, jež souhlasné praví, že jest to
dílo velmi praktické, vzhledem k obsahu velice levné, že
se každé domácnosti vyplatí, ano jedoa paní píše, že by
touto knihou nabyté vědomosti nezaměvila ani za 100 zl.
a že šťastná nevěsta, jíž se do výbavy dostane.

Celá kniha čítá 929 stran velké osmerky:
Jest v komisi pp. Bursíka a Kohouta, knibku.
peotví české university v Praze.

Krámská cena 4 sl. 60 kr; u spisovatelkyně na
zvláštní požádání také v ceně mírnější a franko. 291

ŘKŘKŘÁŘÁÁIÁHÁAJÍ

i = Důležitoprohospodyňky!=

Pravá jantarové (esk barva
nejtrvanlivější nátěr na podlahyv rozlič

ných odstínech.

Krištof Schramm,
továrna na laky a fermeže

Vid Simmering, Offenbach n. D,Root Berline.W „Rittestr.45.
Sklady: u p. Karla Dixe, medicinální dro
gerie v Hradci Kr. a u p. K. Tachovského,

drog. v Jaroměři.AFK
Kupujte od svých, podporujte sami sebel

M$“Pravá přírodní jj

1 litr za 28, 30, 40, 60, 60 a 80 krejoarů
doporučuje obchod vínemfirmy:„«MloisSláraa,

vbPraze,
Král. Vinohrady, nároží Palack. tř. a Skrétovy ul.

V sudech levněji! Cenníky zdarma.
WB*>Vinný ocet 1 litr 16 kr. “y

XOOOCXX

> Pacht hostince.
Restaurace

„na Střelnici“
„V městských sadech na

Pražském Předměstí č. p. 45
u Hradce Králové

| m-pronajmeseJi
od 1 října 1898,

-© Nabídky přijímá do 30.
Června 1808správa pivovaru
v Hradci Králové, kde v pod
mínky nahlédnouti a bližší
vysvětlení obdržeti lze.,

Vradsi Král., dne 20. května 1898.

Právovareční měšťanstvo.

tovuje sochy světců ze dřeva i z kamene.

Starší práci
chromuje.

cenách nejmírnějších.

Cd Sa
Bu ©2 Zs

JUDr.

AlimádRudo
advokát

a obhájce ve věcech trestních

v radci Králové
činí uctivé oznámení, že přeložil

kancelář svou;
do vlastního domu

% na Eliščině nábřeží.

= © M
Bucharův

léčební ústav
pro chirurgické, orthopaedické

a čívové nemeci
v Heřmanově Městoi

(Království České.)

Zvláště poukazuje se na:
Manuelní léčení zkřivených páteří 1 s těmito

souvisícího nerovného vývoje těla a to takřka výhradně
bez používání velice obtížných, namnoze škodlivých růz

, ných druhů bandaží, šněrovaček atd. ,
Úplné vyléčení všech druhů kýl (průtržístřev)i

zastaralých, u osob obojího pohlavi v poměrně krátké
době spůsobem nejen bezbolestným, ale i veškerého ne
bezpečí prostým, takže i dítky léčení toto lehce snášejí,
9

Ustav opatřen jest nejnovějšími přístroji
elektrickými.

Oeny mírné a pobyt přijemný.
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SSE BPPN

Vysmamenán stříbrnou medailil
v Hradci Králové r. 1894.ZN

Veledůstojnémuduchovenstva!

Dovoluji si odporučiti svůj hojně zásobený sklad

kostelních paramentů
ji ve vlastní dílně pracovanych. Dále zhotovuji go

= hické svícny, lampy, kalichy, monstrance,
i lucerny, rámce na kanónické tabulky a

pod.. přesně dle vzorů a slobu sa ceny mírné.
Btaré předměty obnovaji, postřibřují a pozlacuji

v obní velmi trvaplivě a--levně,

Růsná doporučaní, vysvědčení a osvědčení, jakož
i vzorky zasílám na ukázku franko,

. Blavným spolkům e korporacím nabízím se ka
zbotození odsosků, památnich penízků a t. d.

Karel Zavadil, w.

pasíř v Chrudimi 271v ;he
NOvVÁDkOUSvovtt

a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

K. Nesňal v Uherském Brodě

„a

(Morava).

BM
P ANT DRAHOZAL
6 pozlacovač v Humpolol

dovoluje si doporučiti

- své práce vld. dachovenstvu, al. patronátním
úřadům s ct. ohecenstva jak

ku zařizování nových i obnovo
vání starých otářů,kazatele,

soch, křížů atd. vše v nejlepším provedení
za Ceny mírné. 94

©" Víceropochvalných vysvědčenípo ruce. 98

O“ Vývozdo všechzemí! iy
Na zemké jubilejní výstavě v Praze 1808.: Ziatá medalie.
Na zemské hosp. prům. výstavě bulharské v Plovdivu 1893.
nejvyšší 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 1893. I. cena,

Čestný diplom N. V. Č.
Česká, na četných výstavách prvními cenami poctěna

lovárna na piana,pianina harmoni a varhany

AL. HUGO LEOTA
V Hradel Králová

Filialní sklady: ve Vídní, III
Salesianergasse 31. v Brně,
Orelská ulice č. 7., v Praze:

Král. Vinohrady, Karlova8tř. č. 8.

odporoučí českému hudeb
nímu obecenstvu svá nejlépe

osvédčená

piana, pianina
s anglickou trepetíční 1 oby
čejnou vídeňskou mechanikou
nového mačně edokonalsného

provedení
a harmonia

evropskéa americké soustavy +.
všech rozměrů v cenách,při
řádné zevní úpravě, zaručené
trvanlivostí a vyrovnané uhlazené i vydatné zvučnost

neobyčejně levných.

MŽ na splálky za výhodných podminek.

Obrázkové cenníky na požádání zdarma a franko
Záruka pětiletá. (99)

WP*>Vývoz do všech zemi! ©

Fr. Mach,
mistr krejčovský

v Novém Hradci Král,
odporučuje svůj závod P. T. obecenstvu

Nov. Hradce Kr. a okolí.
Rychlá obsluha, přesné

Mp“ Ryceny nejlevnější. =

Últáře, sochy, obrazy
a veškerý kostelní nábytek

180 w každém slohu
správně, solidně a čistě provádí

uměl závod řezbářský a soohařský
pro práce kostelní

Petra Buška synovév Sychrově.
(Založeno 1853.) =———— .

Provedeno přes 300 oltářů, Nejlepší odporučení

Množství vlastních nákresů a fotografií
gRB*k volnémunahlédnutí franco.ij

00000000000 J000000
9 SUCHARY.
6 Antonín Ros

v Branné u Jilemnice
odporučuje

důst. duchovenstvu a velect. obecenstvu su
chary vlastní výroby velmi jemné a levné co
nejlepší příkusek k čaji, vínu i ku kávě, Vy
rovnají se úplně sucharům lomnickým. —

Nejlepší odpornčení.

Obsluha rychlá a solidní.

OCOO00000000000

rovedení



lu vík Nejedlý, |
dekorační malíř

„ v Novém Bydžově!
dříve v Hradci Králové !

odporačuje svůj atelier k provedení všech de
korativních |

malef fiostelů
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. =

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

KRRRNNNNA
Elegantní

dýmky
různých tvarů s vyřezáva
nými ozdobumi, jmeny, mo
nogramy, modely vkusně

pracované a levné ceny.
Mám též na skladě veškeré
druhy dýmek hladkých (fla
drových). Ceny za kus: 60,

70, 80, go a 1 zl. 30 kr.
Obchodníkům při tuctovém
odebrání | poskytuji velké

výhody. 294
Zásilky vyřizuje dobírkou
česká lirma Jos. Ko
stelecký, Svratouchč.15

pošta Svratka (Čechy.)

Ochraznármámia: Kotva.

LINIMENT. CAPSICÍ COMP.
z Richtrovy lékárny v Praze

uznává se za výborně, bolesti utišujicí natírání; jest
na skladě ve všech lékárnách za 40 kr., 70 kr.a 1 zl.
Všeobecně oblibený tento

domácí prostředek
žádej vždy jen v původních láhvích 8 naší ochrannou
známkou „kotvou“ z Rlohtrovy lékárny.

Pozor! Čtěte!
Abych v širší známost

uvedl svůj nově založený
závod s dřevěnými výrobky
a získal si přízeň P. T.cbe
censtva ustanovil jsem krá
ené prémie a sice:

50 krásných
dřevěných hraček

všech druhů, krásně malo
vaných, pro malé i velké
děti (pro chlapce jiné, pro
děvčata rovněž jiné) za
pouhý doplatek zl. 1-70.

Každé zásilce bude při=
ložen cenník všech dřevě
ných potřeb pro domácnost
i hospodářství. Obchodní
kům velké výhody.

Zásilky vyřizuje dobír
koučeská firma Jos.
Kostelecký, Svratouch
č.15., pošta Svratka (Čechy). |

p
Buď opatmý a přijmi jen láhve 8 touto Y

ochrannou známkouza původní přípravku. ĎNdRichtrova lékárna „U zlatého Iva“ V Praze,

mm——————
Sbírka kázání

na všecky neděle a SVÁŘKYPOLU CÍRKEVNÍ
Napsal Kar. Růžička, farář v Dol. Královicích.

Díl I. v 80. (973 str.) 1 zl. 80 kr. Díl II. (382 str.) 2 zl.

0 sbírce té píše „Blahověsť“ ze dne 5. listopadu
1889: „Vynikají populárností svou nad mnohá kázání
dosud vydaná; zvolené thema jest vždy důkladně roze
bráno, objasněno a dokázáno, aloh jednoduchý, řeč na
mnoze správná. Zač obzvláště panu spisovateli povděční
jsme, to jsou homilie; praví-li panspisovatel, že některá
ázání ta zpracoval dle jiných kazatelů, tož homiliím

jeho přičítáme samostatnost, neboť v žádném z uvedených
telů tak krásné homilie se nenalézají.

PRE“ Ku zakázkám doporučujese "jj

Cyrillo-Mothodějské knihkupectví G. Franol
v Praze, Melantrichova ulice. 236

JAN HORÁK
soukeník

V RYCHNOVĚ n K
nabízí na dobu jarní a lotní

čistě vlněné látky
PRD“vlastní výroby."i

Račteš učiniti jen malou objednávku na
skoušku!

Vzorky na požádání zašlu franko.

Děhuje všem svým milým veledůstojným a
velectěným zákazníkům za vzácnou přízeň, pro
sím, aby mi i dále důvěru svou věnovali a sli

buj vždy vzornou,poctivou obsluhu. 16 o

OOO000000000000000

Podporujte českou firmu v uzavřeném
území.

Jan Bašta,
první a nejstarší Česká továroa na

hudební nástroje a struny
vyznamenanástátní a stříbrnou medaliína první

bulharské zemské výstavěvPlovdivu
(Pbilippopel)

azáslužnými kříží I. třídy s velkými diplomy belgické s nea
polské akademie a jmenován čest. členem obou třchto akademií.

v Sohěnbachu u Chebu (v Čechách).
doporučuje se co nejlépe P. T.
učitelům, ředitelům kůru, hudeb
ním spolkům, obchodníkům při
dotřebé hudebních nástrojů a sice:

Specialita: Miletrovské
housle, se smyčcem a uzavíra
telným pouzdrem, flsnelem vylo
ženýmk nosení,i obalema franko
za 1W0 Zi. r. č. Dále housle,
smyčce, jemná koncertní čella, cí
citery s nejčistším bmatem, ky

tary s nejčistším hmatem, koncertní flétny, ze dřeva
grenadilového, C-H spodek, koncertní klarinety ze
dřeva grenadilového, C, B, Es, D. Powsdra na housle.

Dálesiruny a vseliké součstí jako příslušenství knástrojům hudebnímve všech cenách a jakosti nejlepší.
Obchodníci přiměřenou srážku. — Zevrubné cenníky

zdarma a franko.
Zásilky na dobírku. (Nekonvenující se ochotně vymění.
Veškeréhudební nástroje opravují seměstrně, hned

a co nejlevnéji se účtují.

323 Ukázky dobrozdání.
Velvary, dne 25. list. 1897.

Ctěný pane!
Co se tento týden obdrženého cella týče, mu

sím Vám skutečně vzdáti nejvřelejší díky, jsem ne
smírně potěšen, neboť jinde podobný nástroj nekoupí
nikdo tak levné jako u Vás

Nástroj ten je tak dokonalý, že netřeba mně
vyrábitele odporučovati, anf nástroj tento odporučuje
jej sám Přijměte ještě jednou mé nejvřelejší díky za
tak vzorné obsloužení a přeji Vám, by závod VÁŠnu
šel hojnost odběratelů a tak ku „hvále Vaší zkvétal.

Se srdečným pozdravem Váš přítel
Č. Bubeníček, úředník v cukrova u.

Annenské I | CUM Zahájení9hŮNÉ|| seračno
|Í71Ď proti vkU —

v Bělohradědně Stávajíjit od

AKOatnicose | TEDMAMÍ,| zp sače
ver.-záp. dráhy. mhem, ochotně
Téš překrásné -© správa lámí.

Perret JiSohlaSd Do ans

Založeno1843."

Jan Kalis,
hodinář a zlatník

v Rychnově m. Kn,
273 doporučuje

svůj bojně zásobený oklad
zlatého a stříb. zboší,
hodin kývadlových, ka
pesních v cenách mírných

a se zárukou.

Též na splátky.

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

ve ové vlastní dílně . měté truhlářské i čalou
nické zboží vyrobená

OW póérovky a žíněnky, US
pony a sáslo ny do oken, hledké i sdrhované dle

frano. způsobu. 181
Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

Laciné a krásné růžence
v největším výběru, obrázky svatých a vůbec vše, co je v

oboru devotionalií, má na skladě ústav
Růžencová výrobna v Praze č.206.

Konviktská ulice. 346
V ústavě zhotovujíse též všechna kostelní roucha za cenu

mírnější než všude jinde.
Čistým výtěžkem vydržuje ústav 24sirotků —mrzáčků,

P. T. milovníky sportu
dovoluji si upozorniti na můj hojně tásobenýsklad kol

různých soustav a výtečné jakosti a veškerých
součástí těchto v čísle 114. na Malém ná
městí. Tamtéž nalezá se dílna na veškeré
297 opravy kol. V úctě
V. Prokeš v Hradoi Králové.

Denní osvěžení; chuti k jídlu, okamžité posily
sesláblým a starým lidem; překvapující účinek stíže
ným chudokrevností, chorobám plic a re
konvalescentům poskytuje skleníčka ře
ckého vína: MAVRODAPHNÉsladké, ACHATER
SEC méně sladké, obě vína desertní a pro nemocné,
lisované z čerstvých hroznů Malvasinských, K obdržení

uPp- lékárníků A. Spory, K. Hubáčka, v HradciKrálové, jakož u firmy H. F. Seidel, Praha Vodi
čková ul. č. 30, hlavní eklad spol. Achaia v Patrasu
pro Čechy, Moravu a Slezko. Ceny: Celá láhev 175 zl.,
půl láhve 90 kr. Toto víno nezkazí se v načatých,
dobře uzavřených láhvích. (108)

Tovární sklad LRm

jizdních kol
ALBERT R. ŠŤOUKAČ, Svitavy, Morava,

Výrobky jedině nejosvědčenějších továren se dvou
letou zárukou. 321

ws“ Prodej též na mirné splátky."S
Cenniíky zdarma.

pány na obleky
PALMYRA

metr zl. 3.
Waúplný oblek 3 metry za 9 zl.

Vzorek této látky, jakož i bohatý vý
běr moderních druhů na obleky, svrchníky,
jen zaručené jakosti a v mírných cenách se
na požádání k nahlédnutí franko zašlou. 317

První český zasýl. závod

Ed. Doskočila v Chocni.

Jarní novinka pro


gE*>Humpolecká"fi

atiěná sukná
a letní lodny.

Dámské ledny. Modní oblekovélátky
ma převlečníky a haveleky

s čisté ovčí vlny a levných cenách doparušeje

Karel Kocián,
závod soukennický v Humpolol

281. Vzorky k nahlédnutí franko.

NRRRRNRNRNNNARNNNNU

Kneippiani pozor!
Nedávno vyšla zábavné poučná kniha nazvaná:

„oa Aneigpem“
s 43 krásnými obrázky.

Cena 1 sl. r. č. ——
Necht neschází v žádné knihovně pravého mí

lovníka vody vůbec a Kneippa zvláš(!

Kxx
Na skladě má spisovatel její xxuxx

LUDVÍK HORA,
ve Chvojně u Pardabic.

Fedvi Kralové



Předplutné na čtvrt roku 1 si.
nu celý rok d sl.

Otrava národa.

„U málokterého národa vyvinuly se v po
slední době věcí po jisté stránce způsobem tak
Šeredným, jako u nás. Náš veřejný život jest otrá
ven, otráven lidmi bez vzdělání, bez citu a kara
kteru, kteří se stali v pravém smyslu slova po
strachem pro všechny slašné kruby. Neví jím nic
svatého, žádný prostředek dost špatným, aby ho
neužili proti tomu, koho si vzali za předmět svých,
obavných útoků“

Výborně! Tato fotografie se opravdu podařila
Jen to jest nám divné, že tak napsal Český List,
helvetsko-mladočeský útočník na každého, kdo se
opováží míti jiný náhled, než dosud vládnoucí
strana Pacáků a jim podobných pánů. A náš po
div roste, že tak napsal Český list, na němž jako
vydavatel podepsán jest Hejnic, redaktor podvy

okých helvelsko. pacákovských listů v Kutné0

Kdo aspoň poněkud zná, jak právě v Kutné
Hoře ea věci vyvinuly způsobem opravdu šered
ným; kdo vf, jak právě na Kutnohorsku lidé bez
vzdělání, bez karakteru a mravů stali se tyranny
všech slušných kruhů, kdo ví, jak „ohavné útoky“
činí právě podvygocké listy na lidi nejslušnější, ten se
mosí diviti, že se p. Hejnic nestyděl podepsati 86
jako vydavatel na toto číslo Českého listu.

Jsou to karaktéry, co?

. A když tak vidíme, jak — krom prohouze
jících se katolíků — elušné kruhy takovým novi
nářům, jak je Český List vylíčil, ustupují; jak
ze strachu před redaktory dle vzoru Hejnicova
buď na útěk se dávají a nebo k vůli čestným i
výnosným místům zrovna „na břicha“ padají purk
mistři, rádní a okresní starostové — a jak právě
v městech celé zástupy polovzdělaných nic jiného
nečtou, než slátanina nedouka, který k vůli chle
bu píše, jak „slovatní pani zemští a říšští ve
likáni“ — a nebo „družstva“ pánů, kteří se chtí
dostat na rádnice, do záložen atd., poroučí — tu
ovšem nelze jinak říci, než: Spustlí novináři, otra
vují národ.

Ale bylo by křivdou, vše strkati jen a jen
na redaktora a jejich pány. Velikou vinou — ne-li
veškeru— nesou venkovské tiskárny. Tak
tomu nejen v naší říši ale i jinde.

Takoví páni omlouvají se slovíčkem „obchod“.
A v tom právě vězí ta hluboká mravní skleslost
Jistých majitelů tiskáren. Jestli židák, a nebo ně
jská babice, bývalá sklepnice, svádí a chytá a
prodává děvčata, zdaž možno to omluviti obcho
dem? — Krev zrovna lpí na dušich takových ob
chodníků, a volá o pomstu do nebel — A když
se tiskae, co otravoje v celém kraji velikou část
obyvatelstva, co loupí statky nejdražší, jako je
víra, poctivost, čest, spokojenost, blaho rodin atd.
— tu pao knibtiskař se omlaví slovy: To je ob
chod. A velká část obecenstva k tomu mlčí. Věru

>právě takoví kuihtiskaři jsou lidé „bez citu a ka
rakteru“ či raději — pu křestansku řečeno —

voj svědomí Jsou to kramáři 6 mravní silou nágl —

Avšak Bohu díky! Národ jest ovšem výrob

ky zmíněných redakcí s tiskáren do„né míryotráven, ale převalná většina lidu — ač ovšem i
tu mravní osláblost se jeví — amýšlí po křesťans
sku a zavrhuje pusté řádění beszkarakterních re
daktorů a tiskařů. Praví o tom jeden náš vědecký
list: Kdyby se dnes srazilo v českých zemích je
pom sto neodvislých, vážných a neprospěchářských
lidí v jeden šik — za rok by se na nynější no
vinářskoa komedii vzpomínalo jen jako na ošklivý
sen. Pevná smělá novinářská ruka, která by mou
dře a opatrné zasáhla v nynější veřejný zmatek
ve překvapující krátkosti by sebrala s novinát
ských soudních stolic všechno to panstvo, jež pře
devším má býti obesláno, aby se zodpovídala ze
svých hříchů jež na sobě. na avých rodičích a
sourozencích a na celé české veřejnosti napáchalo.
(AL, II. 3. 130.)

Dejš to Bůh! Naděje v tom ohledu svítá a
zdá se mi, že měrou hojnější na venkově, než v
městech. Na venkově jest totiž v srdcích přece
jen více náboženství zachováno, než v městech.
kde náboženská lhostejnost hlubší kořenyzapustila,
Jen ten „jeden šik“ lidí opravdu karakterných, a

června 1898

vnikla.
Ala bez práce to nepůjde. Dokud „alušní

lidé“ nepodají roku těm, kteří již proti otravě
pracují, budou na dále otročiti lidem bezkarakter
ním. S chutí tedy do práce, dál a dále, až v ná
rodě budou nemožny ty šeredné věci, které nám
dělají jen hanbu. —

František Palacký.
Dpe 14. června oslavuje národ českoslovan

ský — a sním veškeří Slované — největšího sy
na našeho národa v 19. století, Františka Pa
lackého. Jeho hlubokémuvědění,neúmorné píli,
vytrvalosti a národní hrdosti děkuje český národ
své vzkříšení a obrození v první řadě. Po válce
třicetileté, která by málem byla vybubila národ
český z řad živoucích národů, pracovala sice celá
řada vlasteneckých kněží v čele s naším Balbínem
pa záchraně národa, hlouček vzdělanců českých
ku konci minulého století, soustředěných hlavně
v Praze, Olomouci, v Králové Hradci, v Brně a
ve Vídni s vroucí, překypující láskou Ioulk zubo
žené české vlasti, pracoval úsilovně, aby k národnímu
uvědomění masy českého lidu přivedl a byl by
sotva tak brzy český lid na vlastní nohy postavil,
kdyby v činnost těchto vlastenců nebyl zasáhl
mohutný, tvořivý duch Frant. Palackého. Vždyť
i Jan Jungmann, který po třicetileté mravenčí
činnosti snesl uevyčerpatelné poklady našeho ja
ayka, pravil jedaou malomyslně: „Nám dosta'o 8e
— o kéž se mýlím — býti svědky a pomocníky
konečného mateřštiny zabynatíl“

Také velikýslavista, Josef Dobrovský,
nerozpakoval se přiznati, že veškerá práce, vzkří
siti národ český náleží již minulosti. Leč tu zaví
tal v kruh národních starých našich prvobuditelů
mladý Moravan, odchovaný na uherské Slovači,
který neznal malomyslnosti. Když se setkal kdysi
8 českými studenty, kteří mluvili o tehdejší chu
doběčeské literatury a o bohatství jazy ka německého,
tu je povzbuzoval Frant. Palacký slovy: „Hleďte,
když jeden Němec napíše jednu knihu, aby každý
z vás napsal dvě a tři“. Palacký si přál, aby ka
ždý Čech měl tolik intensivní efly a kvantitativní
moci, by rovnal se dvěma, třem Němcům. Syn chu
dého českého horála nikdy se nelekal, že nás Če
chů jeat málo. On hlásal vždy a všady, že jest
Čechem a smělé, ohnivé, sebevědomé vystupovaní
zjednalo muúctu v kruzích učenců i brdé a mocné
české šlechty.

Když v r. 1825 bovořeno jednou v saloně
braběte ze Šternberka o stavu českého národa a
Dobrovský opětně jal se vykládati svoje pochyb
nosti, tu vystoupil mladý, 27letý Frant. Palacký
a prudkými slovy odsoudiv to věčné pochybování
a vytkouv Dobrovskému, že doposud ničeho pro
národ český v jazyku Českém nenapsal, zvolal po
výšeným hlasem: „Já aspoň, kdybych byl třebas
i cikánského rodu a již poslední jeho potomek,
ještě za povinnost bych si ukládal přičiniti sa vše
možně k tomu, aby aspoň čestná památka po něm
zůstala v dějinách českých“.

Tak mluvilhrdý , který vlasť a národ
svůj nade vše miloval, již r. 1826. Jeho pozdější
zeť a nejnadšenější tlumočník jeho národního s
politickékoprogramu,dr. Frant. Lad. Rieger
teprve r. 1844 mobl uskutečniti první repraesen
tativní český plesv Praze, kdežto přáteléa ctitelé
obou, Karel Havlíček Borovský a Vilém
Gabler teprve r. 1846 odvátili se mluviti v Pra
ze na ulici veřejně česky. Tak hluboké bylo před
tím národní ponížení českéko národa a 20 let ne
úmorného úsilí Frant. Palackého bylo třeba, aby
český lid v české své vlasti cítil se býti opět Če
cbem a Slovanem. Palacký stále a stále hlásal:
„Vzdělévati se musíme, sebe i celý národ, aby
chom vzdělaností předčili naše sousedy německé.
Když všickni naši vlastenci opřímuě a pravou
vzdělaností pracovati budou, pak nemám strachu
o Českou národnost a o národ náš. Tento ee udrží
sám, dokud bude chtít a více než jeho nepřátelé
si přejí. Tak blásal František Palacký, který ob
jasnil nám naše dějiny, který dal národu poučení
z minulosti pro jeho budoucnost, tak hlásal Frant.
Palacký, který nám vytkl pro budoucnost náš ná

stvu, vs všech stavech našeho národa;a jest to záslu
bou blavně Frant. Palackého, že český národ v tomto
století tak velké pokroky na poli národním, kul
turním i bmotném učinil.

Frant. Palacký narodil se v pohorské
valašské osadě v Hodelavicích pod Radboštěm, ne
daleko hradu starojického a Kotouče, pod nímž
dle staré moravské pověsti Tataři velké pohro
my utrpěly. Otec Františkův byl učitelem na hod
slavické novozaložené škole. Plat učitelský na
výživa četné rodiny arci nestačil zejména, když
synové Ondřej a František odebrali se z domova
na studie. Otec Jiří Palacký měl 100 rýnských
víd. měny platu, deputáta 3 měřice rži (žita) a
od dítek nepatrný sobotáles. Školní budovy nebylo.
Děti se scházely k učení střídavě u sedláků. Otec
Palackého vyženil také něco se selskou dcerou
Křižanovou z Hodslavic, vzdělával sám trochu
polí, časem krejčoval, v pasekách dříví kupoval a
8 malým výdělkem prodával, později stal se přa
kupníkem másla pro Vídeň a zastával také obecní
písařství. Za žádnou poctivou práci se nestyděl,
školu velice miloval, čítal již od r. 1784 české
nečetné knihy, poučoval se všemožně a když roku
1807 přeložil Josef Jungmann do Hlasatele drob
nou práci Benjamina Franklina „Starý, chu
dý Richard aneb prostředek bohatým
býti“, stala se tato kolžka Jiřímu Palackému
pramenem praktické moudrosti.

František Palacký, nabyv za vedení otcova,
který na vzdělání nadějného syna zajisté nemálo
si dal záležeti, prvních počátků výcviku školního,
byl o vánocích r. 1807 k pokračování v učení ele
mentarním dán do blízského německého Kunwal
du, kde byla škola založená braběnkou Trachsess
Zeilovou, roz. hr. Harrachovou, tak výborná, že jí
žádná drohá v celém mocnářství rakouském 88
nevyrovnala. Odtud v srpnu r. 1809 poslán Fran
tišek na školy latinské do Trenčína, kde kromě
důkladné znalosti latiny, která mu později ovšem
při studiu latinských archiválních pramenů velice
prospěla, ničemu se nepřiučil a jako chudý student
maobo bídy zkusil.

Také v Prešpurce na lyceu (gymnasium),
kamž se odebral v srpou r. 1812, maje se vzdě
lávati po úmyslu otcově na evangel. duchovního,
neměl z počátku na růžích ustláno. Když 14letý
František Palacký tehdy otci psal, že všecky pe
níze „zkasíroval“ (t. j. utratil), tu ia otec polo
žertovně i vážně odepsal: „Těší mne, že jsi zdráv
a že se ti dobře vede; ale mne zarmoutilo to, žes
jak píšeš, všecky své peníze zkasíroval. Což my
alíš, když se to před císaře pána donese, že ty
jeho peníze kasíruješ, jak ti to vypadne? Já ne
chci v tvé kůži býti. Ani na takový spůsob tobě
nemám chuti peněz poslati; snadno bych byli s
tebou potrestán . . .“

Mladý František Palacký muselí starali 86
sám o sebe, logotiti se vyučováním a pracemi ad
ministrativoími v konviktě studentském a vedle
toho po některý čas i literárním nádeničením pro
skoupého professora Pálkoviče. Ale při všem tom
byl vždy pamětliv svého vzdělání, a umejenže
vynikal ve Škole mezi spolužáky, ale hlavně sou
kromou pílí tak se obeznámil ve všech téměř obo
rech lidského vědění, že podivením naplňuje nás
bilance, kterou o svém vzdělání znamenal do svého
„každodenníčka“ na nový rok 1820.

Od hrozné povodně Trenčínské v srpnu r.
1818 datuje se probuzení národní Františka Pa
lackého. Prostý měšťan Trenčínský, Bakvš, z mla
díke národně Ihostejného učinil nadšence pro věc
národní, pro niž zápal jeho v srpnu r 1819 čtením
životopisu polského hrdiny Tadeáše Kosciuszka
tím více se utvrdil. Toho času (7. srpna) zapsal
do svého „každodenníčka“: „Velebný hrdino věkď
nepomíjejících, oslavený duchu, podporo nešťastné
vlasti své, kterou jsi až do posledního okamžení
šlechetně, horlizé miloval, tvé stezky jsou mi po
svátné, jsou mi úkazem od Boba poslaným, jejž
já celým srdcem vzývati, velebiti a následovati
budu Od tohoto okamžení odstupte ode ine všecky
nebodné, chatrné myšlenky: život můj a duch můj
posvěcen budiž vlasti, 4 jen vlasti a národu budiš
dychání mé. Já se obětují, posvěcuji tomuto přede
nevzatí, a nižádné marné pomyšlení nepřekvapiá



více ducha mého. Kosciuzsko! po svatých šlépě
jích tvých kráčeti budu! Ač mi zbráněno nositi
meč pro dobro národu a vlasti, ale nezbráněno
horliti pro slávu a samostatnost naši, nezbránéno
odvážiti se jmění a života k dosažení chvaliteb
ných záměrů. Dobrotivý Genie, kterýž snad oblí
bení máš s hůry v každém ardci, jež pro svobodu
a národnost zaplápolalo, ty veď a zpravuj a po
siluj mnel“

František Palacký povně si umínil, že za
avětí život svůj národu, chtěl se mu státi užiteč
ným jeko spisovatel, ať již směrem jskýmkoli.
Jakož přirozeno, pokusil se nejnrv na poli básni
ckém, a to se zdarem relativním, jak tvrdí znalci,
ule přísná autokritika vedla ho záby k poznání,
že by jako básník nevynikl nad prostřednost, a
tou nechtěl se spokojiti. Otec mu básnění De
schvaloval. František Palacký sám o tom napsal
1. ledna 1820: „Básnictví bylo milovaný předmět
můj dlouho, zvláště v letech 1815 a 1816. Četl
jsem všecky památnější básně vřech nárudů, jak
toho dosvědčují hojné z nich výpisy ve třech kni
bách. I sám jsem 8e nejednou pokusil v umění
tomto, ale bez velikých prospěchů. Aspoň soudu
o básnictví, jakož doufám, dokonalejšího nežli oby
čejně nabyl jsem . . . „Počátkové českého básni=
ctví," jež jsem ve společnosti s p. Šafaříkem sepsal,
přeložení některých zpěvů Ossiánových a jiné ma
ličkosti známého mne učinily mezi spisovateli če
skými. Snaživ se vždy, učiniti něco k dobrému
vlasti a literatury naší, nemohu se nad tím nera
dovati; známost přátelská s Jungwannem výbor
ným a jinými ctěnými a učenými muži v Praze
mně ctižádostivému mnoho blažených hodin způ
sobila. Nabízen od nich neméně nežli od vlastní
chuti, předsevzal jsem sobě psáti esthetiku pro
Čechy, první vlastní a veřejný spisek svůj“ Stu
diemi o esthetice obíral se Palacký dlouho a dů
kladně; ač spis jeho o tom předmětě ostal torsem,
přece nebyl čas, jež na studie ty Palacký vynalo
žil, nikterak zmařen; bez této průpřavy filosofické
nebyly by Dějiny Palackého nikdy takové, jaké
jsou. A také již za studií těch esthetických pojal
Palacký do programu svých prací dojepis; píšeť
o tom dne 15. ledna 1820: „Po esthetice chci
aneb „historiivšeobecnou' aneb ,o řečia literatuře"
obšírněji psáti pak „Slávu Slovanů" čili životy nej
znamenitějších Slovanů kteréhokoli pokolení; po
sledě cíl života méhc, pragmatickou historii české
země, podle ideálu historického utrění. O by mi
požehnal Bůh s hůry, abych život svůj vlastene
ckému snažení tomuto posvětiti mohl, aby uskuteč
nil ve mně onen ideál spisovatele a vlastence,jejž
ustavičně nosím v prsou svých.“ Bmělý to zajisté
program mladíka 2lletéhol A náš František Pa
lacký ho aspoňz větší časti provedl, provedl proto,
že vedle vroucího nadšení nenedostávalo se mu
energie, a pak že mu štěstí bylo příznivo takovou
měrou, že asi sotva bychom našli co tomu podob
ného u kteréhokoli z velikých mužů našich všech
věků. Vizme. jakou cestou hodlal se Fr. Palacký
dostati k cíli vytčenému. Píše o tom takto: „Z
obledu budoocnosti své tak míním, že po tyto dvě
neboli tři léta zůstanu ještě pěstounem, hledaje ve
všemvzdělatisebe saméhoiupovnitipři
sobě onen karakter, jenž na muže šle
chetného svědčí. Potom, sebrav něco peněz,
nastoupím cestu po Evropě, buď sám, buď vv
skrovné společnosti, ku poznání života národů
vzdělaných, což mně nevyhnutelně potřebným jest.
Jen tebdáž, když k užitku svému obrátím vše, co
mají krajiny naše i cizí zpamenitého, budu hle
dati sobě ouřadu poctivého, budiž on jináče jaký
koli; pak teprv usadím se na místo vykázané mně
od ředitele osudů mých. To pak bude mezi Slo
vany, vše jedno, zdali Rusy, či Poláky, či Srby je
stliže nebude možná se ctí zůstati ve vlasti“.

Když toto psal, byl Fr. Palacký (od 1. dubna
1819%vychovatelem dvou synů šlechtičny uherské
paní Josefiny z Czúzy, k níž dostal se prostřed
nictvím sestřenice její paní Niny Zerdahelyova, již

n nezapomenutelnouna věky matkousvouv Uhřích“. $ paní tou vysoce vzdělanou byl 86
Palacký seznámil roka 1818 náhodou, již zajisté
ne bez důvodu až do smrti pokládal za nejšťast
nější okamžik svého života. Paní Zerdahelyová,
matrona věku již pokročilejšího, jež strativší né
kolik dítek úmrtím, umínila si zbylého jí jedináčka
Sigmunda nepustiti s očí a odebrala se proto za
ním do Prešparka, kde studoval, maje za spolu=
žáka Petra Géczy, bratrance avého, s nímž Pa
lacký již delší čas byl zoám. V domě dvorské
radové paní Gécsyové, matky Petrovy, pořádány
besedy, jichž Palacký býval účastníkem, a tu ne
obyčejně učený, ale jak se podobá, dosti neobrat
ný Palacký vzbudil pozornost a získal si náklon
nost paní Zerdahelyové, která mateřskyse ho ujala.
Za vedení jejího naučil se vtipný mladík záhy po
hýbovati se ve společenských kruzích vyšších, do
té doby jemu nepřístapných, a cele osvojil si ne
zbytcě potřebný takt v obcování 8 osobami privi
legovaných stavů, což nemálo posloužilo i jemu
samému a vdůsledcích svých celému národu.

Palacký František necítil náklonnosti k stavu
evangelického duchovního. V životě avém neznal
se nikdy ani k církvi evavgelické, ani luteránské,

jež jsou původu naprosto cizího a nemají sčeskýmhusitstvím pranic společného. Odebrav se s cho
vanci svými do Vídně (r. 1820 studoval Palacký
hlavně filosofii, esthetiku a české dějiny.

Vychovatelemostal František Palacký do za
čátku roku 1928 a získal tím hmotně tolik, že
mobl bezstarostně po několik let sbíratí prameny
pro dějiny doby husitské, jež m'nil především se
psati; ale náboda, která Palackého zajisté bolestně
se dotkla, již však musíme pokládati sa Šťastnou,
učinila mu v tom smatek. Jiří Palacký, otec jeho,
který obchodoval s máslem do Vídně, r. 1822
utrpěl při obchodě tak citelnou ztrátu, že právě
tou dobou, když František Palacký do Prahy se
ubíral za cílem svých tužeb, octnul se na kraji
úpadku. Vděčný syn ani chvíli se nerozpakoval a
věnoval na zachování otcovo celou svou perně zí
skanou hotovost. Dne 11. dubna 1823 přišel do
Prahy s holýma téměř rakama a byl odkázán zase
na vytěžek své práce. Prostřednictvím slavného
Dobrovského, 6 nímž ve Vídni se byl seznámil,
dostal se za domácího učitele do domu bohatého
měšťana Jiřího Absbahsa, ale pobyl tam jea do
podzimu téhož roku. Bylt mu týž příznivec opatřil
zatím jiný pramen výživy, který shodoval se více
i e náklonností i se záměry pro budoucnost Fran
tiška Palackého. Hrabě František ze Šternberka
ku přímluvě Dobrovského učinil ho svým archi
vářem a svěřil mu sepsání genealogické statě o
rodě Šternberském pro Hormayrův Archiv. Vyko
nav tu práci k úplné spokojenosti obou hrabat
Šternberků i přísného kritika Dobrovského, záhy
byl zahrout zakázkami podobného druhu aběhem
prvních let svého pobytu v Praze sepsal řadu roz
sáhlých prací genealogických pro Černíny, Kinské,
Martinice, Althany a j. Otec Jiří Palacký zvěděv
od Františka, še chce psáti českou historii, toto
napomenutí dal synovi: „Při této historii České,
mobl bys také připomenouti, jak totiž v tom cby
bovali předkové, když se proti vrchností pozdvi
hovali a zbraně chopili. Kristos řekl: „Kdo meč
bere, od něco zahyne“. A zase: „království mé
není z tohoto avěta“. Takové věcí povašivše, ně
kteří zůstali, Kdyby byli i jiní toho duchu měli,
mohli zůstati až podnes, totiš eláva jejich“. Hmotný
zisk z těch prací činil Palackóma možným, že
mohl vystupovatí 8 větší okázalostí než kterýkoli
jiný spisovatel český; ale důležitější byl zisk mo
rální. Učenci, který zabýval se v zájmu nejvýše
stojících hodnostářů studiemi rodopisnými, otvírá
ny ochotně urchivy vládní i soukroméa Čioěay při
užívání archiválií, tenkráte ještě pečlivě tajených,
koncese nejrozsáhlejší. Kdyby Palacký, přišed do
Prahy s kapitálem nastřádaným, byl se mohl vě
novati výhradně svým studiím o době husitské,
sotva by byl našel tu ochotu a liberálnost v ar
chivech, 8 níž jako genealog všude se potkával
a jistě by sobě nebyl získal i při vší přízni Do
brovského tak velikou řadu vysoko stojících a moc
ných přátel. Bez protekce Dobrovského nebyl by
se dostal Palacký do společnosti vysoce vzdělaných
hrabat Šternberkův a těch vynikajících mužů v
české šlechtě, s nimiž Šteraberkové jej seznámili, ale
bez vyškolení ve formách společenských, jehož 8e
mu bylo dostalo od paní Zerdabelyové, nebyl by
se ani za nejpříznivějších okolností udržel na delší
čas ve společenských kruzích šlechty české, třeba
pa počátku tohoto století v obcování s příslušníky
ze stavu učenců bývala liberálnější, než o málo
desetiletí dříve i později a podnes. Nadáním, vý
sledky neúmorué práce byl by sice mohl vynatiti
si úctu tenkráte dosti hojného počtu těch šlech
ticů vzdělaných, kteří iněli porozamění pro význam
vědy a umění, úctu takovou, jaké se těšil a nich
pa příklad Josef Jungmann, bratří Preslové a do
jisté míry i Fr. L. Čelakovskýa později Šafařík,
ale bez taktu společenského, jaký neúprosně vy
žadován v těch kruzích, nebyl by nikdystal. se
ani ve společnosti šlechticů nejosvícenějších dru
hem rovnocenným, který směl svobodně projevo
vati své mínění a i bez pohoršení je hájiti proti
náhledu osob vysoce postavených. Žádný jiný z
tehdejších literátů českých nebyl by dovedl pro
saditi založení časopisů muzejních, pro literaturu
naši tak důležitých, žádný jiný z vratevníků nebyl
by dovedl časopisy ty po dlouho řada let redigo
vati tak obezřetně a x nečetné teakráte obve li
teratů, ka všemu ještě pro malicherné příčiny roz

šěpených ve dva tábory nepřátelsky proti stojící,získati nejlepší talenty za spolupracovníky. Ovšem
populární mezi literatury českými Palacký ani
tenkráte nebyl, ani mnohá léta později: závist na
dělala mu mnoho tichých nepřátel, mnozí vytýkali
rou brdost a pánovitost, již při něm nebylo, ale
ta vlastnost měl, že dovedl oceniti své síly a byl
sj vědom své ceny, uvykl kráčeti cestou vlastní,
nestál o přízeň davu a nedbal o to, aby byl stále
obklopen hloučkem jalových pochlebníků.

Za okolností nad míru přísnivých přistoupil
Palacký k hlavní úloze svého života. Šťastný sňa
tek zajistil mu tiché blaho domácí na mnoho let
a zbavil ho navždy starostí hmotných. Mohl cele
věnovati se spisování svých Dějin a jiným věcem
©nimi souvisícím. Z prázdně, již mu osad popřál,
těžil Palacký s pilností mravenčí a se Všechstran
sháněl po kusech stavivo, z něhož nám pak vy
budoval dílo monumentální. (Pokrač.)

Šípařská politika.
Ošemetnou, nepoctivou, neupřímnou a vždy dvoj

smyslnou politika „Národních Listů“ vedle některých

nejvíce py. Jejích illastrace představovalyradikální poli vědy v podobě ji o, aralnatého
zdravím, sílou, neskrocenoubojovnoatíi nepoddajnostf

překypojícího jonáka, který každého epral a sničil, kdote mu v cesta postavil. Takto namalovaly vědy „Ší

A tak to v sáhodloubých článcích dokazovaly vádyárodní, Podvysocké, různé ty Hlasy,Obsory, P
a Listy. Ve skutečnosti byla ta radikální politika vády
bita, neúspěch za neú:pěchem, porážka za porážkou
ji .atihale, čsský národ muail pořád více platit, pořád
méné dostával, pořadvíce se mu bralo. Tobyly „vý
sledky“ těch vítězství „namalovaných“ v „Šípech“. Kdo

pes hrozný terror měl odrahu říci českémulida pravdu,do před lety veřejně a poctivě českým rolníkům a
živnostníkům řekl, k jak nešťastným koncůmtaková
nepoctivá, prolbaná politika vésti musí, ten byl pra
nýřován, banoben a zrádcován. Kdo i dnes mé odvahu,
říci lidu pravda a poukázati ne švindle, které s ním
„svobodomyslné“ a „neodvislé“ časopisy tropí, kdo
národu řekne, jak se jeho pozornost odvrací vždy ji
nam, aby ta zbědovanost nyoější neviděl, ten se prostě
zrádcuje, byť byl národu vždy poctivě, nezištně a a
rukama čistýma sloužil Řokne se: drží s Herbenem.

„Šípy“, které v posledních dnech nápadně na mnoha
místech špíní ndp. královéhradeckého biskupa a kdož
jej vítali dodávajíposléze: Jeho Milost by měla přibrat
k Štáblovi do redakce Macharaa Herbena, by
to ňák pomohli zatlačit . . .* Na to odpovídá redak
tor Štábl, te by s těmi pány ani hodinu v redakci
nebyl; nesnesli by se. Za to spíšea zcela dobře by se
s nimi snášela „redakce Šípů a většina redakce Nár.
Lista“. Vždyť dlouhá léta se bratřičkovali s interna
cionálními socialisty, páni redaktoři chodili s poslanci
hr. Kaanicem, Tilárem, Englem, Podlipným, atd. do
internacionálně socialistických schůzí, pátou karii ali
bovali jen socialistům a dnes opět agitují ve prospěch
národních socialistů, zakládají a podporují je penězi
své strany, ačkoli náš rolnický lid hází národní a in
ternacionální dělaíky do jednoho pytle.Redaktor Štábl
za to není sice nepřítelem sociálních oprav ve prospěch
mravního i hmotného povzaešení našeho lidu, ale v
snahách nekřesťanskýchsocialistů nevidělnikdyjprospěch
českého národa A když to roku 1892 a 1693 — v Če
cháchsamojediný ve veřejných, tedy i radiká
lům a socialistům přístupných achůzích, měl odvaha
hlásati, přicházeli stoupenci Šípů, Národních Listů
a internacionální sociální demokracie, aby schůze, v
nichž mlavil, rozbíjeli, Tak na př., když nynější říš
ský poslanec,p. Vojtěch Holanský přišel dne12.
březaa 1892 s českobadějovickými tehdejšími radikály
a internacionálními socialními demokraty schůzi a řeč
šeho v KamennémUjezdě ukřičeti, pravil redaktorŠtábl
v tříhodinné, stále přerašované své řeči o tehdejší po
litické situaci i pro nynější dobu snad Časová slova:

„Kdyširolníci pořáddůrazněji žádali splnění da
ných jim slibů, tu mladočeské listy je kaceřovaly a za
tracovaly program Alfonse Šťastného, který přece před
volbami všichni rolničtí zemští poslanci podepsali.
Některé mladočeské listy však poctivědoznaly, že mla
dočeští poslanci skutečně slíbili splniti Alfonsův pro
gram rolnictva. Tak „Světlo“ napsalo: „Nám, kteří

jsme od počátka pečlivěsledovali tento nezdravý vývojotázky rolnické, nejsou tyto věci podivením. Známo,
Že dne 8. února 1891 předáci naši, dr. Eogel a dr.

Herold, jménem svobodomyslné strany„p lásili sepro program rolnictra Rakouska pana AlfonseŠťast
ného. Následkemtoho pokládali fedrovatelé snah p.
Šťastného, stranu mladočeskou za zavázanou; a dle
práva. Naši stranu nenatil k oněm prohlášením nikdo
— učinila tak z dobré vůle. Staročeské listy hlásaly,
a nejspíše měly pravdu, že se to stalo kvůli volbám.
Teprvepo volbách, kdy zvolení a — přiznáráme —
to 6 velkou zásluhou rolnictva, počato s odeusováním

rogramu selského, kterýž rovnou prohlášen za uto i,
roč p. dr. Herold, tak osvědčený politik důkladně

neprostudoval požadavky pana Šťastného dříve než“
učinil dne 8. února dotyčné prohlášení? A dr. Engel,
který požívá jméno bystrého diplomata, nemohl ne

věděti, že souhlas strany mladočeské s „rosrmemselským jím projevený nemůže zůstati pouhou frásí s
příčin volebních manevrů, nýbrá že konsensem tím
vznikne obligace, jejíž splnění ti, s nimiž uzavřena,
jsou plnou měrou oprávnění žádati. Zkrátka: pověstný
program rolnictva Rakouska byl tím kořenem sla, s
něhož vzrostl rozkol, který došel výrazu v Selské
jednotě“.

=„Světlo“ tehdy dále pravilo: „Kdyby byl dr. Herold
před 6 měsíci p. Šťastnému, který tehdé odůvodáoval
onen ram, řekl, co řekl v: ední valné hroma
dě, byly by věci stály dnes jinak; kdyby byl řekl
totiš p. Šťastný, jenš hájístanovisko socialního pod
vratu, ješ rolniotvu českému je velice nebezpečné,
kdyby byl tak dr. Herold tak přímo tehda p. Stast
nému do očí řekl, jako minulé neděle, totiž, že strana
svobodomyslné na náhledy p. Šťastného nijak přistou
piti nemůže, pak dnes sdružení rolnictva českéhotro
řilo by ae stranou naší nerozborný ik. Štvaní faleš
nými 3 a bladnými theoriemi pane Šťastného za- .
sáhlo tedy i naše rolnictvo rušivě. A proto k předá
kům strany mladočeské, jimš tyto úkasy s doby po
slední buďeš výstrašným znamením do budoucnosti,
voláme: caveant consules . . „I“

Jak skušenosť ukázala, nevymohla vám rolníci
strana svobodomyslná ani na říšské radě mnoho.

Dle toho můžete posouditi, zdalí vámstrana ta
posavadní taktikou vymůže něco v budoucnosti.

Colé jednání mladočeského klubuna říšské radě
bylo kolísavé, neurčité. Dnes dělali poslanci oposici,
sítra prospěcháře, zase hlasovali s pravicía jindy
opět s levicí. Tak musil ovšem hraběTaaffo vždy býti
v první řadě vítězem u vedle něho kořistili z roshé
rané situace Němci. Věru, byl by jiš nejvyšší čas,
aby mladočeští poslanci místo dělání rosbrojů v ná

Š spojili se raději se Staročechy a šlechtou i s kon
servativními katolíky k společné obraně zájmu české
ho lidu.

Taktika mladočeské byla nešťastná. V první
parlamentární kampaní zmohli se poslanci na státo
právní adressu, kterou ale neměli odvahu podati a

mastrčili ji z ohledu na ostatní sErany 5800 do fatrálku. Pak povolovali vládě vše. V Kolíně sepozději p.
dr. Eogel vymlouval, še prý přece nemohli hlasovati



Starošeši byli vytýkali, šopodkodili tájmy českéhonároda a připravili snad některou střední školu ©
státní sabvenci.

Později sase sačali dělati řečmi rosbodnou opo
ali dokonce i návrh, aby ministr br. Schón

born dán byl do obžsloby, protože nařídil zřízení
okresního soudu v Teplici. S celou aférou nadělali
tolik hlaku, že ani nevěděli, kde mají žalobu podat,
(p. V. Holsnský volal: u říšského eouda', neboť svo

bodomyslní pos při podání svého návrhu naprosto zapomněli, že státní soud, před jehož forum jedi
ně patříobželovaní ministři, žský
soud, jak myslí p. Holanský — sni vůbec zřízen ne
byl. Takovým lehkovůšným jednáním místo mravního
vítězství, utržilí jen smích. Já se tomu naprosto ne
divím, neboť páni vůbec nevěděli, co mají vlastně dělat.
Vždyť v den uveřejnění Schónbornova nařízení nevěděl
aní generál dr. Edvard Grégr, co o tom má souditi.

Třeba pr vyčkat, zda li tím vláda napálila nás čiNěmcel“ Pěknýto generál,který vrozhodujícím okam
šiku neví, co má dělat, a který chce teprve čekat, aš
jak to dopadne!

Při takovém vedení české politikydopadá to
ovšem velice bledě, zejména s těmi našimi „mravními
vftězstvími“, za které nám ovšem žid nic nedá.

Po skončení druhé parlamentární kampaně soudil
orgán dr. Pacáka o těchto mravních vítězstvích takto:

Třetí mladočeská kampaň jest skončena a ta do
padla ještě hůře než první a drahá. „Věcipomalu do
spívají tam, kde jeme je míti nechtěli a kam aby se
nedostaly, bylo péčí a snahou mnohých mezi námi.
Po hříchu to bylo marno. Netajme si, še nalézáme se

skončeném druhém zasedání před novou situací,
ještě němečtější než-li byla dosavadní, a že nová tato
situace bude musit určiti také taktiku naší strany.
Jinak se poměry utvařily, neš-li nejlepší mezi námi
si přáli. Jinak a hůře pro nás. Zamlčovati to by bylo
chybou!“

A co soudil Vašatý o třetí pariamentární kam

peni „„frpnu 1802v Žamberce sa přítomnosti poslanceole
Dr. Vašatý charakterisoval výsledky činnosti

mladočeských poslanců takto: Poukázav na hesls:
„Ni zisk ni sláva“ a „Zpěvem k srdci, srdcem k vla
sti“ — jimiž byl sál okrášlen — pravil dr. Vašatý,
že dle prvního hesla řídí se nyní málo lidí u nás a
že by si přál, aby mobl slavnéma shromáždění zapětí
také vroucí a veselou vlasteneckou píseň, která by
vystihovala naší náladu a naše tožby a pokračoval
pak takto:

Ale upřímně řečeno, moje srdce a moje duše ne
jsou v té náladě, aby mohly zapěti píseň toho druhu.
Ale já v tato chvíli přisám Bůh hluboce dojat a ro
sechvěn sapěl bych nejraději známou, smutnou a bo
Jestnou píseň naši „Osiřelo dítě“. Nebo, v tom po
stavení v jakém dnes naše česká vlasť se nalezá, po
dobá se onomu českému dítěti, jež vlastní svou
matku ztratilo. (Pohnutí.) Zrovna tak chodí dnes
naše ubobá česká vlasť, jako to ubohé, opaštěné dítě.
(Všeobecné pobnutí a překvapení — lidé vstávají ze
sedadel a postupají ku předu). To asi byly pánové

moje myšlenky za řeči Sokolovy. Také mně napadlo,še kdybych chtěl vám pověděti“ co cítím, mys'ím a
— trpím, že bych musel záspívati vám zde vlastenec
kou píseň, jež by se nesla ostrým tonem — a já
jsem "přesvědčen, še by při tomto spůsobu prone
sené řečizachoval se ke mně pan vládní zástupce
srovna tak důstojně ve svém úřadě, jak se zachoval
za řeči Sokolovy a že by mně slovo neodejmul. (Bou
řlivé výborně) ale — slovem dle nynějšího postavení
národa našeho bzch nikdy mlaviti nemohl. Neměl
jsem původně ani v úmyslu, abych k vám promluvil
a kdyš jsem seodhodlal, že k vám přece několik slov

romlavím, myslil jsem ei, še k vám bada mloviti
jen zvěsti příjemné — ale bohužel, že nic příjemného
není, co by vám zástapcové vaši mohli zvěstovat. Ži

jee vlasť naše v bídných, velice bídných poměrechotných to vědomí se šíří a to vědomí bude
pomalu majetkem národa, ale smutnější je, že
také bída duševní se v národě našem vzméhá. Ta

bída hmotná má své prené a neblahé základy v tom,še u nás je nenstálo hašteřenío otázkách národnost
ních. (Bohužel!) Místo aby se jednalo seriosně a oprav
dově o hmotných a životních zájmech lidu, slyšíte v

lamentu jenom o neustálých svárech. (Tak jest!)
dyš mi dosti slabě obhajujeme posice národa tak

nebezpečně ohrožené, jsou při tom Němci ještě tak

bladovi a tak neepojení jdou oni tak daleko, že troufají si vyzývati vládní úřady, aby neústupně vystu
valy proti našim českým menšínám, se žádostí na

jich utlačování“ — —
Ku podiva, v neděli spíval dr. Vašatý skoro

stejnou píseň, Sokol to učinil v Přelouči rovněž a tak
se splnilo na vlas, co redaktor Šťábl již v letech 1889
—9% psal a co před 6 lety též ve veřejných schůzích
říkal. Ten varoval poslance, aby se nespojovali 8e 80
cialisty a podvratnými šivly, aby si nezahrávalí s
všeobecným hlasovacím právem, protože za dnešního
stavu věci by poškodilo rolnictvo i Sivnostnictvo české,

o by poškodilonaši politiku státoprávní. Bektor Obnovy jiš r. 1899 se všemi rosvážnými živly
te zasazoval za obnovení svornosti a součinnosti všech

pracovníků v národě, pooknoval na důlešitosť sněmovní většiny. Nyněj lanci nevstoupili do vět
šiny, kdyš byl nejvhodnější k tomu čas a kdyš při
opravě berní dalo se pro české volice něco vyziskat

( F. 1895), ale začali lézti za Badenem, a nyní zam, když se žádá, aby hlasovali pro velká bře
mena. Musí to konečně učinit, nechtějíli pomoci k
vládě Němcům. Že naši poslanci děleli vše v nečas,
to odnáší dnes český lid. Národní Listy s Šípy sa
vinily dnešní naší sbědovanost— a to jim vytýkáme.

Drobná obrana.
„Kdyby pryObnova nepsala proti

evanjelikůme“. Ale hned, jen jakmile rosum
nější evanjelíci, které naše obrana mrzí, dokátou
toho na svých časopisech, aby nebyly zrovna pro
syceny záštím a potupami všeho, co katolíkům

— a nikoli před

milého a svatého. Ale nechati se ustavičně tapiti,
a nikdy se neozvatí, to jest to, co jsme po dlou
bá léta dělali, A co jsme z toho měli? Ještě po
směch, že se ani brániti neumíte, že jsme „pito
mé ovce“.

Děll r —kustarokatolíkům od
padlý — dějepisoc © svobodě svědomí.
„Dějepisnč není nic nesprávnějšího, jako tvrzení,
že „reformace“ — oprava církve ve smysla ovan
jelikůá — jest snahou po svobodě svědomí. Pravý
opak toho jest pravdou. Pro sebe luteráni i kal
vínci svobody vždy vyžadovali, ale také jiným ji
dovoliti, kde byli siloějšími, nikdy jim nenapadlo“.
A tak je to až posud. A zrovna jako by 8e tomu
byh od „reformatorů“ naučili, dělají to naši svo
bodomyslní radikálové a jim podobní ogvětáří.
Taky katolíkům dopřáti svobodu, to právě jest
„Desvobodomyslné“.

Drobné zprávy.
Zprávy dlécesní. Vyznamenání: pán

Frant. Bartoř, č. konsist. rade, rytíř řádu Božího
brobo, majitel zlat. zásl. kříže s korunou, b. vikář,
děkanv Jilemnici, jmenován okutečným konsist. radou
a assossorem; p. Frant. Kvě cb, č. konsjst. rada, b.
vikář, děkan ve Svinčanech, též skutečným konelst.
radou a aseessorem; p. Leopold Franzi, b. notář
farářStudenecký na odp. a p. Frant. Leder, farář
Zdobnický na odp. jmenováni děkany. — Ustano

do Chotěborek, p. Váciav Honzák, kooperator, za
administratora v Kratonobách, p. Váci. Hanuě, ka
plan Nechánický, za proz, katechetu do Žamberka,
p. Jen Kabrhel, kaplan Čináveský, za kaplens do
Poděorad, p. Jos. Svátek, kaplan Haberský, za ka
plans do Čipěvse. — V Pánu zeenul: p. Ant.
Kulbánek sen. diéc., jab.. maj. zlat. zásl. kříže s
kor., konsist. rada, děkan v Kocléřově, + dne 28.
května 1898 (nar. 27. února 1812 v Lomnici, vysv.
25. července1836). — Uprázdněné místo:Ko
eléřov, fara patron, Josela Etricha, ode dne 29.
května 1898.

Spolek mapodporu chudých studa
Jicích škol středních v Hradci Královépořá
dá obvyklý zahradní koncert na Střelnici dne 15.
června. Program pečlivě vybraný přednese hudba al.
c. s k. 42. pluku, jež vzhledem k dobročinnémun účelu
koncertu propůjčena byla bezplatně. Těšíme se, že
tato velmi oblíbená zábava i letos setká se s účastí
a bojně bude navětívena.

Hospodyňskon školu ve Stěžerách
navštívil dne 25. t. m. slovutný pan dvorní rada dr.
Lambi, aby přesvědčil re o prospěchu chovanek.
Slovutný pan dvorní rada byl s docílenými výsledky
velmispokojen a projevil sbora učitelskému svoji úpl
nou spokojenost.

Mimořádnávalná hromada jednoty
katolického učitelstva konalese dne JÍ.
kvétna v místnostech Adalbertina. O půl 9. hodině
sloužena byla v seminářském chrámu Páně mše svatá
ze zemřelého člena A. Konětopského, načež odebrali
se abromáždění v počtu asi BO členů do valné bro
mady. Předseda jednoty pan Karel Skultéty, říd.
učitel v Šestovicích, zabájil echůzí po vřelém proslovu,
načež přednesen a scbváleu byl protokol sepsaný 0
poslední valné hromadě. Při čtení bodu, še jednota
přesídlila do Fraby, rozpředla se čilá debate a uznáno,
že prospěch spolku přeložení tobo vyžadoval; odbory
jednoty mohou se sřizovati, kde se toho potřeba ukáže,
Pokladník jednoty p. V. Špaček, říd. učitel v Ko
šátkách přednesl zprávu pokladní a uvedl, že jistá
část s uložených peněz věnována byla dárci výslovně
ne podpůrný fond. Jednota čítá nyní 126 členů z řad
věitelstva a 110 členů z řad duchovenstva. Čílá de
bata rozvipola se také o návrhu na založení jubilejs
ního fondu podpůrného pro členy jednoty. O bodu
tomto referoval řídící učitel V. Špaček, který přečetl
návrh stanov, Fondový odbor nemá být samostatným
spolkem, nýbrž má být pouze odborem jednoty. Zpři
Jatého návrbu stanov vyjímáme: Základní fond jabi
lejsí má obnášeti 20000 zl. a podpory mají udíleti
se z úroků tohoto kapitálu, takže kapitál zůstane ne
stenčen. Vyplácení podpor nastane však již při do
salení výše 5000 s). a sice těžce nemocným, kteří
byli nejméně 3 roky členy spolku a dostávati budou
dle stavu pokladny a poměrů dotyčného 20—40 al.
měsíčně. Přihodí-li se někdy, že bude v roce více při
blíášek než by pokladna stabila, ustenoví výbor mini
mam. V případě smrti člena jednoty dostane se po
zůstalým podpory ve výši až 80 «1. Na pohřeb vy
platí se určený obnos dle okolnosti i v druhém roce
členství. Přihlášky o podpory díti se budou tištěnými
blenkety vyploěpými stranou a potvrzenými lékařem a
místní duchovní správou aneb prokázáním se listu 0
dorolené. Nevyčerpá-li se někdy roční úrok na roz
dělení podpor, připíše se ku kapitálu aneb se pou
šije na podporu vdov asirotků bez pense aneb s ponsí
nepatrnou. Podpory ty, o jichž přiřknatí rozbodne
výbor, stanoveny badou od 30—L0 tl. Počátek k za
ložení fondu stane se tím, že čásť hotovosti nynější
uloží se k tomu účeli do spořitelní knížky poštovní,
kde badou i další vklady ukládány s kupovány pak
za ně státní papíry, které nesou větší úrok. Splacené
příspěvky kvitovány budou v některých listech kato
lických. Do výboru zvoleni byli pak pp.: za předsedu
K Skultéty, dále Špinka, P. Železný, katech.
z Praby, V. ě paček, říd. uč. z Košátek, sl. Cba

brove z Prahy, Kavka, Fr. Jelínek z Malotic,
K. Jelínek re Starého Kolínaa Flekáček, Za
nábraduíky:sl. Foltinova a pp: Němeček, Bře
zína a vdp. P. Škrdle z Praby. Revisoryúčtůjsou
sl. Bayerova s Praby a p. Mazanec ze Sul
chova. D3 výboru místního odboru královébradeckého,
který se při té příležitostí ustavil, zvolení byli pp.:
P. Orel, vicerektor Borromea, Dvořák, učitelz
Vejvanovic, Vrabec, učitel z Librantic, řiditelŠ pi gl,
Rio, Prokeš, sl. Dusilova a Blažok, učitelz
Rosic u Cbrasti. Za náhradníky téhož odboru zvoleni
byli: pp. Šimůnek, Špinka, P. Fayks z Chrus
dimi a Svoboda z Řoastok,. Při volných návrzích
přiblásil se k slova ThDr. J. Mrštík, který objasnil
účel Cyrillské jednoty a zval k bojné návštěvě pří
štích praktických přednášek, které budou se počát=
kem srpna konati v Hradci Králové. Na další návrh
usneseno bylo domábati se stejného platu venkovského
učitelstva s učitelstvem na školách měšťanských. Ka
konci pak přijata byla resoloce týkající se sochy P.
Marie na Staroměstekém náměstí v Praze a žádá 50
vní,aby socha nebyla z místa dosavadního odstraněna.

Užívejme líhových lamp žárovek.
Výhody, které nám odtad vzejdou, pak-li ve svých
domácnostech budeme šmahem užívati lep na líhové
světlo žárové zařízených jsou tyto: 1. Na místě mi
zerného světla z čadicího a čpějícího petroleje opa
tříme si světlo velice jasné a intensivní, co do barvy
podobné světlu dennímu, které je na prosto bez čmoudu
a zápacho. 2. Miliony doposud za prabídný petrolej
do ciziny vyváže 6 zůstanou nám doma. 3. Značnou
spotřebu líbaudenaturovaného ku svícení podporovati
budeme domácí jebo výrobu z vlastních našich plodin.
Lampy na líhové světlo žárové zařízené opatří nám
na vyslovené přání místní obchodníci. Lampa úplná,
z kovu, s dvěma cylindry, s dvěma žárovými tělesya
s kouli: nebo stinítkem z mdle broušeného skla stojí
9 zl. Denaturovaný líh je radno k*apiti u větším
množství, protože přijde tak mushem levněji. Při koupi
lampy žádejme za navod k opotřebení.

Ctěné redakci časopisu „Obmova,
v Hradci Králové, Dle $ 19. zák. tisk. žádám za
uveřejnění této opravy dopisu z Náchoda v č. 20. ro
čníhu IV. uveřejněného: „Není pravda, že jsem někdy
učinil toto problášení: Kdyby se bylo podařilo zjed
nati kompromis před volbami, volili bychom p. Tis
chého za purkmistra, ale nyní na to žádným způso
bem přistoupiti nemůžeme.“ S úctou JUDr. Josef Čí
žek. V Náchodě, dne 25. května 1898.

Vyšší obchodní škola v Hradci Krá
levé zařaďuje se. dle úřední Wiener Ztg. ze dne 24.
května jakož i říšského zákonníka ze dne 24. května
1898 XXVIII čís. 77. od ministerstva pro zemskou
obranu do seznamu tuzomekých účelišť, se zřetelem
na jednoroční dobrovolnickou službu vojenskou, 8 vyš
šími gymnasii a vyššími realnými školami [na roveň
postavených a to na základě $ 25. branného zákonu.

Zloděj bícyklu. Vsobotu28. květnaukradl
nestoudně neznámý pachatel účetníma firmy Hanuš
Richter v Hradci Králové kolo na veřejném chod
níku předpisárnoustojícía zmizel.Kolo„Gregrovka“
dobře zachovalé, černě lakované, v ostatních částech
vesměe niklované, opatřeno jest na zadním kole no
vou pneumatikou „mnichovskou“ na předním objetou
hladkou „kontinental“, Brzda schází, rovněž i taška
vzadu u sedla. Na zadní vidlicí nachází se na straně
pravé voitřní znatelný úder kamenem. Převod 1,
klika s kolečkem montována, řetěz článkový. V době
krádeže nalezal se na obloukovitých říditkách velký
jednoduchý zvonek, a dlouhá plochá teška černá pro
potřeby cyklistské. Po pachateli se pilněpátrá.

: Podvysocké Listy, orgán dr. Pacáka,
okresního starosty Výborného a vůbec evangelíků
na Čáslavsku a Kutnohorsku, uveřejnily 27. května
článek „Jaký je vlastně ten biskap královéhradecký“.
Článek ten překypující hnusnými Ižemi, byl psán ndp.
biskupovi na přivítanou v otcovekém jeho kraji. Rod
ný statek dědečka ndp. biskupa jest v Rylanech a
v Kutné Hoře i v četných okolních vesnicích má náš
p. biskup krevné přátele. V článku napadání jsou
také tito, zejména řádní a inteligentní občané z Kře
setic, kterým nelze nic jiného vytýkat, leda že jsou
to vzdělaní, přičinliví čeští rolníci a lidé poměrné
majetní a apřímní katolíci. Na stolec biskopský po
vznesl prý ndp. biskupa hr. Than, který prý přísahal
všem svobodomyslným snahám boj nejkrajnější. Za
ohnisko nejnovějších proudů pokládány prý východní

y a tem těžká raka Thunova nejhorázněji měla
prý dopadnonti. A dopadla prý. Uřad biskapský spo
jený s velkým jměním majícím k dieposici armádu
kněšetva a vlivu jeho podlehajícího velkostatkářetva,
podporovaný byrokracif, není prý ani v nynější době
něčím, co by se mohlo jen tak přezírati. I staral prý
se Than, aby všecka moc tato vložena byla v roků
muže, schopného udusiti vše, co by jen trochu zavá
nělo volnějším vzduchem. Mužem tímto jest prý bi
skup Brynych. Tak i s veškerými přídavky tprosfá
ctví se snaží namlaviti evětu podvysocký orgán dra
Pacáka, téhož Pacáka, který honževnatě se drží spolka
a vys. šlechtou, který mocnému hr. Thunovi prsní
běžel dělat pukrle a jehož největším štěstím a snad
i existenční záchranou by bylo, kdyby jej brabé Thun
učinil svým hofrátem anebo aspoň radou při některé
nejvyšší instanci. Orgán pana dr. Pacáka vytýká ndp.
biskupovi protekci Thunova a sám po ni vzdychá a
touží, sám i se svou stranou postavil 8e pod ochran
ná křídla Thunova, který jedině je zachránil před
vztekem zklamané omladiny, strany pokrokářské a
socialistické, kterou si u nás sami vychovali. Orgán



dr. Pacáka vytýká ndp. biskupovi spojení s byrokracií
ap. dr. Pacák a jehočetní přátelésnaží setoudobné
dostati se do její řad. Lež jest, že ndp. biskap vy
koupil si odpuštění za několik zlatých aodvoláním a
že „Slova pravdy“ obsahovala nepravdu; pravdou
však jest. že kanovník Brynych byl od Jeho eminen
ce ndp. knížetearcibiskupa a primasa královatví Če
ského vládě za biskupa králové-bradeckého samo
jediný navržen a to pro ové zásluhy o vlast a cír
kov. Biskup Brynych je svému císaři a králi, katolické
církvi a vlasti a českému národu s tělem a duší od
dán a proto vystupuje proti stranám podvratným,
proti odpůrcům víry a mravnosti, proti odpůrcům ná
roda a české vlasti. Dr. Pacák milivkoval se dlouho
se socialisty, pokrokáři i omladinou, fedroval je dle mo
žnosti a až teď rolníkům, živnostníkům a všem přerůstají
přes hlavy. Pan dr. Pacák nebyl v prostředcích nikdy
vybíravým, nestál o mravnost a my se nedivíme, že
jemu a jeho orgánu se biskup Brynych nelíbí. Když
sbíral padesátky a desítky na založení „Podvysockých
Listů“, sliboval, že to bude list slušný, že nebude
napadati osob; a čím jsou dnes „Podvysocké Listy a
Český list?“ Orgán bordelů, pačalí, trbanský list,
který napadá řádné občany a katolíky, biskupa Bry
nycba, kat. vikáře, arciděkana, děkana a kněze, roz
šafné statkáře, rolníky, měšťany, řemeslníky a dělníky.
Koho brání „Podvysocké Listy“ Kdo jim dá peníze
a kredit. Jsou to v první řadě evangelíci. Ti půjčili
též velmožnému pánu, který nemá ani za balíř bypo
téky —tisíce, jemu svěřeno veškeré právní zastupo=
vání, aby si na zadlužených rolnících a zubožených
chalapnících přivydělal a tak aspoň částečně dlaby
své spláceti mohl. Té zadlužené politice, která
se nyní v Kutné Hoře i v okresu ve velkém slohu
provádí, musí sloužiti za podnož schudlý český lid;
ten musí nastavovati hřbety i kapsy, aby si na nich
a z nich moderní spasitelé národa pomohli. Heslo: ni
zisk, ni slávu u našich svobodomyslných nic neplatí
a proto vládne a podporuje se dnes na Kutnoboraku
klika panující všady. Velikým mužem jest tam též
malešovský pan doktor, který dnešní nezdravé poměry
na Kutnohorsku pomáhal tvořit, který zvrátil bývalý
pořádek a zavedl vládu mužů nynějších. Okresní vý
bor a zastapitelstvo nedělají na Kutnohorsku v první
řadě občané, ale páni doktoři. Za starostu okresního
a městského nezvolen muž nejschopnější, ale pánům
nejpovolnější, Při dobrém plzeňském podaří se pá
nům vše. Na vodičku nedrží, zejmena ne pan do
ktor z Malešova, který má na křesetické občany proto
takový vztek, že drží více na Vodičku než na něho,

kály podvysocké. Cožjdivu, že je v Podvysockých Listech
také tak zřezali. V Křeseticích však mají pro strach
uděláno a myslí si klidně: „Kdo cti nemá, jiné
mu jí nedá“.

Přehlídku četmletva zdejší staniceko
nal dne 2, t. m. c. k. major B. Pieringer.

Vytlenkl ekma. Dne 29. m. m. opil se v
hostinci č. 299 dělník Vincenc Zedník z Hodkovice a

počal tropit rámus. Když mu byly vyndány boty, vy
tloukl kameny okoa téhož hostince. Zbojník byl zat
čen a odevzdán soudu.

Honba aa zloděje. Vminulýchdnecbod
cizil Fr. Stárek, 20 roků starý, příslušný do Č. Lib
cbavy plátěný kufřík J. Sobotkoví a jal se 6 ním pr
chati. Záby spozorovala zloděje sl. K.na podsíni, do
bonila jej a lup mu odebrala. Zloděj byl pak policif
pronásledován a zatčen.

Oheň. Dne 31. m. m. vypukl o tři čtvrtí na
1 hod. v noci obeň v domě p. Gótze na Kuklenách.
K ohni vypravil se hasičský sbor z Hradce Králové,

Ukončení školního roku mapokra
čovací škole kapecké v Hradel Král.
odbýváno ve čtvrtek dne 26. t. m. v místnostech vyšší
obchodní školy. Odpůldne byla od 2 do 7 hodin ve
velke síni výstavka písemných prací žáků, o 7. hod.
večer za účastenství zástupců karatoria školy, ob
chodního gremia a hostí udíleny hodným a pilným
žákům odměny a rozdávány výkazy a vysvědčení.
Z obvyklých zpráv výročních vyjímáme některé údaje.
Škola měla tři třídy; v I. třídě bylo 15 učňů, ve II.
třídě 11, ve III. třídě 8 učňů a 8 pomocníci obchod
ní, celkem 37 žáků. Dle předběžného vzdělání bylo z
nich ze škol obecných 12, ze škol měšťanských 12,
ze škol středních 13; českého jazyka mateřského bylo
29, chorvatského 1, německého 7. Ze 84 žáků na kon
ci roku bylo mravné chování úplně zákonné u 31,
zákonné u 3; návštěva školy velmi pilná (do 8 vyne
chaných hodin) u 8, pilná (do 20 hodin) u 14, nestálá
u 8 (do 323hod. vynechaných) a nedbalá u 4; pro
spěch byl u 6 velmi dobrý, o 13 dostatečný, u 3 ne
dostatečný. Nejpilněji školu naštěvovali: Zadrobílek
Josef (od p. Jana Zadrobílka v Kuklenách), Skuher
ský Frant. (u firmy K. V. Skuhereký v Hradci Kr),
Šimek Cyril (a p. V. Špalka', Můller Viktor (a firmy
Berger « Mank v Hradci Kr.) Čeřenský Václav (u
p. B. E. Tolmana), Hlava Karel (u p. A. Helvicha),
Med Frant. (u p. H. Richtera), Rind Hagu (u p. A.
Helvicha), Můller Otto (a firmy S. Ganz), Řetořavský
Ludvík (a p. Jos. Pilnáčka) Lehmann Arthur (u p.
E. Bejkovského) a Kraus Alfred (u p. E. Eisnera).
Odměněno bylo ze III. třídy 6 šáků, ze II. třídy 6,
z L třídy 8 žáků. Na odměny přispěli: sl. Spořitelna
Kralovéhradecká 10 zl., sl. Zál. úvěrní ústav 10 zl.,
sl. obchodní greminm v Hradci Králové 5 zl., el. pra
vovárečaé měšťanstvo 5 zl. a/el. Českoslovanská ob
chodnická beseda v Praze. Dárcům těmto vzdává
epráva školy uctivé díky.

Změna ve stanovách hypot. banky
pro království České posledněprovedená.Dle

posud platného pravidla se při sápůjčkách na nemo
vitosti rolnické, není-li te odhadnákladem strany
provedený, určaje hranice sadlušení dvěma třetinami
tek zvané hodnoty katastrální, t. j. Štyřiadvacetiná
sobné sumy čistého výnosu katastrálního. Až do té
výbe,tedydoŠestmáctinásebné rmy řečenéhový
nosu mobls dosud banka, připočtonc závady předchá
zející, zápůjčky povolovati. Arci mohla strana o zá
půjčku se ucházející dáti provésti odhad, leč ten zá
půjčku zdražuje tím větším poměrem, čím menší zá
půjčka jest, a tak panovala vždy jisté nerovnost mezí
většími a menšími statky, pokud ólo o příznivé pod
míaky zápůjček. Nyní bledí se v Čechách poskytnouti
větší možnosť zápůjčky bez potřeby dosavadní tubé
hranicea to tak, že bude v moci ředitelství
poskytnouti zápůjčku až do dvaeetiná
sobné sumy katastrální bodnoty, bude-li
z dokladů po race jsoucích patrno, že se to může
státi bez ujmy pro bezpečnost banky. Dlažník bude vi
moci tedy o celou čtvrtina Čilí 25 proc. více vypůj
čiti nežli dosud. Ováem jen může a s udanou pod
mínkou, takže nároků na to není. Uváží-li se však,
že snadno bodou po ruce pomůcky potřebné, na př.
prodejní smlouvy, odhady soudní atd. není uvolnění
takto způsobené bez výzaamu. Tím so bodou podpo
rovati také konverse bypotečních dluhů na nižší záro
čenía delší dobu splácení, Objasníme změnu stanov
bypoteční banky praktickým příkladem. Nemovitost
rolnická dává čistý roční výnos 168 zl. Až dosud si
mohl rolník vypůjčit 16krát 168 zl., tedy dohromady
2.688 zl. Protože ale byly zápůjčky jen stem děli
telné, tedy fakticky se mu vyplatilo jen 2.600 zl.
Nyní si bude moci vypůíčit 1:-8 krát 20t. j. 3.360 zl.
(rlastně 3.350 zl., protože se suma dělí padesátkcu
zl. čili 100 korun) čili 6.700 korun, Až do té výše
bude lze uskotečniti zápůjčku nevypověditelnou »pra
videlnon půlroční anuuitou na 2 a čtvrt proc. t. j.
15) zl. 75 kr. Naprotiúroka dosudsnadjenĎproc,
placenému (půlročně sumou 167 zl. 50 kr.) znamená
to půlroční úsporo 16 zl. 25 kr. a celoroční 32 zl.
50 kr., při čemž dluh sám se již umořoje. Daň gran
tovní při výnosu 168 zl. nyní 10 proc. slevě činí
něco přes 24 zl., úspora činí tedy více než plný ob
nos daně grantovní, vystačí ještě na třídní daň do
movní a část místních přirážek. Konversí svých dlubů
na nižší úrok by moblo české rolnictvo ročně ušetřit
60 milionů zl., tedy více než činí všecky přímé daně
a přirážky. .

tpolek německých měst zakládalivo

ská rada všecky obecní zřízence s obecních slažeb
propastila pouze proto, že se zrodiliz matek českých,
Místodržitelství nepovolilo zřízení spolku něgeckých
měst, protože jest doznaným jeho účelem vypadití z
měst Němci- ovládaných české obyvatele. Dr. Funke
prohlásil, že Němci povedou stížnost až k říškéma
soudua že podají dotaz na říšské radě. Po událostech
ve Štýrakém Hradci a v Liberci musí hrabě Thon s ně
meckou obstrukcí vážné a rozhodné slovíčko promluviti.

O obijní a chlebové a otázee jednalo
86 v neděli na Střeleckém ostrově v Praze. První řeč

ník dělník Domalíp žaloval na stát a zemi, še 0
dělnictvo se pranic nestarají, obce prý nekonají své
socialní poslání a nepostarají se ani o své dělníky.
Rolník, maloobchodník, průmyslník i živnostník jsou
prý proti zlepšení postavení dělnictva; obcím vytýké,
de se nepostaraly o zřízení obilních skladišt a laciný
chléb. Internacionální socialisté v této příčině nic ne
dělají. R-+lnikŠťastný z Padařova praví, že by obecní
sýpky dělníkům nic neprospěly, nanejvýš rolníci by
si z nich mohli opatřovati semeno. Dřívější sýpky bý
valy prázdny. Dále pravil řečník: Otázkou chlebovou
obírá se Čeněk Till, mlynář ve Štýreku, po dobu více
než 20 let, sledoje šlechetný cíl, aby se chadému lidu
dostalo dobrého a laciného chleba, což dosíci obee ná
sledujícím apůsobem: Stát cislajtanský koupí veškeré
domácí obilí za přiměřenou ceno, jež by převyšovala
o něco výlohy režijní a uloží je v státních zásobár
nách. Jelikož ale v Culajtanii vyrábí se poaze dvě
třetiny potřebného obilí, zakoupí echázející jednu tře
tinu v cizině, na př. v Ubrách a uloží je rovněš také
ve státních skladištích. Dle potřeby dá pak obilí v
domácích mlýnech spracovati, mouku buď prodá neb
speče v státních pekárnách, v nichž by k vůli malým
režijním vydajům zavedeny byly stroje. Celou přemě
nu měl by stát ve své race, nechtěl by z podoiku toto
těžiti a následkem toho byl by chléb značně lacinější.
Leč proti tomu ozvaly prý se četné hlasy obilních ob
chodníků a i Uhrům to není vhod, poněvadě zmíněný
schodek obilí se v Uhrách nyní mele a tím by bylí
uherští mlynáři zkrácení. Dále pak nutno vzíti v úvahu,
že alpské země, které mísí téměř veškerou spatřebu
obilní mimo svých hranic kupovati, nesouhlasily by
s tímto návrhem. Proti státním pekérnám Činili ná

tické z ohledu velkých nákladů, byť by i obce ná
kladní výdaje amortisoraly. Řečník jest « Čeňkem
Tillem v písemném spojení a pracují společně na zlep
šení plána tohoto. Po té líčil p. Štastný postapný sy
stém kupování obilí, jakož i pozdější postupný prodej
jeho i navrhuje, že by proměnu tato měla provésti
"zemská správa, aniš by docíliti chtěla výdělku, čímě
by bylo lze ceny moučných potravin značně snížit,
cena měla by být pevně stanorena a o domácí semletí
mělo by být postaráno, Předloha tohoto zoění byla
jiš českému zemskému sněmu předložena poslancem
p. Alfonsem Šťastným. Mimo to vyslovuje řečník nut
nost stanovení taxy čili výsady pro pekaře, dle níš
by se musili tito říditi pří v neuposlechnutí tohoto na
řízení měli by býti trestáni. Řečník tvrdí, že jest ur

čitě vypočteno, še sa jíston vábu obíjílse dostati
tutéžváhuchleba,a přítommápodnikatelještěslašný
výdělek, coš se také skutečně v Německu a v sever
níchČechách děje. K zamezení prodeje výrobků=
uherského obilí navrbuje pan Šťastný, aby živnost s
potravinami byla koncesována, k čemuž by se mělo
pracovat, než vyrovnání a Uhry bude skončeno. Po
té navrhoval pan Šejček resolaci proti spekulantům,
kteří usilují umělým spůsobem vyháněti ceny potravin
do výše, zejmena borsám, ješ pracují na úkor velkých
mas pracajícího lidu, proti konsumním danim z piva
a žádá zřízení stálého výboru, jenš by chránil dělný
lid před vykořisťováním jednotlivců. Resoluce byla
přijata a zajímavá tato schůzeza ukončenouprohlášena.

Příští keňský a dobytčí trh odbývati
se bude v městě zdejším dne 6. června 1898. Poslední
trh byl čilý a účastnili se ho obchodníci domácí i cizí,

Sňatek slaviti budou sl. H. Koláfskáze Smi
řic a p. Em. Hladík, c. k. četnický závoděí z Hradce
Králové, v děkanském chrámu Páně v Holoblavech
dne 14. t. m. o 11. hod. dop.

léčka z pouti. Z tošovského dvora u
Opočna přijela minulého pondělka selská: přílešitost
do Velin pro dělníky, aby je odvezla okopávat cu
krovku v řečeném dvoře. Jak bylo lze předvídati,
musil vozka dělníky teprv z hospody sbírati, poně
vadž se tam o pvuti tančilo až do rána. Dělníci i

dělníce vsedali rozebřáti od tance přímo na vůz, přčemž jistý Lohnický právě lezl ze zadu na vůz, kdyš
koně trhly a Lohnický spadli pod kola, jež mu přes
lebku přejela. Zůstal na místě mrtev i zanechal tu
ženu a několik dětí,

Nalezené pemíze. Předešlý-týdennalezena
byla u Pražského Předměstí cestou k nádraží jistá
částka peněz, která odevzdána byla nálezcem k uscho
váví na policejní komisařetví.

Zajmuté husy. Dne 2. t.m. pásla Ant.Ze
linková ze Šosten nu louce v místech bývalého voj.
cvičiště, které byly zajaty počtem 25 kusů a pone
chány do zaplacení pokaty na policii.

Hromadné utracení ozhřivých ei
kánských koní. Jedna cikánskátlupa vyměnila
na koňském trba v Pelhřimově dva své koníky, kteří
byli sbledáni později v Černovicích a v Radeníně ozhři
vými, takže museli býti utraceni. Protože zabití koni
pásli se s jinými 12 cikánskými koni, nařídilo místo
držitelství, aby tito koni byli vypátrání a utraceni.
Stalo se tak v Měšicích u Tábora dne 25. května.
Než 'i pobodoý re dal do práce, loučili se cikáni, ci
kánky i jejích děti plačky se svými kontky, kteří sdí
leli s nimi potolný život, Cikáni obdrží od státu 475
zl. náhrady, tedy za koníka 40zl. Protože některého
koopili beztoho za pět prstů, tedy je to za cikánské
koně slušná náhrada.

Zkoušky učitelské způsobilosti pří
e. k.skušební kommiss: pro školy obec
né 1 měšťanské v Hradci Králové. Zkan
didatů pro školy měšťanské uznáno způsobilými 8 s
vyznamenáním, 18 prostě, 1 reprobován a 3 odatou
pili; pro školy obecné approbován 1 s vyznamenáním,
8 prostě, 1 reprobován a 2 odstoupili. Z jazyka fran
couzského dosáhli způsobilosti 2 kand. a vyznamená“
ním, 6 prostě, 1 reprobován; z jazyka německého,ap
probováno 13 pro školy měšť, 9 pro školy obecné, 1
reprobován pro školy měšť, a 1 pro školy obecné, Ze
hry na housle dosáhli způsobilosti 8 kandidáti.

Stavba mové školní budovy školyho
spodyňské ve Stěžerách velmi rychle pokračnje, dík
energii pana podnikatele architekts Kříčky, tak še,
jak znalci tvrdí, dokončena bude nejdéle v měsíci.Tím
také dojde uskutečnění myšlénka posvětiti novou bu
dovu při slavnosti ukončení 11. školního roku, ješ
stanovena jest na den 17. Července 1898. Slavnost
tato, jak se dovídáme, má býti ještě pestřejší než
byly předešlé 2 slavností, vystapujícími chovanky po
řádané. Těšíme se jiš předem.

Následky zrašení obllních cel ve
Franeli nejsem přízmivy. Francouzskélisty
konstatuji, že se předseda min. Méline se srušením
ukvapil. Na zrušení obilních cel odpověděla Amerika
nikoli snížením, nýbrž zvýšením obilních cen o calé
zrušené clo. „Budete platiti cbilí bez cla tak draho,
jak jete platili ae clem“ odpověděli američtí šidovětí
špekulanti a „7 franků bývalého cla poplyne do na
šich kapes“. Zrašení cel prospělo jenom špekulantům.
Velký francouzský rolnický časopis navrhuje, aby se
provedlo, co druhdy v Egyptě očinil Josef, aby se v
letech úrodných dělaly ve státních sýpkách zásoby,
jak se pro vojsko činí, stát aby pak v létech neúrod
ných za slušnou cena obilí prodával a obyvatelstvo
nevydával na pospas obilním špekulantům.

Zvěsti z východních Čech.
Z Kutné Hery. Týden předsvatodušními

svátky ohlášeno bylo věřícím Kutno oranům, že v 80
botu 28. května savítádo HoryJ.B Milost,aby ta po
světil krásně obnovený chrám sv. Trojice | Příchod

oznámen též korporacím městským i venkovským. Mttací osobních obledně uvítání nebylo, ač snámo bylo,
še příchod ndp. biskapa mnohé bude póliti. „Podvy
socké Listy“ vyšly o den dříve než obyčejně a vy
chrstly celé škopičky obvyklé rvó špíny, takže státní
sastupitelatví je později též zabavilo. V Kutné Hoře i
v okolí rozneseny celé balíky konfiskovaného čísla,
Městská rada usnesla se neuvítsti p. biskupa, jen ko
stelní výbor se měl dostavit k uvítání. Terrorisovaný
starosta p Macháček hlasité si stěžovalna nemilou
situaci. Rejnic marně vyzýval rodiče, aby školní dítky
neposýlali k uvítání ndp. arcipastýři, aby jej občané



vítali. Lečv sobotu odpolednedostavilyse kuví
četné drušíčky, úředníci a důstojníci v umifor

200 bíle oděných cbovanek dražiček školy klá

fch, dále žákyně měšťanské školy a v jejích čele
téš množství dražiček, dále šácí škol chlapecké, po
kračovací, realky, učitelského ústavu se všemi pp. uči
teli a profeseory, hasiči, oatrostřelci, horníci, různé
řemeslnické deputace, sta, ba tisíce svátečně oděných
dívek, šen a mužů. Imposantní špalír sahal od Tylo
vy ulice, přes náměstí až ku kostelu sv. Jakuba, kdeš
očekávaly J. B. M. veškeří důstojníci a státní úřed

níci se svými přednosty. oojnášenější advokáti dr.Brůna a dr. Mlčan, okr. hejtman, vel. duchovenstvo,
vážené měštanstvo — všichni slavně a důstojně přivítali
svého biskupa, který srdečně všem hodnostářům a de

utacím děkova). V kostele ev. Jana promlavil J. B.
ilosť k přečetným posluchačům. Sta lidi marně ve sna

žilo dostati se do kostela. poslouchána napjatě
a se souhlasem všech pravých katolíků. Po av. požeh
nání odebral se náš arcipastýř na arciděkanství. —
O politování hodném redaktora pacákovskýchorgánů
se všeobecně povídalo, že ná-ledkem slavného uvítání

ukl zlostí. Srěstí pro něho, že to nebylo pravdou.
neděli meškal ndp. biskup v Křeseticích. V pon

dělí za slavného průvodu ubiral se k av. Trojici. Po
všech okolních stráních, mezích a cestách pospíchalo
obecenstvo za námi. Byl to vskutku malebný pohled.
Rolníci z Bylan, Myskovic, ze Suchodola atd. spolky
místní hasičeké (Myskovic a Bylany) s hudbou stály
zde a e prapory. V pestrém zástupu obecenstva viděl
jsi nejrůznější věky a stavy, šaty a kroje. Obecenstvo
slednje celý posvatný úkon s nezdolnou pozorností a
kdyš mu na konci dopřáno alyšeti slovo Boží z úst
Biekupských, hrne a tlačí se do kostelíčka, že povstává
tlačenice a šam, v němá téměř hlas řečníkův zaniká,
a jest třeba ustati na chvíli, aby vše zaujalo místa
a vyslechlo konec nadšené a velmi dojímavé řeči, v níž
se vykládá smysl posvátných obřadů při svěcení chrámů
Páně. První mši svatou přináší v novém domě Božím
nejdůstoj. Arcipastýř náš a učitelský ústav, řízený
vzorně panem prof. J. Janderou, přednáší mohutné
zpěvy posvátné otřásající nitrem chrámovým i poslu
chašovým. Za nejkrásnějšího počasí, v nejlepší náladě,
bez nejmenší nepohody a výtržnosti skonč la slavnost
Kutnohorská zdárně. Povznesenou myslí a 8 netoše
ným uspokojením ubírali jsme se od nejsv. Trojice ke
Kutné Hoře, těšíce se v duchu na podobnou slavnost,
jež dá-li Bůb, v nemnohých letech shromášdí nás při
podobné slavnosti kolem velechrámu Sva'oBarborského,
jenž sice po nenáhlu, ale vždy víc a více vystopuje
před nás v nádherné opravě své. Sám vrchní náš Arci
pastýř těší se na avécení této svatyně, jež nemá v celé
střed Evropě hned sobě rovné a jest přední ozdobou
Kutné Hory a celého českéko království. Neonavný p.
arcidékan Karel Vorlíček, jenž po mnoho let všechnu
práci a sílu svou věnuje památkám Katnohorských
svatyň zajisté měl i v těchto dnech slastný pocit v
obětovné a umění církevnímu oddané duši své, když
slyšel z úst svého Arcipastýře před shromážděným
klérem a panetvom oceňovati zásluhy a zdárné vý
sledky neumorné práce své. Jásot, se kterým přítom
né duchovenstvo přijalo zprávu, že Jeho Bisk. Milost
jmenuje v uznání zásluh pana arciděkana svým bi
skapským notářem, jásot shromážděného kléru vika
riatního, zajisté tlamočil city pravdivé a byl projevem
milým i Jeho bisk, Milosti i panu arciděkanovi, jemuž
přejeme, aby ve svěžím zdraví dočkal se i koronování
svého veledíla, slavného totiž posvěcení velechrámu
sv. Panny Barbory. Potom, co jsme v těchto dnech
zde zužili, máme všechnu příčinu, abychom se na bu
doucí konsekraci těšili, a my se na ni také opravda
těšíme doufajíce, že v ohledu náboženském přinese nám

ověžení a vyjasnění! O podrobnostech se ještě zmíníme. —

Z Přelouče. Jak delšídobuoznamovalapro
hlášení na rozích ulic avolala městská rada přelonč
ské schůzi lidu na minulou neděli, 22. května, při
níž měl promlaviti o politické situaci zemskýa říš
ský poslanecpan Josef Sokol, Učastenství byla do
sti slabé, zejména venkov byl řídce zastoupen proti
všem achůzím dřívějším. Z města viděti bylo známé
tváře a dle elyšitelných důkazů, které hrozily přejíti
v makavé, byli přítomni také sociální demokraté a
národní socialističtí dělníci. Schůze pak sama měla
průběh tento: O 2. hodině sahajoje schůzi lidu mě
šťanosta pan Jos. Slavík a představuje přítomné
poalance, kromě svrchu udaného ještě p. Udršala
a p. J. Komárka. Na to ujímá se slova poslanec
J. Sokol. Řeč jeho celkem nepřinesla nic nového a
i stoupenec politiky mladočeská masí sobě uložiti vel
kou reservu, máli takovýto výklad o politice mlado
české vyslechnuti. Pan řečník častěji vyrašován vý
křiky sociálních demokratů předem se ohražuje, de
nechce mlaviti co pnalanec, nýbrž co nestranný poso
rovatel. Charakterisuje vídeňské vlády jakýmsi Oai
sovým „také epigramem“, že dříve nechtěla čsskému
národu dáti nic, a teď že to nic už dáti chce. Uží
vaje podobenství o Honsíkovi, jenž věrně pána avému
sloušil a na konec vysloušil si na krk kámen. při
rovnává vymoženosti posledních let k této výslužce,
která vrcholí ve státní němčině, jež poznovuobjevoje
se na obsora politického šivota. Proti hlasn: do oppo
sioel“ praví p. řečník, že k opposici nedostává se
nám mužů nežistných, nedostává se nám lidu oppo
sičního a výcvika. Bylo to škodou, že ta hratka op
posiční nálady z našeho lidu se ztratila. Pan řečník
tona v nějakých předhistorických reminiscencích volá:
„l k pozemským bohům jest třeba se modliti, jim
obětovati, a u nich vyhledati si patrona a gajistiti
si jejich příseň! Porovnává život politický v Německu
k životu u nás. Tam prývše politisuje. U nás však
prý tomu není tak. Ů nás národní organisace jest
nedostatečná, jest to jenom organisace třídní, která
hubí organisaci národní. Řečník klade otázku: „Co
se učinilo na obranu ohrožených menšin?“ A tu ši
roce rozvinuje program svůj na obranu ohrožených
menšin a vrcholí ve výroku, že my v politice jsme
příliš nechápaví a skošeností dosud nepoučení. Šnad
mladočeské straně nastane povinnost hájiti trojdílnost
království českého proti obludě atátní němčiny. A
proti této chce pan poslanec, aby v rodinách českých
uplatňovala 66 znalost ruštiny. na poslance
byla často přerašována výkřiky ch demokratů
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a hnedpo řeší ke slovu se hlásil obuvník,pa
Juška . dotace. „Kterouže stranu to mínilban

„ zmíňuje se o jedné strané, která národ zra
a, sda stranu křesťansko-sociální čí socialně demo

kratickou?“ A pan poslanecpraví, še to byla pouhá
narážka nevinná a dikceřečnická. Když opětně pan
Jaške (socialní demokrat) podporován hlasy p. Tam
chyny obuvníka a p. Nováka, bývalého zámečníka,

činí dotas, proč mladočeská strana nehlasovalaponávrh Verkaufa (žida) o zrušení cla obilního, odpovídá
poslanec Udržal. Učiniv několik nemístných pozná
mek o staré škole a kostelu, poukása! k tomu,že náš
lid není tak opposiční, jak by bylo třeba. Ale ne
ustále ozývaly se blasy proti p. poslanci, i p. No
vák, bývalý zámečník nyní sloup agitace socialně
demokratické, volá: „Co pak tu jenom nám povídáte
o socfálních demokratech; vy je pořád jmenujete. To
je hanbe. My jeme také Čechovél“ Ta pan poslanec
vzdává se slova, při čemž hlučí socialní demokraté
nesmírně, tak že předseda p. měšťanosta schůzi roz
pouští. Co jest zvláštní, ve schůzi této bylo pozoro
vati mnoho neplno letých výrostků ba i učeníky.
Nechceme míti radost z porážky jiného, my průběh
celé schůze lidu pouze konstatujeme, důsledky vyvoď
si každý sám. -+7

Z Křesetle u Katné Hory. (Slavné při
jetí J. B. M.) Předvečer slavnosti oblašován byl
střelbon z hmoždířů. Ráno měl býti uspořádán budí
ček, ale dešť mu zabránil, nezabránil však tomu, aby
veliké množství lidu sešlo se na uvítání svého nejd.
pastýře 16 atatných banderistů v čele s p. Moravcem,
rolníkem v stejnokroji vyjelo naproti J. B. M. a při
jali bo v obci Perštejnici, kde jako čestný občan se
p. biskup zastavil a srdečnými slovy ku svým spolu
občanům promluvil. Mezitím shromáždila se všecka
zastupitelstva a předetavenstva přifařených obci u
brány slavnostní na počátka vesměs prapory v ná
rodních barvách ozdobených Křesetic a pan starosta
Vlasák slovy významnými tlamočil radosť, jakou
pociťuje všecka obec, že ve svém středu může přiví
tati náměstka apoštolshého a aliboval jmenem všech,
že lásku, s jakou bo dnes vítají, zachovají mu po
všecky dny, děj se co děj! J. B. M. poděkovavši za
milé přijetí ubíral se provázen hudbou, slav. spolkem
dobrovolných hasičů, sl. obchodním a průmyslovým
spolkem s praporem a množstvím lidu k farnímu do
mu, kde tvořily ěpalír školní dítky. Žákyně Pokorná
podávaiíc kytici přála dojemně p. biskupovi, prosíc,
aby příjezd jeho o slavnosti sv. Ducha přinesl všem
Jeho sv. dary a Jeho sv. pokoj. Na to p. řídící Kmo
níček ve jménu učitelského sboru několika slovy dal
výraz radosti nad příjezdem J. B. Milosti. Po uvítání
p. faráře vstoupil nejdp. biskup do fary, aby se ob
lek! do liturgických ronch, pak provázen kněžími vy
stapoval drahou slávobránou vzbůru ku kostelíčku,
kde ne praha čekala milostivá pí. patronka, baronka
ze Scháffrů. Kostel po vstoupení celého průvodu do
vnitř byl v okamžiku jako by ho nabil a ještě mnoho

kostela. P. biskap v promluvě své kladl hlavní důraz
na vzájemnou důvěra a lásku mezi knězem a osadníky.
Po skončené slavnosti odebral se nejdp installator a
s duchovenstvem k paní patronce ze Schňfrů do Ou
monína. Ku čtvrté hodině pak vrátili se všichni do
Křenetic, neboť p. biskop si přál ztráviti ještě milé
chvílky mezi občany křesetickými. Při té příležitosti
odevzdán ma byl starostou p. Vlavákem, který pro
mluvil několik ardečných alov, diplom čnstného ob
čanství obce křesetické. Desky zhotoveny z tmavo
červeného plyše a uvnitř vložena skvoatně psaná ad
reea s biskapským znakem následujícího znění: Za
stupitelstvo obce Křesetic jmenovalo ve schuzi své,
dne 21. května 1898 odbývané svého vrchního pastýře,
Jebo Biskupskou Milost nejdůstojnějšího Pána, pana
ThDrC. Edvarda Jana Nep. biskupa královéhradec
kého, člena zemského sněmu království Českého atd.
čsstného občana obcí: Dobrušky, Jesenice, Městce,
Roztok, Solnice, Žlunice,Chroustova, Sekeřic, Kozo
jed, Perštejnice, Chlumu atd., čestného člena přemno

Ých o církev, vlast a lidetvo záslužných ústavů a
spolků, Pána na Cbrasti, Podlažicích, Zájezdci, Chlu
mu, Routovicích atd. jednohlasně svým čestným
občanem. V Křeseticích dne 29. května 1898, Di
plom čestného občanství podepaali starosta obce pan
Al. Vlasák, radní pp. Josef a Jan Nep. Jelínek a pak
všichni ostatní hodnostáři a členové obecního zastu

itelstva. Diplom zhotoven byl v závodě p. Švarce v
tné Hoře. Až do 6 hodiny setrvali všichni přítomní

v srdečné zábavě. J. B. Milost se s duchovenstvem,
al. obecním představenstvem a veškerým občanstvem,
které tvořilo špalír za volání Sláva! Na zdar! a na

srdečně rozloučil. Rolnické banderinm dalo
J. B. M. čestný průvod aš k obci Perštejnicům a pro
velalo mu jadrné Sláva! Občané křesetičtí, kteří pa
tří v okresu kotnohorském vedle Perstejnických,Bi.
Janských a j. k nejvzdělanějším a nejsamostatnějším,
nedali se hrozbami, potupami a sprostotou nepřátel
ndp. biskupa pranic zastrašití, ale ukázali, že jsou
stejně hrdí jako Češi i katolíci. Zřízením nové farnosti
získaly Křesetice velmi mnobo.

Politický přehled.
Císař ustanovil,aby arciknížeFrantišek

Ferdinand z Este při všech vojenských in
spekcích vystupoval jako co do hodnosti nejstarší
podmáršálek.

Ríšeká rada sešla se po třínedělní pře
stávce ve středn. Po rozpuštění obecního zastupi=
telstva ve Štýrském Hradci a spolku českých měst
nelze na plodnou práci v parlamentě ani počítati,

Zákon o přirásce k cakerní dani.
Dle předlohy finančního ministra Dr. Kaizla má
se dnem 1. srpna t, r. zavésti daň 6 zl. 1 metric
kého centu cukru, cukrovinek, cukrového ovoce,
čokolády, kakaa neb líkerů. Z výnosu nové daně
mají se upraviti platy úřednické 11,500.000 zl,
professorů bohosloví 44.000 zl., státních sluhů
3,500.000 zl., náhrada erárních mýt 1,000.000 zl.

a náhrada novinářského a kalendárního kolku
2,500.000 zl.; celkem 18 a půl mil, zl.| Protože
cukerní daň vynese jen 15 mil, zl. tedy oviem na
uhražení nových těchto břemen neb jich úbytků
— nestačí. Vláda zavede daně z piva a lihu asi
později, aby to poplatníky příliš nebolelo.

Nevinářský a kalendářní kolek má
býti dle předloby ministra Dr. Kaizla kterou ve
středu přeložil sněmovně, počínaje dnem 1. ledna
1898 zrušen,

Američané mají konečné svůj operační
plán. V neděli odjel nejvyšší velitel amerických
vojsk (jimž schází dosud boty, uniformy a zbraně)
do Tampy, a přeplaví prý se ve středu s 20.000
muži většinou řadového vojska buď na mys
Maisi na se“erovýchodní Kubě, anebo přistane na
ostrově Portoriko, pak-li admirál Schley zatím
admirála Cerveru v opevněném san-juanském zá
livu zničí. To se dosud nestalo, naopak admirál
Schley trpěl velice prudkou mořskou bouří a mu
sil proto s loďstvem dále od pobřeží kubánského.
Dle telegramu z mysu haitského střílelo americké
loďstvo v pondělí odpoledne na 3 batterie u San
Jaga a střetlo se se španělským loďstvem. Palba
prý byla neobyčejné prudká. Boje u Santjaga
súčastnilo se 14 amerických lodí (6 vel, a 6 menších)
Američané měli prý také četné torpedové lodi
(podstrčila je snad Anglie?) a utrpěly prý zvláště
tvrze, totiž hlíněné náspy Morro, Lasocapa a Punta
Gamba stojící po obou stranách při vjezdu do zá.
livu. Ve 44 cdpolední dělostřelba ochábla, až
umikla na konec docela. Na moři prý bylo sly.
šeti ještě nějakou dobu střelbu. Američané Sam
pson a Schley mají příčinu s bitvou a s porážkou
Cerverova loďstva spěchati, neboť dnes nebo zítra
v sobotu může býti již druhé španělské loďstvo
pod admirálem Camorou u Kuby. Chvástaví Ame
ričané o výsledku bitvy u Santjago málo mluví
Španělé tvrdí, že jejich tvrze pranic neutrpěly, ale
naopak 3 americké lodi, dále křižák silně pochrou=
nán a na 1 lodi vznikl požár.

Rudial obnovil své ministerstvo. Nepřítel
katolíků Zanardelli odstoupil.

Vláda navrhlazrušení erarních mýt
od 1. ledna 1990 a slevu poplatků při přes
chodu nemovitého poplatku. Připostupu
statku dětem neplatí se při ceně do 5coo korun
žádný poplatek, při ceně do 10.000 se platit bude
9/0, při ceně do 20.000 pak 19, při ceně přes
20.000 korun 1'/“/, z ceny, při ceně přes 20.000
kor. pak 29%. Při postupu cizím osobám se platí
3%/ood 10.000 kor. 3/9, od 40.000 kor. 49/,.

chůze obecního zastupitelstva ko
nala se ve čtvrtek odpoledne s tímto programem
1. Návrh městské rady stran oslavy Františka Pala
ckébo usneseno bylo, aby k trvalé památce zřízena
byla nadace, na níž obec věnuje 2000 zl. které zůročí
5 proc. ve prospěch posluchače vysokých škol tech
nických. V první řadě na tuto subvenci bude míti
zdejší rodák a pak příslušník. Aby činnost Palackého
vešla v známost lidu, zakoupení obec za 100 zi, bro
žur, jež vydá slavnostní výbor v Praze a rozdá je
mezi lid. Mimo to přijala městská rada protektorát
slavnosti zdejších edražených spolků a věnuje jim 50
zlatých. Jako deputace při elavnosti v Praze účastní
se pp. Ulrich a Jar. Červený. 2. Rozhodnatí o ofer
tách na práci truhlářskou a zřízení plotu u nových
škol měšťanských a obecných stalo se při zadání prá
ce truhlářské ve prospěch firmy Hlavatý za 2249 zl.,
Hájek 447 zl. 40 kr., Knypl 692 zl., Netuka 333 zl.
49 kr. Tělocvičné nářadí zadáno firmě Sýkora v Lom
nici za 360 zl., železný plot kol budovy zadán p.
Rabasovi za 2103 zl. 38 kr. 3. Rozhodnutí o ofertě na

propachtování kořalečního krejcaru stalo se ve pro
spěch jediného žudatele a sice spolku Netlová, Frřinkl
a Kohn za cenu 2200 zl. 4. Vyžádal ae revera přede
psaný ministerstvem železnic, že městská obec vprin
cipu souhlasí, aby elektrická dráha vedena byla po
pozemcích a komnnikacích obecních. 56. Rozhodlo se
o přijetí nadace zřízené J. Osv. hr. Janem z Harra
chu za příčinou jeho jmenování čestným měšťanem.
Nadace tato obnáší 300 zl., z nich bude se vypláceti
úrok vždy 15. května některému žáku školy průmyslové,

Dar. C. a k. ředitelství rodinných statků v
Praze darovalo na nové oltáře a kazatelnu v chrámu
Páně v Černilově 100 sl. Zaplat Bůh!

Listárna redakce.
Pánům dopisovatelům. Stračnýchaza

jímavých zpráv z jednotlivých míst a okresů nemáme
nikdy přebytek. Pouze spolkové zprávy, které s po
dobají jedna druhé jako vejce vejci nemají pro širší
kruh čtenářů zajímavosti. Zprávy, mající pouze míst
ní význam, buďtež co nejstručnější. Kdyby nám byly
takové zprávy posýlány odevšad, vyplnily by celý list
a pro poučné a zábavné zprávy by nezbylo místečka.
Jak by takový list vypadal? Kdo by jej čatl? Věříme,
že duševní plod se jeho původci vždy líbí, ale mnobé,
čtenáře by uvedl v zoufalství. Musí-li redaktor tak
mnohou zpráva, tak mnobý článek a fenilleton od
začátku až do konce přečíst, jest více než dost vy
trestán a musí míti nervy železné.

m

"Uržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 28. května 1898.1 hl.

pšenice sl. 09-00 aš 10 50, žito sl, 7.00 až 7.45, jedmena
5:00 až 8-50, oves zl. 440 uš 3.65, proso si. 630 až
0:00, vikve «l. 5-50 aš 6-00, brách sl. 000 al 00.—
čočka al. 0:00 až —'00, jáhly si. 9.40 až — 9.80, krup
1000 až 25-—, bramborů sl. 200 až 300.
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vyč pátek v poledne, ©
IV. Ročník.

Lidé s dvojím srdcem,
Smutnou známkou mravní apustlosti našeho

věkujest sesgrovění citu. Pro příkladyne
musíme daleko. Zajděme na př. do Lomnice nad
Popelkou. Umřel tam stařičký farář. Pohled na
mrtvolu nutí každého nezkaženého člověka k váž
ným úvahám; nad mrtvolou zamyslí se i spustlik.
Ale hle! Radikální páni na radnici lomnické ode

přeli účastenství při pohřbu farářově! A proč?nu proto, že jejich „osvěta“ udělala jim ze srdce
kámen, a nařizuje jim i oproti mrtvému 8i zazu
řiti, protože to byl katolík.

Oproti katolíkům jest srdce každého od Boha
a církve odpadlého — tvrdé.

„Takto jest i v jiných případech. Tak to po
zorujeme zvláště na jistých pánech, jimž se k služ
bám propůjčují mladočeské, radikální a evanje
lické listy, o socialistických ani nemluvím. Oproti
katolíkům mají ti páni srdce opravdu jako kámen.
A nevím, který druh listů bych v tom ohledu dal
na první místo. Kdo čítá listy našich pp. pastorů,
ten myslím, že bez rozpaku, co se týká bezcitného
a surového tupení všcho katolického, dá přednost
listům evanjelickým.

Pani těch listů, ač se lepšími nad katolíky
křesťany činí, ani z daleka nepomýšlí na přiká
zaní: Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiů
ty jim. Toho zakouší obzvláště náš biskup. Proti
tomu je dovoleno všecko! Jakou bezcitnou zlobou
naplněno jest srdce pisatelů Hlasů ze Siona, toho
nejnověji podaly listy tyto opět důkaz. Píší, že
Brynych je „nedůtklivý pán,“ že zasýlá opravya
se vší jizlivostí posmívají se mu, že nejde k soudu,
uč dobře vědí, jaké rozsudky vynášejí helvetští
porotci, ač dobře vědí, že v celé.. království če
ském není muže, který by tolik nejsprostších urá
žek klidně snášel jako právě biskup Brynych.
Takovým způsobem páni nepřesvědčují, že mají
lepší náboženatví, ale ukazují, že mají srdce —tvrdé.

Podobně si počínají rozličoí ti „hasitští“ bo
jovníci ua radnicích av krčmách. S bezpříkladnou
bezcitností a surovostí mluví proti katolíkům a
biskupovi. Křivda nekřivda, lež nelež, vše jedno —
bude-li to koho boleti, na to ati nepomyslí, žene
je k tomu bez rozmyslu jejich tím busitářetvím,
vlastně však odpadem -od Boha naduté, zkažené
tvrdé srdce.

To tvrdé srdce mají tedy pro katolíky. Pro
sebe mají zcela jiné, totiž náramně měkké, citlivé,
zrovna jakoby nebylo to, které je tak tvrdé proti
jiným. Toto druhé jejich ardce je hned náramně
skormouceno, jak mile se jen něco málo dotknejich.
Tu jsou hned ti nejnedůtklivější pánipod sluncem.

Tak to bylo n. p. 8 jedním vysoce postave
ným pánem v církvi evanjelické. Dokud se tiskly
jen ua katolíky vtipy a posměšky v helv. kalen
dáři „Orloji“, to se nerozčilil, ale když vyšel ka
tojický kalendář „Meč“, ta jím tloukl o stůl. Do
kud po více než dvacet let Hlasy ze Siona chr=
lily spousty potap na hlavy katolíků, ano i na
samého Palackého, a nikdo jim neodpovídal, tu
bylo vše dobře. Ale jak začaly katolické listy,
obzvláště „Čech“, útoky odrážeti, tu to jich re
daktora dvojot. pána z Chocně, moc a moc mr
telo, až tak moc, že svolával schůzi „proti řádění
římského tisku.“ Právě jemu bylo tenkráte řečeno,
že má dvě srdce: jedno pro katolíky, to je tvrdě,
to necítí nic, když jeho p. majitel nejpustější vtipy
dělá na osoby a věci katolické, druhé pro sebe,
to je měkké, to bolí, když se někdo dotkne pána
jeho anebo věci, kterou on zastával. A tak je to
s rozličnými „božími bojovníky“ vůbec. Zvláště
letos se to zase ukázalo při biřinovací cestě vdi
ecési královéhradecké. Co tu bylo potup, lží, štva
nic od Králova Městce až do Paky a Lomnice.
Dokud to šlo do biskupa, to uebolelo, ale když
přišly odvety, tu ti rozličoí rejthárkové bonem
psali do Národních listů, a hubovali na klerikální
tisk. Měkké jejich srdce, když se jednalo o ně,
mělo bolest, bolest velikou. A tak je to v Kutné
Hoře, a tak je to v Choeni.

Nešťastný liberalismus natvořil nám všade
lidí 8 dvojím srdcem.

Ale to je próvě ta nejstkvělejší obrana kře
sťanství a porážka našeho svobodářství. Kde duši

pronikne křesťanství, tam má člověk srdce jen
Jedno, to jest srdce, které podobno jest srdci
Původce křesťanství. Jest to srdce, které miluje
s celourozhodnostípravdu, právo,pra
vedlinost a ctnost, a které umí, pro tyto vzne
šené statky člověčenstva i tiše, ba až i s radostí,
křivdy snášeti a vůbec trpěti. Srdcebez
božeckým liberalismem porušené jest více nebo
méně lhostejno ku pravdě, právu a ctoosti. Srdce
bezbožecké miluje jen sebe, a proto jest
schopno ikřivdy páchati oproti těm, kteří ge staví
na odpor jeho sobectví hajíce pravdu a ctnost.
Za to ale trápí se a cítí bolest, když se jeho sa
molibosti někdo dotkne. Jest to, jak patrno, srdce,
at v některém ohledu přirozeně „dobré“, v celku
nenšlechtěné, sesurovělé.

Tento neblahý vliv liberslismu jest tak moc
ný, že i mnohé věřící, ale neuvědomělé katolíky
zachvátil. Dokud jsou tu sami obranci jejich vlast
ní víry, tu zůstává srdce jejich ch'adné, ba říkají:
K čemu to? Člověk má rád pokoj. Ale když do
jde konečně i na ně, tu to teprv začínají cítiti,
a tu jsou celí nešťastní, že „jsou v novinách“.

Bohu díky, že i v tom oh.edu začínají věci
se lepšiti. Slav. dnové svat.v Kut. Hoře,v Perštejnici,
v Křeseticích, Bylanech ukázali, že ještě jsou lidé,
jejichž srdce umí ceniti pravdu, právo a ctnost a
umí též pro tyto něco té novinářské „potupy“
snésti. Nemáme vroucnějšího přání, než, aby se
počet takových srdcí množil víc a více. Bylo by
to jen ku prospěchu vlasti“ Lidé se srdcem dvo
jím by přicházeli z veřejoosti do zátiší „klidného
odpočinka“. Lidé pak se srdcem opravdu křesťan
ským by zajisté prokázali wnobo a mnoho do
brých služeb ubohému národu, jejž do záhuby
vedli a vedou ti a tím dvojím — bezbožeckým
svobodářstvím zkaženým — srdcem.

Moderní žoldnéři.
Za starověku pořádali caesarové a velmožové

zápasy gladiatorů, kteříse ku potěšení svých pánů
a četných diváků vraždili vojajíce: zdráv buď cí
saři neb velmoži, jdoucí na smrť tě pozdravuj!
Ve středověku si opět knížata a velmožové nají
mali žoldnéře, kteří za žold — dnes tomu zítra
onomu, kdo více jim platil — sloužili, odpůrce
pána svého vraždili, loupili, plenili, ohněm a me
čem potírali. Dnes se děje ovšem všecko ve vel
kém. Tvoří se obcbodní a průmyslové syndikáty
na ožebračení a vyplandrování hospodářsky slab
ších lidí, tvoří se strany, aby političtí dobrodrazi
se osobně obohatili a k tomu ještě tituly dobra
dinců lidstva a národa si vydobyli. Tak je tomu
dnes ve vzdělané Evropě i Americe, tak je tomu
iu nás. Roku 1889, 1890 a 1891 spolčila se i u
nás řada lidiček, která pomocí najatých štváčů
ostouzela zasloužilé národní pracovníky, vytlon
kala jim okna, hanobila jejich rodiny, terroriso
vala veřejné mínění, rozbíjela politické schůze a
přispívala všemi prostředky k tomu, aby různým
sobcům a šplháčkům pomohla na noby. Tebdy
vytloukána okna především Riegrovi, Bráfovi, Kví
čalovi, Hlasu Národa, vypískán Randa, Tomek,
Talíř, Hlávka, Oliva a jiní a jiní lidé, kteří ná
rodu ve skutečnosti více prospěli, nežli ti moderní
spasitelé národa dohromady, kteří všem stavům
českého lidu naslibovaly bory, doly, věci možné
i nemožné.

V Praze odsuzovali tehdy všichoi slušní lidé
štvanice „Národních Listů“, které rády k neka
lým svým účelům zueužívaly nejvíce oblíbená teb
dy jména Havlíčka, Sladkovského a Baráka. Ne
prozíravý lid tehdy oslavoval oba Grégry a „Ná
rodní Listy“, před jicbž byty a kancelářemi dělal
hlučné demonstrace.

Varovali jsme tehdy svedenou mládeža děl
nictvo před takovými demonstracemi. Bylo to
marno. Pomocí židovských milionářů a bohbáčů
zakládány tenkrát četné revolverovéplátkya spolky,
jichž zběsilým řáděním každý jinak smýšlející byl
pranýřován, zrádcován a hmotně ubíjen. „Raději
od Němce a žida než od Staročecha a klerikála!“
— tak znělo tehdy heslo „Svůj k svému“ — a
nám nebylo proto pranic divno, že i politici,
které jejich strana považovala za muže vážné ba
.

i bystrozraké politiky, prohlašovali Za největší
vymoženost liberalismu, že získal české židy.

V roce 1895 začalo však mezi českými li
berály silně kvasit; liberálové a socialisté počali
se jitřit a oddělovat. Při volbách do zemského
sněmu zečali jevit nesprkojenosť též rolníci a živ
nostníci. Byli uchlácholeni novými sliby a šikovně
připravenými rolnickými a živnosteaskými sjezdy,
v Dichž sice proti vůdcům padlo mnobé ostré
slovo, kieré však chlácholením a slibováním hned
zatušováno. Klamaný lid nevěděl, že tajnými po
řadateli sjezdů těch byli tivůdci a jejich zchytralí
agenti.

Prudké nárazy nastaly před volbami do říš
ské rady, které neutuchly ani po nich. Proti českým
liberálům povstal rozhodný odboj, válka na život
a na smrť, v řadách studentstva a dělnictva. Ne
spokojenost rolníků a živnostníků ještě více
vzrostla Lid přestal důvěřovat doktorům, poznal,
že mu nemluví pravdu, že zalhávají a zamotávají
situaci pořád více. Veřejné schůze za takové ná
lady nemohou se pořádati, z nouze musí vypomá
hati tajné konventikle důvěrníků, z nichž mnozí
uejsou také více spokojeni.

Pro „Národní Listy“ a pro venkovské jejich
vůdcoveké fabrikáty nastaly zlé časy. Doby „oslav“
minuly, lid poznal, že je to podezřelé, bezcenné
zboží. Jak honem pomoci tonoucím nulám a vůd
covskému jejich orgánu? Z nonze lapá čerti mou
chy a tak začaly „Národní Listy“ vyráběti nové
zboží, „národní dělníky“. Tito odvislí lidé,
placení z různých fondů a sbírek, mají dělati „Ná
rodním Listům“ a jich trabantům čestnou a
ochrannou stráž, mají se za ně prát a vlastenčit
dle grégrovsko liberální noty. Na ty platí zejména
též liberální židé — národní,čeští, kdežto na ty čer
vené platí opět liberální, nacionální židé uemečtí.
V době, kdy se páni bratři z obou soialistických
táborů melou, nemusí si věru židovské 8 a8are8
vyčítat. Berou ho obojí, jen když ho dostanou.

Moderní vojska gladiatorských žoldáků tedy
v Čechách již máme. Budou se potírat na vzájem
a pak třeba společně budou potírat ty, na které
je jejich liberální vůdci pošlou. Ondyno se potírali
na Lipanech. Roku 1434 se tu potírali česká ari
stokrucie a demokracie, roku 1898 se tu porvali
jenom potomci té husitské demokracie obou dvou
socialistických odstínů a kdo se oběma tajně smál,
byli to potomci nikoli Husů a Čechů, nýbrž po
tomci zlatého telete.

Internacionální socialisté byli na Lipanech
biti, věnce jejich byly roztrhány, rozmetány a
rozdupány, v odvetu za to řinčela v sobotu okna
generálního štábu jich odpůrcův v Praze. Inter
nacionální socialisté totiž rozbili v sobotu večer
všech 7 přízemních oken v redakci „Národních
Listů“, vylámány okenice, málem byla by vypá
čena bývala průjezdní vrata a vytlučena celá re
dakce „Nár. Listů“, kamž místo ovací zalétl tak
mnobý kus cíhly a kamene.

Zatracovali jsme vždy každé násilí, zatra
enjeme i toto, neboť konečnou škodu odnesou
z toho jen rolníci, živnostníci a pořádku milovné
kruhy občanské.

Na veakově již teď nečiní rozdílu mezi ná
rodními a internacionálními socialistickými děl
níky. A to právem, neboť obě frakce chovají
stejně nepřátelské smýálení proti pořádku milov
nýma majetnýmtřídámobčanským. Národní děl
níci, podporovaní tolik „Národními Listy“ a ně
kterými méně prohlédavými přívrženci strany mla
dočeské, mají přece program radikální pokrokáf
ský, a jsou internacionálním socialistům wnohem
bližšími než-li nynějšímu vedení strany mlado
české a umírněným Mladočechům vůbec. Sovd
nější a prozíravější Mladočeši vědí to velmi dobře
ale nemají odvahy to veřejně říci. Mnozí vůdci,
vidouce úplné fiasko své politiky, myslí si, ať to
raději všecko praskne, — aprás nous le deluge
—- po nás ať přijde potopa — a proto mlčí. Ne
mají též odvahy vystoupiti proti švindlu, který
tropí „Nár. Listy“ s Husem. Myslí, že pamět Hu
sova zachová je před pomstou tak dlouho svádě
ného 4 klamaného národa. Proto vyzývají opět
národní délnictvo a část dosud věrného studenstva,
aby pořádali štvanice proti katolíkům v Praze a
na venkově. Toto zjitřování českého lidu může
nejvíce poškoditi zájmy našich rolníků. Katolíkům



čmi štvanlcemi neuškodí, katolická církev pře
stála Jakobíny, Robes i Maraty — ale jsko
tito neušlí pomstě svedeného lidu, lak mu nejdou
ani avůdcí z Marienské ulice. I pro ně nadejde
brsy den hněvu — dies jrael

František Palacký.
u

Roku 1927 vyzval stavovský semský výbor
Frentiška Palackého, aby uvázal se v pokračování
v Pabičkových chronologických dějin Čech, jichž
v letech 1770—1801 vyšlo 10 svazků, s nichž po
slední sabá do války třicetileté. Pnbičkovy dějiny
jsou velice rozvláčná a nezáživná práce; proto
Fraotišek Palacký ve vyjednávání se zemským
výborem poukazoval bned k tomu, že jest nezbytná
potřeba, počíti zpytování dějin českých znova,
hlavně na základě pramenů listinných, kterých
předchůdcové jebo jen malou částku viděli; hrabě
František Šteraberg podporoval Palackého v tom
všem co nejrozhodněji. Dobner, Pelel, Pubička i
Dobrovský podali nám jen úryvky z našich dějin,
ale žádný celkový, přebledrý a poučný obraz.

Palacký dobře soudil, že dějiny národů po
vašovány bývají všude za nejdražší jeho dědictví,
že jsou poklademzkušenosti, které nabyl na dráze
života svého, že jsou zrcadlem cností a necností
národa, učitelem u výstrahou, čeho se chápati,
čeho pomíjeti má. Národ odloučený od dějin před
kův svých podobá se uhohémuanalezenci, jenž na
darmo touží a poptává ee po rodičích a po.ro
dině; nejen bojný pramen slastí něžoých vyschl
jemu hned u porodu, ale i blahočinný podnět ke
cnostem občanským, k lásce a obětem vlastenec
kým, bez nichž obecné dobro prospívati nemůže.
Palacký byl si dobře tobo vědom, že úloba pra
vého déjepisce jest nejen události sestavit a po
učit o tom, co se stalo, nýbrž také bledat příčiny,
proč se tak stalo. Dějepisec stane se učitelem
svého národa jen tenkrát, když národu svému vy
loží, které vlastnosti jeho jsou dobré a které špa
tné, které jednání národa prospívá a které čkodí.
Palacký snažil se proto účinbě národu vyložiti
smysl české historie, on chtěl z českých dějin dáti
národu poučení pro přítumnost i budoucnost:

Soěnovním usnesením ze dne 13. dubna 1829
ustenoven byl Fr. Palacký za stavovského bisto
-„riografa s platem 1000 zl. k. m. Ale kancelář
dvorská na to oznámila stavům, že toto usnešení
nelze k potvrzení předložiti, že však tnohou sta
vové jednati se spisovatelem, aby napsal déjiny

března 1831; záloby ra honorář a útraty vyká
záno Fr. Palackému 1000 zl Avšak i to se ne
libilo Vídni a tehdejšímu nejv. purkrabímu mí
stodržiteli) dali notnou důtku. František Palack
chtěl napřed vydati dějiny české od nejstaršíc
až do nejnovějších dob; leč práce mu rostla pod
rukama. Po mnohých nevyhnutelných přípravách
vydal konečně r. 1836 první svazek svého děje
pisu jazykem německým, jemuž ned dostalo se
zaslouženého uznání ode všech přátel českého ná
roda. V díle tom byl obrovský pokrok, jak co do
látky tak i co do formy, oproti dřívějším spisům
dějepisným. Palacký vystoupil tu jako vědec i
umělec, jak ve vyhledávéní a kritickém používání
pramenů, tak i v krásném výklada a ušlechtilém
vsnešeném slohu.

Při tomto úspěchu přála tomu také shoda
jistých nahodilých okolnos'í, že súčm český dne
2. dubna 1838 mobl obnoviti své usnesení v pří
čině historiografatví a císař Ferdinand Dobrotivý
Dejv. rozhodnutím z dne 24. listopadu 1838 dle
tohoto návrhu udělil Palackému titul českého sta
vovského historiografa.

Méně štěstí měl Fr. Palacký se svou my
šlenkou vydávati slovník naučný; musil tuto my
šlenku spojiti s Museem, aby se vyhnul opletání
s policii a s vídeňskou vládou. Dne 11. ledna 1840
přijal výbor musejní Palackého,Jaogmunau
Jana Svatopluka Presla za členy nově zřízeného
sboru musejního k vědeckému vzdělání řeči a li
teratury české. takovou společnost se čeští vla
stenci před 50 lety pokoušeli. Na vybírání koib
sbírány příspěvky a kdo dal 50 zlatých, stal se
sakladatelem Matice české a dostal zdarma veškeré
apisy Maticí vydávané. Kníže Ferdinand Kinský,
první korator Matice České, upsal k tomuto cíli
1.000 zl. Roku 1892 převzala Matice musejník do
svého nakladu. První velké dílo, které Matice vy
dala, byl velký slovník jazyka českého od Anto
nína Jungmanna.

Sbor matiční pilně se staral o vydávání do
brých knih českých. František Palacký zachoval
české literatuře Fr. L. Čelakovského, Hanku a
Pavla Šafaříka opatřiv jim slušuá místa k živo
bytí. Krom Musejníka a dějin pracoval Palacký i
jinak. R. 1832 vydal náklademMatice „Přehled
současných nejvyšších důstojníků a
úředníků zemských a dvorských ve krá
lovství Českém od nejstarších dob až do nynějška,
jenž dosud zůstává důležitou pomůckou všem, kdož
se obírají dějepisem českým. Roku 1837 vydal se
Fr. Paiacký na cestu do ltíma,aby tam varchivu
Vatikánském, nejbohatším archivu celého světa,
hledal prameny k dějepisu českému; tudy historie
česká nabyla světla v dobách a ve slránkách, ve
kterých domácí prameny nejméně ji osvěcovaly.

Mimo to Palacký navětivil i četné jiné archivy
domácí | cizozemské všude sbíraje mafšriál- Soto
liko k veliké stavbě dějepisu národního, nýbrž i
k budoucí potřebě svých následovníků. Listiny Pa
ackým opsa.é uložesy jsou v Musea českém. R.
l841 vydal Palacký sbírku formulářů listinných ze
století 13. a 10. a vkázsl, kterak dějezpyloc s
ních čerpati může. České lístiny a výpisy počal
jiš r. 1840 vydávati nákladem semě pod názvem
Archiv český. Fmler a -Erben vydávali dle
jebo návoduRegesta.

Společně ne Šafaříkem vydal r. 1880 důležitý
s,is,Nejstarší památkyčeskéhojazyka“
v jasyku německém, borlivě pracoval V „ rál.
české společnosti nauk“, neunavněbyl čin
ným jako jednatel musea, staraje se všemožné 0
jeho doplnění a zvelebení. Při tak všestrannéčin
nosti nebylo lze, aby Palacký vydal celé dějiny
českého národ.. Poznav obtíže, chtěl je ukončiti
aspoň rokem 1620, a'e později pozoal, že může
je dokončiti jen až do roku 1526, tedy do zvo
lení Habsburgův za krále české.

Roku 1845 dospěl Fr. Palacký v německém
sepsání dějin českých až do smrti krále Vaclava
IV. r. 1419. Maje líčiti války husitské a velké
tebdeiší domácí boje a zmatky, musil k toma Pa
lacký podniknouti předběžaou práci nad míru ob
tžnou a onavující. Aby totiž mobl vyrozaměti po
hybůů válečným ve vlasti, pocítil neodbytnou po
třebu úplné známosti staročeského místopisu. Za
tím účelem prozkovmal znova všecky starší kva
terny desk dvorských i zemských, a opatřil si z
nich výpisy o jednotlivých místech a šlechtických
rodecb v Čechách; rovněž tak rozepsal na lístky
kniby konfirmační a erekční.

Jako můž znalý nejlépe dějin vlasti, sueŠeni
zemských sněmů a práv zemských, brán byl Pa
lacký často na radu od pánů stavů. Roku 1842
počala vyšší šlechta na sněmu se stavěti v odpor
proti absolutistické soustavě vládní, chtějív po
vznésti sněm český z přežalostného úpadku, ve
kterém nalezal se jmenovitě od počátku tohoto
století. Aie stavové již neznali aoi oprávněnosti
své a jejich zákonných základů, ani eněmovních
apůsobův, kterými jejich předkové ještě v 18. stu
letí se spravovali. Pročež požádali Palackého,aby
je poučil, kdy a jaké proměny sběbly se v pů
sobnosti sněmů českých. Palac+ý měl o tom výnoru
a březnu 1843 v domé knížete Karla Schwarzen
berga přednášky asi před 20 osobami z panstva
Účinek Palackého byl mobutný a zdál ae slibovati
to nejlepší ovoce. Vlastenčtí členové pánů stavů
poznavše svou právní půdu, usilovali, aby sněmu
byla vrácena aspoň práva, zaručená mu obnove
ným zřízením zemským z r. 1627. Mladý Karel
Havlíček, ctitel a odchovanec Palackého slibo
val si, že půjde li sněm tím chodem dále, že zo
10 let bude ústava česká tak dobře opatřená jako
uherská.

Přišel rok 1848 Revolučof hnutí vyrvalo r.
1848 Palackého zaměstnání vědeckému a zavedlo
jej na drábu politickou Palacký obával se nebez
pečí od reakce i revoluce. :

Revoluční racb německý a maďarský smě
řovál k rozbití mocnářství Rakouského a k utvo
ření státu nových. Palacký nemohl ai přáti, aby
české země připadly Německu, on si přá rovno
právnost Čechů a Němců a spojení koruny České
s konatitučním mocuářstvím Rakouským. Když ho
došlo vyzvání, aby se účastnil příprav ve Frank
fartském sněmu, který měl uspořádati poměry v
říši německé, odpověděl Palacký listem ze dne
11. dubna 1848 Němcům, že jejich pozvání ni
kterak vyhověti nemůže, protože sám není Něm
cem. „Jsem h roku slovanského, i se vším
tím nemnobým, co mám a mohu, oddal jsem se
zcela i na vždy ve službu svému národu Tento
národ ialý sice jest, ale od jakživa zvláštní a
vám o sobě stávající; panovníci jeho účastnili se
od věkův ve svazku knížat německých, národ ale
sebe sáu nikdy k národu Německému nepočítal,
aniž také od jiných po všecka století kdy k němu
byl počítán“. Za druhou pak příčinu, proč do
Frankfurtu jíti nemůže, to položil, že snahy ně
mecké čelí k zemdlení ano konečně ke zničení
Rakouska; kdežto Palacký z ohledu na drobná
národy v těchto stranách, kteréž potřebojí sdružení
a spolčení to zajisté uznává, že „kdyby státu Ra
kouského nebylo jiš ode dávna, musis bychom v
zájmu Evropy, ba lidskosti samé přičinité se co
nejdříve. aby se utvořil“.

Památné toto psaní proslulo brzo u přátel i
u nepřátel; jednak přivržencům Rakouska objas
nilo důsledky snah německých a jaké stanovisko
by měli zaujímati proti nim, — ban Jelačič, táh
na proti Maďarům, dal dotčená slova o potřebě
Rakouska napsati na prapory své; jednak zase
toto objasnění obojstranaé podráždilo Němce, kteří
zasypali Palackého nejsprostšími urážkami.

Palacký pracoval též úsilovně v Národním
výboru, jmenovitě v jeho odboru, který měl na
starosti otázku poměru Čecb k Moravé a ke Slez
sku, poměr zemí českých k Rakousku a t.hoto
k Německu. Palacký dokazoval sváděným svým
moravským krajanům, že Morava neuí ovšem ze
mě od Čech odvislá, tedy snad nesvobodná, nýbrž
stejnořaděná a stejně oprávněná část jednoho hi
storického celku zemí českých. Žádost Pražanů o
spojení zemí české koruny vysvětlil Palacký vten
rozum: 1. aby místo posavadních úřadů dvorských

pro vnitřní politickou správu, odpovědné centrální
úřady království Českému jiš seje, flitem dne 8,
dubna 1618 « roskířenějšímobor: Činsosti po
volené, dostaly se zároveň také Moravanům,s tak
měly platnost pro všecky koranní země české; a
9. aby sočmové zemětí těchto zemí, jakoito sa
potom nejdůležitější faktorové zákonodárství vaftř
níbo, jednali v piném rozomění. A jaká by tak
čiuiti mobli lépe, než periodickým, buď v ploém
počtu, buď skrze obzvlá:ť volené výbory společ
ným ne scházením?“

Dva dní povydání tohoto provolání k Mora
vanám byl Palácký od vlády povolán do Vídně,
kdež mu Pillersdorf, ministr vnitra. dne 9. máje
předložil císařský vlastnoruční lat, kterým Palacký
jmenován jest ministrem vyučování; Blalo se to
prý proto. aby vláda tek vsvéděile, te uznává dů
ležitost Čechů a Slovanů vůbec. Palacký vyžádal
vi dea na rozmyšlenou. Palacký žádal, aby Ri
koasko zaujslo naproti zámyslům Frankfortským
postavení rozhodné, a to odmítavé; Pillersdorf
naproti tomu se vyjádřil, že sice ministerstvo ve
věci samé srovnává se.s tímto míněním, ale že
vzbledem k velkoněmeckému smýšlení Vídeňáků
má návrh ten za nevčasný. Palacký tedy vzdal se
následkem této jediné neshody úřadu jemu uděle
ného a vrátil se okamžitě do Prahy. Videňáci,
uslyševše, že Palacký má přijíti du ministerstva
a nevědouce 0 jeho resignaci, mluvili o pnslova
vanění Rakouska, boařili se a jakýsi řezolk na
bízel se nespokojencům německým, že Čecha Pa
iackého skolí.

František Palacký, vrátiv se do Prahy vy
Měl 12. května v Národním výboru tehdejší naši
gitoaci a varoval před výstřednostmi, které by
mohly vše zkasiti. Palacký byl členem prozatímní
vlády české, kteroo 30. května 1848 jmenoval
president gubernia, hrabě Lev Thun ve srozamění
8 velitelem zemským, knížetem Windiscbgraetzem.
Tato vláda nechtěla se spravovati vídeňskou vlá
dou, kterou ovládala vídeňská luza, ale hledala
přímé spojení 8 králem a ofsařem Ferdioandem
Dobrotivým.

Ferdinsnd svolil v Innsbrucku k návrhům 0
novém uspořádání země České a svolal proto sněm.
Dr. František Ladislav Rieger a posly českými
vracel se do Čech s císařskými plnomocenstvími;
království Českému mělo se dostati zodpovědné
vlády a postavení, jakého nemělo od dob bitvy
běloboraké: když tu dne 12. června beze všÍ roz
umné příčiny následkem štvanic maďarsko slová
ckých agentů vypukla v Praze revoluce.

Palacký, který byl 2. června zahájil první
schůzi Slovanského sjezdu, za jehož předsedubyl
zvolea, snažil se, aby všichni rakonětí Slované
dohodli se o svorném postapu a příštím uspořá
dání Rakouska; hleděl osobně prostředkovati mezi
stranami, cblácholil výstředníky, aby ustali od po
čínání šíleného; podařilo se mu vyprostiti hraběte
Lva Thuna z.rokou poblázněných studentů v Kle
mentině, ale vida neúspěšnost svého jednání, ustal
konečně Palacký od něho. Členství v prozuímném
vládním výboru vzdal se hned, na počátku po
vstání. Za- 6 dní potlačeny v Fraze svatodušní
nepokoje. Český sněm ovšem nebyl svolán. Od té
doby uplynulo již 50 let, a dosud celý národ De
stačil napraviti, co vtěch dnech několik zbrklých
radikálů zavinilol

Slovanský sjezd se rozprchl. O to se také
Maďarům a Němoům v první řadě jednalo.

V nastalé proměně k horšímu nezbylo zá
stupcům našeho lidu, leč jíti do Vídně a na Hš
ském sněmu se pokusit v dobytí rovnoprávnosti
národní, svobod politických a práv zemských. Fa
lacký byl do říšského sněmu zvolen na šesti mí
stech v Úecbách. Přijal mandát za Nové město
pražské.

Ústavodárný sněm říšský, zahájený ve
Vídni 22. července 1848, zvolil Fr. Palackého do
$0ti členného výboru, jenž měl vypracovat návrh
ústavy. V komiesi pro státní ústrojí padla skoro
veškerá práce na bedra Palackého. Navrhústavy,
jejž vypracoval ve Vídni, přivlastňoval sněmu H6
skému a vládě ústřední záložitosti císařského do
mu, zabraničné, vojenské, říšské finance, obehod a
veřejnou dopravu; zemským pak sněmům a vlá
dám příkazoval politickou správu zemé, soudnictví,
kultas a vyučování, finance zemské a průmysl, a
vůbec vše, co by nebylo vyhrazeno říši. Dr. Fr.
Rieger, který pracoval hlavně v prvním výboru,
který jednal o základních právech občanů, hájil
pak plamenným slovem myšlenky Palackého na
řšském soěmu ve Vídni a později v Kroměříži.

Zatím Fr. Palackému bylo 2. září 1848 po
druhé nabízeno ministerstvo vyučování, které opět
s té příčiny nepřijal, aby v oněch nebezpečných
čas'ch neseslabil vládu ve sněmu, kde zvláště
Němci z Čech a z Moravy proti Polackéma zuřili.

Když dne 6. října vypuklo ve Vídní nové
vzbouření, ve kterém zavražděn ministr hr. La
tour, slíděno bylo i po vůdolch slovanských a jme
novitě po Palackém. Ten na štěstí byl tebdy v
Prato a tak unikl nebespečí Když říáský sném
se rozprchl a císař Ferdinand s Innsbrucku ujel
do Olomouce, poslali čeští poslanci dne 24. mini
aterstvu pamětní spis, v kterém Palacký navrhl
avolání říšského sněmu do Kroměříže. To se také
stalo. Doe 23 února 1849 tázal se Fr. Palacký
vlády, proč koketaje s parlamentem německým a
proč vypsala nové volby do frakfartského sněmu.



Misto odpovědí přišlo dne 4. března 1849 nspa
štění kroměříčezého sněmu a oktroyování ústavy.

Palacký, jenž v těch letech všechoy afly své
věnoval k založení politické a národní svobody,
byl od strůjcův nového povstání vPraze v května
r. 1849 (které před vypuknutím bylo vyzrazženo)
vyhlídnut k tomu, aby spolu 8 Kariem Havlíčkem
byl sprovosen ze světa. Ten vděk usoudili mu
domácí radikálové, kteří dnes vydávají 80 za je
dině „pravé, patentované stoupence a oslavovatele
Františka Palackého“|

A sa to, že Frankfurtským psaním dokaroval
potřebu Rakouske, jako nikdo před ním; že Slo
vanským sjezdem toto vědomí šířil, že v bonřích
svatodušních pracoval ka pokoji, jskoá vždy va
roval vlastence před všelikým násilím: — za to
obviňován byl Palacký z účastenství v široko da
leko rozvětveném spiknutí slovanském. A když
Palacký jako konstituční občan dovolil si kritiso
vati centralistickou ústavu ze dne 4. března 1849
(kterou později vláda jako neuskutečnitelnou sama
odvolala), a bájil v novinách soostavu federalisti
ckou, aby vní uskvtečniti se mohla rovnoprávnost
národní, kterou vláda (ale jen ústy) pořád vyzná
vala: za ten článek, tištěný 21. prosince 1849,
byly Havlíčkovy Národní Noviny zapovězeny a
paní Palacké tehdáž těžce nemocné, byla po ji
stých důvěrnících dána výstraha: Bude-li manžel
její v tom duchu pokračČovati, že se octne co ne
vidět na místě velmi nemilém. Mínilo se tím, vé
zení Hradčanské. Tak se zachovala k Palackému
vláda, kterou na říšském sněmu nejvíce podporo
val, která pravila, že 8 ním souhlasí a která ho
proto volila do svého ministerstva. Od té doby,
až do pádu absolutismu v r. 1860 nezavadil Pala
cký ani pérem o politiku. Pracoval opět o milých

svých českých dějinách, jichž pre! český svazekroku 1848 česky byl vyšel. Od té doby psal své
dějinyjen českýaněmeckésvazkydal Wenzigovi
překládati, obstarávaje pouze jejich opravu. Slov
ník Nančný, o jehož vydávání Maticí Českou opět
byl usiloval nedovolila policie vydávati, ano ná
sledkem nátlaku vlády propadl Palacký 50 hlasy
proti 2 při volbě do musejního výboru dne 29.
července 1852. Tuk se odměnili čeští předáci Pa
lackému již tehdy za jeho zásluby. Po založení
„Nár. Listů“ ucítil ovšem ještě lepší vděk. Chr
stány na něho celé škopičky bláta a špíny.

(Pokračování.)

Drobná obrana.
V Jaroměři dle Osv. Lidu a Ev.

Církevníka vyzvala městská rada jednomyslně
a důrazně tamního děkana, aby náboženské výko
ny byly jazykem českým a nikoliv pasaoilovitou
slátaninou latinskou. Čo tomu říkáme? Jen malič
kost. — Poněvadž slavná městská rada v Jaro
měři vše, co se v církvi katolické při bobosluž
bě koná v jazyku lidu k. př. velkonoční zpověď,
kázaní. zpěv lidu, modlitby lidu při mši avaté z
modlitební knihy, modlitby kněží s lidem při pro
cesích v křížových dnech, odpolední pobožnosti,
litanie, křížová cesta, růženec, křesťanské cvičení
obzvláště při missii atd. atd. vzorně vykonává —
tu se nedivíme, že j'stě ten latinský zbytek chce
míti po česku, třebas byla pozapomněla, že ani
ona ani děkan zákonodárné moci v církvi nemá. —
To je náhled náš. Jest však mezi nami zastou
pen ještě druhý a ten zní, že takovéto pašovatví
na radnicích jest pasgnilem na svobodomyslnost.
A to proto, že slavná městská rada zapomočěla,
že nemá práva mluviti ve jména katolíků se
čtělých auvědomělých. Katolícitakovívědí,
še církev dle úmyalu Kristova jest církví vše
cky národy v jednu rodina slučující. A
proto každému národu mluví jazykem jeho a mo
dlí se 8 ním jazykem jeho — a vedle tobo koná
hlavoě mši svatou a jiné obřadyjazykem jed
notným, aby katolík i v cizině aspoň ve svém
chrámu doma byl Neboť pravému katolíku jsou
jistá rčení latinská známá n př. Gloria in excel=
sis Deo atd. — a ostatně sledojeli úkon dovede
se modliti jazykem svým, znaje katolickým vycho
váním jich význam. Ten celý důrazný dopis z rad
pice jaroměřské jest jen důrazným voláním, aby
se páni liberálové odhodlali něco důkladného o
věcech katolických čísti a církev, které zevně
náležejí, v její podstatě, v jejím blahém působení
v národech obzvláště v našem, důkladně pozaati.
pak by o věcech náboženských -soudili zcela jinak,
a sice tak, jako katolíci, kteří svou církev znají.

Zbraně kloerikaliemu. — Smutněsvý
mi lžemi již dávno proslavený „Jičínský Obzor“
stal se studnicí pro Evanj. církevníka. Dvojčátka
tato píší: Zbraně klerikalismu. VobciPro
seči žiji občané růsných náboženských vyznání,
kteří se do nedávna snášeli; většinu tvoří tam
evanjelíci, zejména obchodníci byli dosud výhrad
ně tobztoto vyznání; od té doby však, co « ji
stého biskupského stolce zavládla ostrá tonina
stávaly se poměry napjatější, což dovršeno tím,
když na vyšší pokyn usadil se tam obchodník ka
tolík, jemuž známým mecenášem poskytnuta ne
splatitelná půjčka 6000 Al“.

Tak augěpuráček s obzůrkem. Jenže všecko
od svrchu aš dolů jest ošklivá lež. V Proseči
tvoří většinu katolíci, a jest tam dle úředních vý

kasů katolíků 898 — belvetů 223. Pravda jest,
že se do nedávna katolíci s helvety „snášeli“, ale
to bylo proto, že obecní zastupitelstvo i se sta
rostou bylo krom asi dvou „teky katolíků“, evan
jelícké. Nechodili k volbám a nebo i helvety vo
lití, jejich otroky býti a ještě vysmánu býti, že
se katolíci k veřejným úřadům ani nehodí — to
byla do nedávna ta snášenlivost. Když se ale
před pěti lety katolíci, vlivem katolického spolku
vzpamatovali, k volbám se dostavili, svorně lidi
své zvolili a nezbytného pana Vávru evanjelíka
starostenských pečí o katolíky zbavili, tu jest
sntšenlivost porušena. Než lží není konec. V Pro
seči byli a jsou kupci tři. Kadlec, syn a nyní
vnuk pastorův a dva katolíci, Jonáš katolík, a
nájemce v katolickém domě u Klugarů. — Lež
Jest, že by kdokoliv — míněn jest biskup —5000
A. katolíku kupci byl půjčil. Pak prý se nemá
psáti proti evanjelíkům!? Což by to nebylo k smí
chu; abychom tyto lži nechali bez opravy. Povídá
se, že původcem takovýchto zpráv v Jičínském
Obzoru, jest jeden starý augšpurský pastor. Je-li
tomu tak, tu jsme opravdu rádi. Jeť to dokladem,
že duchem luteránským přesycený pastor nedovede
o katolících, než lháti. A k tomu ke všemu, končí
Ev. církevník svou utrbačnou a Iživou zprávu:
„Taková jest ta římská snášeulivost Jakým byl
Rím v středověku, takovým jest í nyní.“ Ano zdrá
vi Ibali! Naopak předrazí. Jakým byl Luther
a jeho první fenatičtí kazatelové, takovými jste
vy až posud. A jaká byla protestantská snášen
livosť na počátku, taková jest až posud, Všude
i když jste v menšině vládnouti, u když 8e kato
Jící hlásí o svá práva, na nesnášenlivosť naříkati.
To je to, co tropíte po tři sta let — a nestydíte se.

Drobné zprávy
Zprávy diecésní. Dp. Vác.Jelínek,kaplan

v Hoříněvsi, prasentován na fara Korouhev, p. Seb.
Weber, administrator v Olešnici, prasentován na tuto
fara; p. Jos. Jirásek, ustanoven za administratora v
Kocléřově, p. Václav Pokorný, kaplan Zbraslavický,
odebírá se do severní Ameriky, do arcidiecese S. Louis.

Kněžské semijubileam. DáliBůb,sla
víti budou v Hradci Králové v Borromeum dne 19.a
20. července t. r. své jubileum kněží, kteří dne 20.
července 1873 svěcení byli a to: Bárta Felix, fa
rář v Zahrádce. Bláha František, farář v Blažejově
(d. buděj). Brož Josef, farář v Železnici. Bukov
ský, farář v Bradci (d. litoměřic.). Fiala Tomáš,
farář v Písečné. Franc Jos., farářv Starkově.Chej
novský Fr., farář v Sendražicích.Jeřábek Fr,
farář v Žeboni. Kašpar Jos., farářv Rosici. Kobr
Jan, děkan v Chrasti. Konvalinka Alois, farář v
Hroch. Týnci, Kotrbelec Karel, farář v Babicích.
Machek Antonín, faráf ve Zvoleňovsí (arcid. praž.).
Matzko Václav, farářv Kocléřově.Michalitschke
Fr., děkan v Lanškrouně. Plocek Jos. farář v Trh.
Kamenici.Pospíšil Jos., farář v Lužci. Přibyl
Jos., katecheta a c. k. gymn. professor v Jičíně. 50
bela Jan, farář v Janově. Dr, Jan Soukup, prof.
theologie a č. kanovník v Hradci Králové. Zajíček
Ferdinand, farář v Bejšti. — Zeman Ignác, farář v
Uherska. — Zemřeli již: Holík Josef, koop. v Bo
rové, Vacek Josef, farář v Hor, Heřmanicí. Zajíc
Josef, farář na Cbvojně. Dudek Josef, farář v Střes
nici, Wagenknecht Igo., farář na Chotěborkách.
I na ně bude pamatováno.

Pomoc maloživnostmictvu. Na letošní
rok vřaděno bylo do rozpočtu ministerstva obchodu
175.000 zl. na podporu maloživností, v němž je zahr
nuta suma 40.000 sl. za zařízování družstev zásob
ních, ekladních, strojových a výrobních. Od r. 1892—
1697 věnoval stát na podporu maloživností 366.500 zl,
a sice 10.000 zl. roku 1892, r, 1893 a 1894 po 20.000
zl., r. 1896 celkem 44.800 zl., r. 1896a 1897 po 136.000
zl. Země a obchodní komory v království Ceském vě
novaly od r. 1892—1897 asi 116.000 zl., na Moravě
36.800 zl., ve Slezsku 20.000 zl., v Dol. Rakousích
15.600 zl., v Horních Rakousích 10.000 zl., v Haliči
8.800 zl. Akce na zvelebení živností má za účel tech
chnické povznesenímalovýroby pomoci lepších strojů,
kursů odbornýcha výstav, poskytování modelů, dále
hospodářskou organisaci maloživností pomocí organi
sování družstev a zdokonalení živností pomocí lepšího
vzdělání učňů Skoro polovičku státních podpor pohltí
Vídeň. Nejvíce žádostí za odbývání odborných kursů
jest z Čech.Celá pomocná akce vede se dosnd málo
účelně. Na Českém severovýchodě trpíme zvláště, pro
tožše obchodní komora liberecká české živnostníky ne
podporuje a spíše poškozuje. Českému živnostnictvu
u más nemůže býti na prospěch pak-li se nic oprav
divého neděje, aby v HradciKrálové obchodní ko
mora sřízena byla.

Jak psal Karel Havlíček ©svůd
cích studemstva € Havlíčeknapsal v č. 168r.
1848 o svůdcích studenstva podobných Nár. L. ná
sledující slova, která se hodí též pro nynější situaci:
„Pánové! Jest nyní doba rozhodná! Varujte se, aby
vaše jména časem svým u našeho národa ve zlé pa
mátce nebyla co jména zaslepenců neb zrádců“. „Každý
rozumný ví, že jest boj nynější, boj přepjatých Ma
darů a Němců proti spravedlivým Slovanům, a jenom
vy, mládež, která se připravuje ke stara vzdělanců,
jenom vy toma nerozumíte? Chcete nyní vy v našem
národu strany spůsobiti, když svornosti nejvíce zapo
třebí jest? Myalítesnad, že kašdá revoluce již dobrá
jest, proto še jest revoluce? Ale wnad protoschvalu
jete to, co se nyní ve Vídní děje, že vídenští studenti
v čele jsou? Vídeňští studenti jsou Frankfartisté —
jste vy v prašaké aule taky? Chcete snad také v Praze
vládu vésti, jako ji chce aula vídeňská prováděti?

Tak dalece jistě zaslepení nebudete! Bylo by to přirozeno, aby syn vládnul nad otcem, aby studenstvo
chtělo vládnouti v zemi?“ „Baďce všdy milovníci a
hajitelé svobody, hotovi kašdou chvíli život svůj za
svoboda dáti, ale pamatujte na to, že dobrá vůle není
dostatečná k dobytí a zachování svobody. Dobrá vůle
bez rozvahy a bez opatrnosti časem více škodí než
prospívá“. Přísně odsuzoval Karel Havlíček nerozvážné
jednání utudentských vůdců Kleinerta a pozdějšího
vůdce strany mladočeské a redaktora „N. E- arla
Sladkovského a Jos. V. Friče, jehož „rozvahu“ mohlo
naše stadenstvo ještě před několik lety na vlastní oči
stadovati. Paal o téchto malých velikánech Havlíček:
„Takové lidi a jejich nezralosti nesmíme již trpěti:
čas jest, opříti se jim, než se atane neštěstí a než
nám neschopností a dotíravostí svou to zboří, co jiš
dávno etaví pracně o opatrně nejvýtečnější mužové
našeho národa“. Trpce posnzoval Havlíček jednání
tehdejších studentů a pravil, že z něho „může každý

posoaditi, jak blaboká politická moudrosť řidí nyníroky našeho studenstva“. „Pravá příčina odeslání
této adresy odeslané Šuselkoví — dovoleno-li jest taj
nosti srdcí jisté stránky zdejších mladých vlastenců
vyzraditi — není nic jiného, než malá choutka o
siéní; oni by rádi nějakou novou cestu vynalezli v
politice, nějakou z brusu novou, aby se poní bez
velkého umění, bez velkého namáhání mohlo jíti do
chrámu slávy a státi se velkým mužem. Těmto pá
nům jsou Palacký, Strobach atd., ba i snad Rieger
přece jenom pedanti, kteří prý pra národnost zadávají ©
svoboda. Tak aspoň se naučili mnozí z těchto našich
mladých vlastenců od chytrých Němců zpívati a opa

kují často tuto píseň. Jest věra radost byti úsrímNěmcem, když se najde tolik lehkověrných Cechů“.
„Pokud (p. Sladkovský a Kleinert atd. budou náčel
níky našebo pražského stadenstva, pokud se mezi stu
denstvem samým nenajdou síly, přesahující duševně
takové pány, potud ovšem uzříme ještě mnohou poli
tickou maergueradu“. „My dobře víme napřed, že za
takovýto úsudek o našem stadenstvu dostane se nám
hojných: Pereat a 'snad i copů atd., jak jsou již ne
vyčerpané studnice těchto dvou vtipů: avšak sobě od
jakživa vykládáme svobodu slova a mínění tak, že jest
dovoleno, všechno, vládu, náboženství — a také stu
denstvo naše posuzovati“.

Za hkoncipistu obchodní a průmy
slové komory v Plzni zvolenbyl zdejšíokr,
tajemník,pan JUDr, František Drtina, mažvy
soce vzdělanýa snaživý.Na universitěpražskéa ber
línské věnoval zvláštní píli otázkám socisalným a ná
rodohospodářským. Odckodem p. dr. Drtiuy do Plzně,
který se stane již za měsíc, otrpí značně náš okres
a kraj.

Podpůrný spolek samostatných živ
mostníků v Hradci Králové pořádávnedělí
dne 12. června koncert na Střelnici. Za nepříznivého
počasí bude se konati koncert 19. června, Čistý vý
nos připadne podpůrnému fondu. Hudba Sokola Ho
lickébo.

Zadání prací truhlářských v nové
školní budově. V poslední schůzi obecníhoza
stupitelstva, o které jsme do minulého čísla pro ne
dostatek místa jen stručně referovati mohli, zadány
byly práce trohlářské: p. Hájkovi za 447 zl. 40 kr.,
p. Knyplovi za 592 zl. 65 kr., p. Hlavatému na
Praž. Předměstí pro škola měšťanskou za 2.249 zl.
97 kr., p. Netakovi za 393 zl. 49 kr. Nábytek pro
tělocvičnu zadán byl p. Sýkorovi v Lumnici u. Po=
pelkou. Zřízení železuého plotu kolem školní budovy
zadáno bylo p. Rabasovi ze Slezského Předměstí za
2.133 zl. 33 kr.

Spolek na podporu chudých standa
jících v Hradci Králové pořádáve středa
dne 15. června 1898 zahradní koncert v městských
sadech „na Střelnici“ za laskavého účinkování úplné
kapely sl. c. a k. pěš. plaku Arnošta Augusta vé
vody z Cumberlandu čís. 42., osobním řízením p. ka
pelafka.Začáteko4. hod, odp. Vstupné:do zahrady
rodina 50 kr., osoba 20 kr., studující 10 kr.;do ta
neční místnosti osoba 20 kr., studující 10 kr. Čistý
výnos věnuje se chudým studujícím zdejšího c. k. gym
nasia, c. k. realky a c. k. paedagogia. Po koncertě
taneční zábava dle zvláštního pořádku, jenž se rozdá
při vstapa do sálu. Znamením, že koncert se pořádá,
bude prapor na domě p. Špalka; bude-li počasí ne=
příznivo, odloží se koncert na dobu pozdější. K hojné
návštěvě uctivě zse výbor.

Zlatý prstem nalezl v těchtodnech Frant.
Hloušek ze Světí a odevzdal jej na policejní komisař
ství, kde může se oň pravý majitel přihlásiti.

Oheň. V noci na 8. t. m. shořel domek Č.
Žáby, bednáře v Novém Hradci Kr., v němž nalezalo
se as 7 nájemníků a zásoba bednářského zboží. Po
škozený pojištěn byl pouze na 700 zl.

Na koňský a dobytčí trhy v Hradci
Králové bylo dne 6. t. m. přivedeno 456 koní, 315
krav, 43 býků, 23 telat a 12 koz.

V katolické straně lidové po páteční
poradě předních poslanců dr. Ebeuhocha, monsignora
Karlona, dr. Katbreina, bar. Dipaulia a dr. Zallin
gera nastalo prý úplné dohodnotí a také vyslovenná
bled, že není pražádné příčiny, aby katolická strana
lidová vystupovala z většiny. Neshody mezí frakcí
Ebenhochovou a Dipauliovou prý úplně zmizely. My
jsme třenice v katolické straně nebrali nikdy tak
tragicky jako pražské listy, z nichž mnohé roztržky
si spíše přály k vůli strannickým svým prospéchům.

Npasí nás radikálnost? Vletech1887až
1893 strašili naši nynější politikové vídeňskou vláda
brozbami, že po nich přijde na vrch strana radikál
nější, kterým bade musit vláda více povolit. Když se
těchto brozeb ve Vídni ani dost málo nelekli, podpo
rovány byly bouřlivé schůze, pouliční výstupy, konečuě
pokrokářatví a omladina a s českými mezinárodními
socialisty uzavřeno nejdůvěrnější přátelství. Když ra



dikální mléko převařilo, ocbludil je vým.nečný stav.
Zkrátka, u nás nastal opak toho, nač páni vůdci a
radikálové s Marianské ulice počítali, Vůdcové sabá
jili tedy opáčnou taktiku: vstoupili do vládní většiny,
poukázali na důležitost českých hofratů a jiných vy=
sokých státních úředníků, kteří mají exekativní moc
a mohou tedy své rozsuiky a nařízení provádět. Část
strany všsk cbtějíc se posaditi na místa politiků zku
ženostmi otrkunějších, chce provádět nadále radikální
rabulistickou politiku. My od ní naprosto ničebo ne
očekáváme. Podobné názory panují v řadách rozváš
nějších Němců. Nodávno navštívili v zemském výboru
dva mladší vůdci liberálních Němců chladného, roz
vážného Lipperta a pravili: „Něco ve mosí stát,
nemají-li klidnější živly německé podlebnout nástra
hám strany Wolfovy. „Auo, musí se něco stát, pravil
obvyklým svým klidným způsobem dr. Lippert, a sice
to, že my Němci zahájíme opět rozumnoa politiku,
neboť na dosavadní cestě dostaneme se před velice
blubokou propast. Že bychom tu pak přeskočili, to
domívati se mohou nanejvýše oni pánové, kteří spo
lébají snad na zabraniční zázraky.“ © „My však jeme
jiného nábleda“ odpověděl mu onen drubý německý
vůdce — „a usnesli jsme re také, že třeba učiniti
vše, abychom se nezdáli slabšími než je frakce na
clonálních radikálů. Začněte dnes s rozumnou poli
tikou a celá naše strana jest nahromadě. Ze všech
krajů dostáváme listy, abychom opposici svou stop
Ďovali, anebo že voličatvo od nás odpadne. Co chcete
za takových poměrů dělat ?“ „Uznávám, že se situace
pro nás silně zhoršila, ale ua tom máme také my
vinu. Neboť naše strana hnala společně s radikály
věci tak daleko, jak jsou nyní, Já však déle nechci
a nebudu prováděti tuto fantastickou politiku, ačko
liv, jak dojista každý uzná, jsem přece dobrý a po
ctivý Němec, Bylo by to teké pramálo pocblebbým
vysvědčením pro mne, kdyby síla mého němectví měla
Bo oceňovat dle tobo, dovedu-li blačněji vystupovat
vež třeba p. Wolf.“ „Ale uvažte, jaká je uálada v
lidu“ — odpověděl podrážděně drobý vůdce, „dnes
nepomabají žádné klidné vývody a úvaby, dnes se
řídí vše už citem, anebo chcete-li tedy zbrklustí. Ale
poměry jsou takové a bylo by nemoudré, s nimi ne
počítati. Leč že bychom chtěli dáti naši stranu v Šance
radikálům, Ale kdo si to chce vzíti na uvědomí|?*"
„Ovšem, o stranu se jedná,“* — Lippert stále stejně
klidným hlasem na to, — „také já bych nechtěl, aby
se jednou říkalo, že byl jsem jednou rozbiječem po
krokové strany. Avšak rovněž to by mne mrzelo,
kdyby de mělo jednou o mně psáti, že jsem byl kon
kurentem předáků Schánererových řad.“ „A co chcete
tedy činit?“ na to drubý vůdce. „Vzdám se veřej
ného života, toť přece jediné co mobu učinit,“ »Tím
nám ale stěžíte zrovna v této době velice postavení“
„Dojista ne,“ osmál se Lippert — „v německých li
stech najdou se už obratní žurnalisté, kteří dovedou
tento můj krok k vašemu — asvoň okamžitému pro
spěchu vylíčit. Může se napsat, že už je vidět, kam
to až dospělo, když klidní lidé jako Lippert musejí
se vzdávat politické činnosti, že vláda, neučiní li Něm
cům rychle po vůli — přivodí podobných „odstou
pení celou řadu a že blavní pak slova povedou živlové
padobro radikální. Ano, to se vše dá napaat.“ „A
pomůže to“ — tázal se drabý vůdce Lipperta. „Po
cbybuji, neboť dnes oúžv žarpalistické eskamotáži
vyzná se kde kdo.“ „A to je váš pevný záměr?
„Dojistal“ „A vy chcete se vzdáti všech svých bode
uostí?“ „Ano, všech“, A nedávno to Lippert učinil,
N. fr. Pr. vyzývala také vláda, aby učinila Němcům
ústupky, pakli rozvážné živly nemají se veřejné čin
nosti vzdáti a ponecbat pole úplně Wolfovcům, To si
ale vládu masí důkladně rozmyslit.

S0té narozeniny Václava Vladivoje
Tomka dne 31. květnaslavil 816 narozeninynestor
živoucíchčeskýchhistoriků, Václav Vladivoj To
mek. Narodil se 1818 v Hradci Králové z chudších
rodičů měšťanských, zde vychodil školu normální a
šestitřídní gymnasium. Jako mladík patnáctiletý přišel
r. 1838 do Frahy na studia filosofická, kteráž trvala
tehdy dvě léta; potom studoval 4 léta práva. Práv
nickou drahou v nějakém úřadě hodlal dojíti obživy,

př tom pak doufal, že bude moci zabývati se takéŠjepisem, v němž měl největší zálibu. Záhy zkoušel
se ve spisování, a první jeho články přinesly r. 1837
Květy. V těch letech musil se již živiti soukromým
vyučováním. Fo absolvování pravnických studií chtěl
přijati místo u kamerálního úřada ve Lvově Chtěl
tam již z Prahy udjet a v Hradci s příboznýmise
rozloučit, když potkal novukněze Václava Štulce,
pozdějšího probošta kapituly vyšehradské, který jej z
cesty do Lvova zradil a odporučil jej za vychovatele
Františkovi Palackému pro jeho děti Jana (nynějšího
universitního professoraj a Marii (pozdějšíchoťFran
tiška Ladislava Riegra, známou vlastenku a lidumilka).
Palacký si snaživého Tomka oblíbil a odporučil jej
vrchníma appellačnímu radovi purkmistrovi Můlle
rovi k sepsání „dějin města Prahy“. O tomto arci
díle uvém počal V. V. Tomek pracovati již před 60
lety. Současně vstoupil Tomek do praxe k dr. Fri
čovi, pak k trestníma aondu a konečně se stal akce
sistou města Prahy. Leč již r. 1842 ze slušeb obce
vystoupil, protože se mu při službě nedostávalo času
k studiu v archivech. Roku 1842 universita Pražská
počala konati přípravy k oslavě 600 leté památky
svého založení a hledala k tomu také dějepisce, který
by do r. 1848 napsal je dějiny; k návrhu Palackého
byla ta práce svěřena Tomkovi,jenž r. 1842 nákla
dem Matice Českévydal prrní samostatné dílo své

párátký všeobecný dějepie“. O rok později stal seomek spolu s Karlem Erbenem pomocníkemPalac
kého při prácech historických. Pa acký platil Tomka
sám, protože vláda bránila stavům, aby mu dali stálý
plat od země © Kromě toho k návrhu Palackého stal
80 r. 1845 sekretářem Matice České. V tom postavení

oženil se Tomek r. 1847 a Lidmilou Donášovou, doo
rou vrchního na polickém a od té doby (i
po smrti choti své r. 1668) traví dosud všecky své
prásdnivy v Polici nad Met. Rok 1848 přivedl Tomka
na dráhu politickou. Několik dní byl také redaktorem
Pokroku, orgánu to tehdejší místodršitelské rady a
presidenta českého gubernia hraběte Lva Thuna. Roku
1848—49 byl Tomek říšským poslancem ve Vídni av
Kroměříži, načeš se vrátil k prácem vědeckým a r.
1880 jmenován byl mimořádným professorem dějepisu
rakouského na pražskéuniversitě. Před tím konal stu
dijní cesty do Paříže,Berlína, Gótingena std. Rakou
ské dějiny byly tehdy předmětem novým a Tomek si
jej také upravil tak, aby dějiny české a haličské,
uherské i chorvatské náležitě vynikly a aby nebyly
pouhým přívěskemněmecko-rakouských dějin. To ne
mobli Němci Tomkovi odpastit. R. 1868 vydal Tomek

P o Sněmích českých podle obnovenéhozřízení zemského. Roku 1861—61 byl Tomek opět říšským a zem
ským poslancem; r. 1876 donutila jej a prof. Haus
manna vláda Auerspergova, že se musil pod ztrátou
professorské stolice poslan. mandátu vzdát; pakbyl
opět do sněmu volen a byl též členem panské sně
movny jmenován. Jako politik pracoval Tomekji r.
1848 o tom, jak by se ve školách a v úřadech pro
vedla rovnoprávnost, r. 1866 zasazoval se o provedení
rovnoprávnosti na universitě pražské. Největší poli
tická jeho zásluha byla, še v jeho bytě, dne 18. pro
since 1960 a dne 6, ledna 1861 blížili a dohodli seo
společné akci dr. Rieger a hrabě Jindřích Clam
Martinic, čímž položen základ k dosud trvající vět
šině šlechtických a lidových českých poslanců. R. 1857
stal se Tomek pražským měšťanem a r. 1878 čestným
měšťanem. Tomek byl také neunavně pilným v krá

č české společnosti nauk a v Českéakademii.eská universita jej zvolila r. 1882 za prvního svého
rektora, r. 1885—86 byl opět rektorem a filosofická
fakulta jej jmenovala čestným doktorem. R. 1888 ode
bral ee Tomekjako professor na odpočinek, ale s mla
distvým ohněm a nennavně pokračaje v pracech svých
historických a místopisných. Sepsal též starý místopis
svého rodného města Hradce Králové a Police n. Me
tují. Václav Vladivoj Tomek vyznamenává se klidnou
prozíravostí ducha, střízlivostí v uvažování a logickou
přesností v úsudku. Není fantastik ani sangainik, ale
pracovník houževnatý, vytrvalý. Professor Kalousek o
něm napsal v Osvětě: Kdy by Tomek byl ctižádosti
vec a k tomu agitator, a kd. by strany dostávaly
vždy jmena příhodná ke své skutečné povaze, mob!
by on v české vědě i v politice státi v čele zvláštní
strany, která by se vhodně nazývala realistická nebo
střízlivá: žádný drahý vynikající Čechv našem sto
letí nepřihlížel tou měrou k věci a nepřestával na
samé věci, žádný nevystříhal se tou měrou fantasie

vyčítá Tomkovi konservativní a katolické jeho smý
šlení. To jest mu jen ke cti. My přejeme V. V. Tom
kovi, aby mu popřáno bylo vykonati ku prospěchu
národa všecky práce vědecké, jež ukončiti zumýšlí.
Česť budiž jeho šedinám.

Poutní vlak na moravský Velehrad
a Hostýn. Terciářskýjubilejní poutnívlak
vyprárenbude 3. července na posvátný Vele
hrad a av. Hostýn — za příčinouoslavy trojího
významného jubilea letošního a sice: Jeho Svátosti
Lva XIII. — Jeho Veličenstva Císaře a Krále našeho
a Velehradekého, založení klaštera cisterciáckého. Vlak
ten vyjede v týž den odpoledne ze stanice st. dráhy
Březová- Brněnec; avšak lístky ve velmi snížené
ceně lze dostati k jízdě té již z Pardubic, Chocně,
Ústí n. Orl. a Č Třebové i Svitav, a sice z Pardu
bic stojí jízda tam i zpět 4 zl. 87 kr., z Chocně a
Ústí n. O. 4 zl. 2% kr., z Č. Třebové a Svitav 3 zl.
67 kr., k čemuž ještě složí každý účastník 10 kr. ihned
u kasy na společné výdaje. Na lístek ten pojede každý
účastník v týž den osobním vlakem, který odjíždí z
Pardubic k Brnu před 11. hodinou odpoledne — až
do Březové-Brněnce, kdež přesedne pak na zvláštní
vlak poutní, který jej doveze až na místo. Na pa

mátku této pouti obdrší též jeden každý pěknýFnízek Matky Paně ustavičné pomoci. Časně ráno dne
4. července navštivíme Velehrad; avátek sv. slov. apo
štolů sv. Cyrilla a Methoděje oslavíme na av. Hostý
ně a dne 6. července opět vrátíme se domů a to tak
že ti, kteří by si přáli býti téhož dne večer doma,
mohou poušiti večerního rychlíku proti nepatrnému
připlacení. — Všech p. t. d. pánů,kteří mají vo
svých farnostech terciáře a poblíž těch avrchu uve
dených míst se nalezají šádám vřele, by sobě neob
těžovali tuto pouť terciářskou veřejně v kostele ohlá
siti a zároveň k ní povsbaditi. Kóž by ale i sami
pokud jim jen trochu možno se této ponti súčastnili
— budeť jim najisto pouť ta k nemalému dachovníma
potěšení —! Každý dotas ohledné poutité ochotně
zodpoví ihned J. Hejtmánek, farář v Něm.Bělé. —

Valná hromadadlocésní jednoty
eyriliské v Hradei Králevé konánavAdal
bertinu dne 1. června 1898 po 8. hodině večerní, Dle
jednatelské zprávy čítá jednota členů zakládajících a
příspěvkem 10 sl. jednou pro všdy 32, skutečných s
ročním příspěvkem 1 zl. 63, přispívajících s poplat
kem 50 kr. ročně 26. Tedy platících členů 111. Čle
nů liturgického sboru jest pánů 10, dam 30, literátů
a literátek 12, tedy celkem 52, Členů všech nečítaje
v to pp. studující, kteří při cyr. koncertu spoloúčin
kovali a dobrodinců jednoty jest tedy 163. Sbor li
turgický obstarával slavné služby B. v kathedrále,
sbor literátaký měl ra starosti každodenní ranní služby
B. v kostela P. Marie a po celý rok spíval o půl
12. hodině při nedělních a svátečních mších v kathe
drále. Literáti mimo případné písně české nacvičili a
i provedli několikráte latinské mše z Oltáře s mimo
to litanie k P. Ježíši a k P, Marii, zpívaný Otče náš
a Zdrávas, jež tóž několikráte zapěli v kostele P,
Marie při odpoledních slušbách Božích, Sbor litur
gický ve spojení 8 ctih. pp. bohoalovci obstaral vše
cky zpěvy, jichž potřeba se vyskytla při katolickém
sjezdu, jenž v loni od 22.—265. erpna konán byl v
Hradci Králové. Někteří členové jednoty ve spojení 6

etib. pány bohoslovci provedli úplně dle předpisů též
všecky spévy při svěcení kostela kunětického dae 17.
října 1897. Výroční koncert jednoty 9. dubna 1898
sbromáždi) převsácné obecenstvo a vydařil se přes
všecky předchozí překášky náležitě. Archiv budebsí
rosmnožen o hojný počet čísel spěvních a 1 kostel P,
Marie obdržel od jednoty 40 Oltářů, jež připevněny
jsouce na lavice kostelní příležitost poskytají přátelům
spěvu kostelního, by spěvu chrámového ú itl se
mobli. Aby reforma círk. badby více ve známost ve
šla, konal člen jednoty vicerektor dp. Orel při cyrill=
ských exerčiciích v Prase 4, erpna 1897 odbornou
přednášku a Ó. srpna nčinil taktéž předseda diec.
jednoty; oba před četnými posluchačí,s nichž 34 bylo
z diecése královéhradecké. 26. prosince 1897 konal
diec. předseda cyrillskou přednáška v přeplněném di
vadle v Lomnici nad Popelkou a podobnou též 19.
dubna 1898 při cyriliských exerciciích vikariata sku
tečského v Ranné. Mimo tov záležitostech cyrillských
navětívil i jiná místa. Na podnět diec, jednoty ceyrill
ské zvoleni ve všech vikariátech diecése královóbra
decké promotoři cyrillskébo zpěvu, kteří mají za úkol
pečovati o zvelebení církev, zpěvu v příslušných vi
kariátech. K dřívějším ferním jednotám přidražila se
v tomto správním roce nová cyrillská jednota v Čer
nilově a i v mnohých místech jiných cyriliský zpěv
se na podnět diec. jednoty pěstuje, takže doufati lze,
že i tam nové jednoty brzo povstanou. Též na re
dakci Nápěvů a Průvodu varhan k Oltáři měli členové
diec. jednoty účastenství. Na povzbazení se strany
diec. jednoty sepsal vdp. farář miletínský Filip Šubrt
spis nazvaný Chór, v němž obsaženy jsou překlady
všech mešních částí, jež na kůru při slavné bohosluálé
sé zpívají a přičíněvy všude výklady textu. Spis teato
vyjde svým časem tiskem. Také co nejdříve vyjde ti
skem chorální škola. sepsaná člonem diec. jednoty dp.
Orlem. Dle zprávy pokladní zbývá pu uhražení ve
škerých výloh pro budoucí rok jmění 340 zl. 4) kr,
Proti předešlému správnímu roku přibylo na jmění
spolkovém 31 zl. 40 kr. Při volbách zvoleni opět dle
stanov vylosovaní členové výboru p. prof. B. Konva
linka a p. ředitel kathedrálního kůra Jan Wůinsch.
Za místopředsedu zvolen pan Fr. Knepr, čalooník a
majitel skladu nábytku, Za nábradníky zvolení p. Jos.
Polák, strojmistr bisk. tiskárny a vdp. Jan Veverka,
professor paedagogia. Revisorem účtů stal se dp. Ka
rel Hubert, vikarista při katbedr. chrámu Páně. Bůh
dej, aby cyrillské exercicie, které diec. jednota letos
pořádati zamýšlí v Hradci Králové ve dnech 9., 10.
a lÍ. srpna zdárně přispěly k rozšíření myšlénky
cyrillské.

Professor p. dr. TomáčGarryck Ma
saryk promlaví v sobotu o 8 hod. večer v Měst
skémdivadleO „odkazu Palackého“.

Opravuje jak Hevera — stanose asi
brzy okřidleným slovem v Hradci Král. My „oprava“
pana Hevery dle ustanovení zákona uveřejňujeme, ale
v příštím čísle si na „opravu“ a „pravdu“ p. Heverovu
dle potřeby důkladněji posvítíme.

Památku padlých v Praze r. 1848
oslaví 12, června studenstvo a národní dělnictvo. K
slavnosti pozváni jsou též „statečný bojovník“ p. dr.
Edvard Grégr, který dosud vždyvyhrál, protože s
každého boje — vlastně před ním všdy v pravý čas
utekl — a pan redaktor Karel Tůma, který živo
topis Karla Havlíčka tak výtečně zfalšoval, že dostal
za to od zvěčněléhodr. Václava Zeleného neza
pomenutelný výprask. Co soudil K. Havlíček o praš
ských revolucionářích v r. 1848, dočte ae čtenář na
jiném místě. To však atamanům Grégrovi a Tůmovi
nevadí, aby svedené oběti maďarských a velkoněmec
kých agitatorů oslavovali. Šípy a Nár. Listy uloví
snad několik abonentů, rozprodají více čísel, výdělek
bude v kapie a proto: ať šije národ, ať šije pražská
revoluce, ať žije nebožtík mistr Hus. jen kdyš Grégři
při tom zle nepochodí.

Zpráva ©prvním dlocésním sjezdu
a © diocesním spolkovém domě Adal
bertinu v Hradel Králové právěse dotiskuje
a vyjde příští týden. Zpráva tvoří koiha velké osmerky
© 16 arších s 3 vyobrazeními. Cena nevázané brošarky
obnáší 30 kr. Zpráva vázaná v červeném plátně stojí
50 kr. a se zlatou ořízkou 60 kr. Objednávky přijímá
biskapská tiskárna v Adalbertinu v HradciKrálové.

Žatečtí výtráníel, kteří28. listopadam.
r. vydrancovali hostinec bratří Holobů, kteří vybíli
českou školu a ničili český majetek i obněm, byli
dne 22. března u krajského sonda v Mostě ode>uzeni,
Redaktor Edmond Pommer odsouzenna 4 měsíce pro
zločiu veřejného násilí, řezník K. John dostal 1 mě
síc, trablář Ig. Louschek 1 měsíc, Josef Kindl, Karel
Procházka a Josef Gorda po 3 nedělích těžkého ša
láře. Redaktor Pummer, jakož í státní návladnictví
co do výměrů trestů se odvolali. Karla Pummrovi 4
měsíce od nejv. soudu potvrzeny, ostatním obšalova
nýmzdvojnásoben trest.

Dr. Nlavík proti mladočeskému
klube. Jak známo, podal r. 1892 poslanecsa mě
sta Jindřichův Hradec, Třeboň, Vodňany, Vitavotýn
jménem mladočeského kluba návrh na zavedení všeo
becného rovného hlasovacího práva. Poslanci mlado
čeští skládali dříve slib, že návrh ten provedou. Does
nechce většina o tomto návrhu ani slyšeti. Dusný
vzdacb:tíží celý klub, prozradil top. dr. Slavík v msfet
nostech hospodářskézáložny jindřichohradecké, Vmla
dočeském klubu převládá nyní duch naprosto nede
mokratický, vše jest až příliš vládní, násilné volby
baličské nalezly v mladočeském klubu největší obbájce
(poslanec dr. Stránský), Po ostražitosti a ráznosti
pení v klabu potochy, člověku je prý úzko, když slyší,
jaké nábledy v klubu doe» bez ostychu se pronášejí.
8 politikou mladočeskou jde to silně « kopce. Situ



ce politická je pro národ český daleko
horší než-li sa Btaročocků a -tmacituto způ
Sobila střene mladočeská, Micistr Kaisl nemůže dnes
pro národ nic závašnějšího vykonati, za to prý však
musí hájiti věci, pro něž český poslanec s dobrým
svědomím blasovati prý nemůže. Poslanci prý musí
bájiti i věcí, « nimiž neprosto nesouhlasí; dr. Slavík
to nechce déle dělat. Důvěrníci usnslí jeho těžké po
stavení, ale prosili bo, aby se ještě mandátu nevzdá
val, možná, že prý se poměry v klubu ještě změní
k lepšímu. Nestane-li pry se to, pak af se dr. Slavík
vzdá mandátu; bude prý jistě zvolen. Po Vašatém a
Sokolu vypřabuje tedy i Slavík. Ano, ta mladočeská
politická kára jest silně rosvrzána.

Jakou zbraní bojaje se proti kate
lickému mělteli. Školský Obzor a za ním na
Rosioandě přiklusaly Bydžovské Listy s ohromným
nářkem, že jednomu řídícímu S v R. na Bydžovsku
nebylo povoleno zvýšení složného, ale kdežto katol.
učiteli jednomu na témž okresu, který má medosta
tečný prospěch ve třídě povolenobylo zvýšení
slušného. A proč to? Ina prý proto, že učitel N. je
hlavním sloupem klerikálů na Bydžorsku a v diecéví
Brynychově, takto horlivým pomocyfkem páterů Z...“
Takovým epůsobem hbanebným napádají radikální
listy katol. očitele, který stále je jim trnem v oku.
Bylo by zajisté zajímavo znáti odkud ts úřední dáta
čerpají, či opět z toho místa, které je kořeniště všech
pletich? Tento katol. očitel měl první inspekci a tu
p. inspektor při poradě se vyjádřil. Prospěch dobrý,
ba cbvalitebný, což několikráte opětoval. '!/,97 měl
inspekci po druhé a tu u přítomnosti p. řídícího učis
tele tomuto katol. učiteli o jeho působnosti vyjádřil
se p. inspektor tak, že lepší přáti si ani nemůže a
velice též chválil jeho literárof činnost, — Týž pan
inspektor žije dosud a sice na okrese pardabickém,
nechť tedy zmínéné časopisy laskavě se pozeptají, by

podrohé nebyly tak mystifikovány živými zprávami.e o jeko prospěchu roznášel již předem známý ra
eikální učitel posudky a rovněž 1 za něbo vyměňoval
místo s jinými kollegy, ač tento katol. učitel ani jej
neznal, pravda jest též, *e i tento řídící učitel S. k
tomuto katol. učiteli přišel a pravil mu,Ajn neza
váděj tady žádných novot“ to my tady nepo
třebujem, též je soámo a z tcho nenásleduje, že by
prospěců nedostatečný měl, že ano p. řídící S.? třeba
i pomocníka jste si na to vzal. Ostatně je všeo
becoě známo, že tento katol. učitel zautává si
věrně své povinnosti a hledí úkolu svému
co učitel řádně dostáti, a nikdn v čase vyučo
vacím nemusil pe sháněti po ném po vesnici — aten
drubý pán nechť 4e zapíše do památníku, že kdo od
dětí přijme peníze na nějakou pomůcku učebnou, má
jim ji také dáti, aby pak děti nemusily řkati: Daly
jsme ui p. učiteli na mapy a on peníze...

Nalezená mrtvola untopeného. Dne7.
t. m. nalezl Ed. Krejza, malíř, v Labi na písníku
mrtvola utopeného muže. V utopeném zjištěn byl zde
bydlící Karel Francek 37 r. starý dělník, který v ná
valu šílenství z nesmírného pití líhovin odešel dne
28. května z domova a vice se nevrátil, Mrtvola na

lezala se již v pokročilém stavu rozkladu a dopravena
byla do umrlčí komory nemocnice.

Pan Josef Hevera poslal nám = Praby
tato opravu: Není pravda, že jsem já, Josef St.
Hovera, býv. redaktor „Osvěty lida“, v Hradci Krá
lové, musil pro své uličnické a trhanské jednání z
Hradce pryč; pravda je, že odešel jsem z Hradce
Králové jediné z vlastní vůle a jedině proto, poněvadž
nebylo možno „Osvěta lidu“ nadále vydávati nákla
dem družstva, a já sám, chudý jen člověk, nemohl na
sebe vzíti risko s vydáváním „Usvěty lidu“ epojené.

Není dále pravda, te byl jsem ve VelkéBělčiveřejně od avých souvěrců pro neslušné řeči při avatbě
vyhnán a zfackován— nýbrž pravda je, še jsem
tehdá při svatbě p. Rudolfa Janského, statkáře v Bělči,
k nalábání pp.: Holáska, Knypla a Manycha z Hradce
Králové promluvil k novomanželům několik slov o
důležitosti a zodporědnosti stavu manželského s hle
diska sociálač mravního, dotknul se tak zv. ženské
emancipace, k jejímuž řešení — řekl jsem — nutno
právě v manželství pokládati základy; nestalo se mou
vinou, že tato mnou hlásaná „reforma manželství“
nedoznala souhlasu u četně shromážděné mužské
apolečnosti, kteráš přespříliš zamilovaná do svého cae
seriemu v rodinném a veřejném životě vůbec, pova
žovala ženu za „individnum 3. a 4. řádu.“ Pravda je,
že došlo mezi mnou a p. Horákem z Černilova, jemuž
sekandoval tehda svláště intelligent p. Jánský, inže
nýr a takto denich p. Horákovy dcery, k ostró výměně
slov, a še jsem se svými hradeckými známými ihned

opastil V. Bělč; o nějakých fackách a vyhnání můževáak mluviti toliko škodolibec a lhář. Není dále
ravda, že v několika měsících atal jsem se s Mla
očecha radikálem, pokrokařem, nýbrž je pravda,

že můj přesný životní a světový názor učinil mne po
krokovým socialistou, jimě jsem a zůstanu. Není
dále pravda, že stal jsem se redaktorem interna
cionálně socialistického časopisu „Právo lidu“ nýbrě
pravda je, že s tímto časopisemjsem nikdy nebyl
v šádném vnějším ani vnitřním styka už proto, po
něvadš s ním ve všem soublasiti nemobu. Není
dále pravda, že bych vstoupil do redakcerusky
pravoslavného „Velehradu“. Není dále ravda,
že potapil jsem nectně již v loni p. biskopa Beynycha:
Není pravda,že abych akásal, jakým moderním
osvětovým hrdinou jsem, utekl jsem ae před pražskou
porotoa zbaběle k vytáčkám, k výmlavám a ke lži:
pravda je, že doznal jsem plnou pravda, mlavil
plnou pravdu a jednal podle pravdy. Není dále
pravda, že proto, poněvadž jsem byl mlád a nezku

šený, Nosí mnePooh oěiáhomí pravda, že je pravd frám

že jepravda,praví dnes noky sivokát i nbedvokát1 bez paragrafa.

Zvěsti z východních Čech.
Z Chocně. (Odpověd Neodvislým Listům.)

Vshůra! Do zbraně! Svobodomyslnosť radikalismus,

helvetio přishodem.Brynychovrýmv nebespečenství| Pomozte! Takovýasi dán povel ze strany helvetů a ra
dikálů z Chocni, když jednati se mělo, máli býti
ndp. biskap při příchodu svém ku svěcení školy a
dvou vkusně opravených kostelů uvítán. Všude tajně
sgitováno, staré — a opotřebované zbraně — lží, po
mluvy, překroucenin užito, aby lid byl zmáman, —
aby objevili se re slávě ti, kteří jsou protibiskupovi.
Slavná městská rada svolána. Po nastalém tichu chápe
so slova — snuž „neoblomného“ charaktera měšťano
sta Lichtenberg, a „achvatnou“ řečí svou okouzlil
větáinau moudrých otců tak, že ve svém radikalismu
odhlasovali, že Choceňmusí následovati „slavná“ města
česká Přelouč a N. Paku — že totiž svého biskapa
nepřivítají. Odhlasováním — eláva Chocně zachráněna
— vlasť apasens. Celý referát zaslán také do opravdy
„Neodvislým Listům“ pardubickým, aby avět zvěděl,
jací v Chocni jsou kabrňáci. Pan purkmistr odpočíval
následující na to noc vítězoslavně na vavřínech svých
— než ta hned z rána přijde přípis od p. faráře —

v němž oznamuje, že ndp. biskup pro únavu tělesnou
fankce ty konati nemůže — a na důkaz přiložendopis
bisk. tajemníka z visitační cesty zaslaný. Táaakl
Tolik práce — tolik běhání — tolik řečí a psaní —
jak Choceň mohla míti slávu jako Přelouč a N. Paka
— ono zatím vše zmařeno. — To aby ďas byl rad
ním nebo půlmistrem! Co tomu řekne svět? No —
měli jste aspoň dobrou vůli proslavit město své, če
se to neprovedlo úplně skutkem — za to nemůžete
—nic si z toho nedělejte „slávu“ máte přece. — Aby
Choceň byla slavnou brabstvím proti svému biskupu
— biskapu Čechu — o to zasazovali se dle „Neod.
L“ hlavně dva páni — jeou to p. stavitel Kosina, a
jeho tchán lékárník p. Hlaváč. A nyní pozor jak „po
divných“ zbraní užili dotyčení pánové. Pan stavitel
Kosina poukázal v řeči své „na bezohledné působení
biskupa Brynycha v národě našem proti největším
jeho světcům .. .. . jako jsou náš nesmrtelný Hus,
Komenský, Havlíček,Palacký a jiní. Pan stavitel sotva
asi četl některý spis ndp. biskupa — kdy by byl četl,
jatě by tupením Husa a Komenského nenazval —
uvádění dějepisných fakt dle evangelíka Palackého k
utvrzení víry naší. Ale mnozí pánové, místo, aby vzali
nějaký spis p. biskupa do raky a pořádně ho přečtli
— vezmou raději „Národní“ — v nich je něco na
psíno od helveta — a tomu věří. Jak mělké, ale
je vzdělání takových lidí! A nyní — co by se řeklo
o člověka — který — aby jiného potupil — rozhla
šuje o něm lži a pomluvy? Zajisté, že jednání takové
každý poctivý člověk rozhodně by odsoudil jako bídné
na cti utrhání. A p. stavitel dle „Neodv. uistů“ na
radnici v Chocni řekl, že ndp. biskap „bezohledně
působil proti největším avětcům Havlíčkovi
a Palackémn“ — tedy že je potupil. Známo jest, že
ndp. biskap nikdy vůbec o Havlíčkovi nepsal — tím
méně něco mu nepříznivého. Totéž platí o Palackém.
Dějepisných udání Palackého užívá ndp. biskup ve
spisech svých ve smyslune lepším na obhájení kato
lické církve. — Pane staviteli! Řekl-li jste slova ta
— tu jest povinností vaší — byste jako poctivý muž
tvrzení své dokázal — (což půjde asi těžso — anebo
abyste je odvolal — a to tím více, ježto jste jich
užil jako katolík proti svému biskopovi. Mohlo se
také státi — že helvetský referent na potupu adp. bi
skupa na vrob váš napsal slova ta — tu jest ale
povinností vaší, byste se rozhodně proti tomu obradil.
Jsme žádostivi, zdaž jedno nebo drahé učiníte. —
Drahý pán — lekárník Hlaváč řekl, že „by bylo ne
důstojné „husitské“ Chocně, kdybychom měli vítati

(fráse z hely. novin). . ., ani jej ani v 80u
sedním staroslavném Brandýse nad Orl. neuvítali a
jinde v Jičíně. Pane lekárníku! pronesl jste dvě ne
pravdy. Jak známo nám jest, jak v Brandýse tak v
Jičíně slavná městská rada Jeho Milosťuvítala. Jame
žádostivi, zdaž i vy své nepravdivé tvrzení odvoláte
nebo proti němu v Neodv. Listech se ohradíte. Jsou li
tato fakta o dotyčných pánech pravdiva — jak Neod
vislé Listy udávají — pak věra musíme žasnouti, že
by něčeho podobného inteligentní člověk schopen býti
mohl. Panu biskupovi radíme, aby — nedají-li do
tyční pánového náležitého zadostučinění, jinou ceston
toho se domáhal, aby příště nějací polo vzdělaní lidé
nepravdivými výroky o něj se neotírali. — S ostat
ním dopisem v Neodv. Listech obírati se nebudeme
— psal hu helret ignorant, který udává, že již ve 14.
století Choceňbyla husitskou — as ignorantem pole
misovati bylo by ebytečno. Zajímavo jest, jak helvet
onen dáva rada p. biskupovi, jak by si získal vče
obecné obliby i u jinověrců. „Aby si hleděl jen svých
oveček, nevšímal si politiky a neštval proti jinověr
cům“. Pak si bude právě tak ctěn a oblíben jako bi
skup Hais, — který ač byl Němcem (zase pravda!
pozn. red.) do politiky se nemíchal a že i od jinověr
ců byl ctěn, toho důkazem je, že byl v Bačině při

poslední své návštěvě od protest. starosty uvítán.rávo| Zajisté, že dle této helvetské rady p. biskup
se říditi bude, neboť mu nejvíce na tom záleží, aby
protestanti ho měli v lásce, a celý bude šťasten,
až ho někde nějaky helvetský starosta nebo dokonce
nějaký pastor vítati bude. Dosud, ale tomu tak nebylo
— helvetští výrostkové vítali ho kamením. No — od
nynějška bude snad jinak. Uvidíme. Myslíme věak,
že ndp. biskap pro usměv nějakého helveta neoddá
se nečinnosti a nevydá ovečky své na pospas pasto

m

Z Čermilova. Katolická národní jednota ji
nochů a mažů pro Černilov a okolí pořádá za spolu
působení sl. Cyrillské jednoty v Černilově v ueděli
doe 12. m. června 1898 v sále p. Jana J ndíka v
Černilově na poctu 1lOOletých narozenin Velikého
Čecha Fraut. Palackého, otce národa I. Slavnostní
řeč o životě, působení a význama Frant. Palackého,
kterouž £ ochoty prosloví p. t. p. Dr. Ferdinand Be
neš, professor £ Hradce Král. Počátek řeči o 5. hod.
odp. Vstup členům i hostům volvý. II. Slavnostní di
vadeluí představení: „Jiříkovo vidění.“ ©Báchorka se
zpěvy a tanci o pěti odděleních od J. K. Tyla. Za

čátek přesně o půl 8. hod. večer. Vstupné: [. místo
90kr., II.místo9Ukr., místok stásí 10kr. III.
Volná zábava. Školní dítky přístupu nemají.

Z Opočna. Sdrušené spolky Opočenskeoslaví
v sobotu a v neděli dne 11. ky Čerrna stoleté na
roseniny Otce národa Františka Palackého. V sobotu
večer bude slavnostní průvod všech opočenských spolků
od zimní hospodášské školy do knížecí jízdárny, kde
bade proslov a živý obraz představující hold Otci
národa. Na to slavnostní divadelní představení, při
čemž sehrána bude drama ze Šivota moravských Va
lachů „Uplancia“. Po divadle bude vypálen veliký
ohňostroj. V neděli ranním badičku, slavnostní
střelbě, uvítání hostí a korporací bude o 10. hod. slav
nostní průvod na náměstí, pak promluví slavnostní
řeč p. dr. Antonín Furmánek z Pardubic, o 1.
hodině společný oběd u Holubů a v 8. hodin večer
akademie v knížecí jizdárně a bohatým pěveckým
i hudebním programem. Posléze následuje volná zá
bava. —

Z Josefova. Slavnost na oslava 100letých
narozenin Palackého konati budou zdejší sdražené
spolky dne 19. června v Tegettbofových sadech. Spolky
se seřadí po 2. hodině na náměstí, načež se odebere
průvod do sadů, kdež po uvítací řečí budou následo
vati čísla koncertní a zábavná, Vstupné 20 kr.

Z Heřmanova Městce. Dne 14.května
zúčastnili jsme se slavnostního průvodu na oslavu
1ovletých narozenin Frant. Palackého pořádaného a v
počtu hojném okázale dali jeme na jevo savénárodní
smýšlení, jež od nepřátel se upírá spolkům křesťan
sko-socialním. — Dne 22. května při měsíční echůzi
promluvil vdp. děkan a předseda spolku: „Jak sou
dil Otec národa Frant. Palacký o nábožen
ství?“ V úvodě líčil nešťastný stav národa našeho
na počátka tohoto století. Na to v prvé části své řeči
ocenil život, činaost a zásluhy Frant. Palackého jako
buditele, dějepisce a politického vůdce národa a v
drahé části pojednal o vlastním předmětu přednášky.
Za základ vzaty dvě události ze života Palackého 8
to 1.) oslava 900leté památky založení biskupství v
Čechách a 2. rozkol v národě r. 1873. Z toho jasně
ukázáno: 1.) Palacký savrhoval nevěru. vidél v ní skásu
národa a sřejmě pravil, še je mu prostý člověkvěřící mi
lejší, nešli učený nevěrec. 2.) Palacký, ač sám nekatolkk
usnával blahodějné působení katolické církve a její ducho
venstva v Čechách v ohledu vedělavatelském 1 vlasteneckém.
3 Palacký bral výkony náboženství katolického v ochranu
a odmítl nadávku spátečnictvá, nepřátelstrá proti národu,
Klerikálství katolíkům číněnou co nesmysl kříklavý a ne
motorný. 4.) Palacký odsoudil všecty útoky a hrubství,
které jménem svojodomyslnosté a pokroku pruté katolické
mu náboženství, proti církví a její duchovsnstvu se páše.
— Důst. pan předseda ukončil svou přednášku tímto
oslovením: Soudruhové milí! Když kněž béře v ochranu
svou víru, svou církev, když dokazuje, že una nestaví
se na odpor ani oavětě a pokroku, ani národnosti a
svobodě pravé — tu se říká: Je to kněz, ten jinak
nesmi, ten tak musí mluvit, aby lid udržel ve tmách
a okovech! Palacký nebyl kněz, ba ani katolík nebyl
a přece tak iasně, tak poctivě, tak čistě obhajoval víru
naší, že si lepšího obhájení ani přáti neruůžeme;a co
ne:více na váhu padá — Palacký nebyl nedouk nějaký,
nýbrá učenec prvního řádu, on sepsal dějiny dob hu
sitských, odkudž protestanté a svobodomyslníci nej
více berou ei příčiny, aby bouchali do katolické církve
a do českého duchovenstva — a v duši jeho bylo
jatno, že nás žádné husitství a českobratrství nespasí,
že národ náš je národem katolickým a s tím se musí
v přítomnosci i budoncnosti počítat. ——Bohužel, že
se o tom při slavnostech, na počest jeho konaných,
nikde zmínka neděje, ba schválně se o tom mlčí, aby
ve lid nedozvěděl pravdy a myslil, že Palacký byl ta
kozý nepřítel „klerikálů“, jako ti, kteří ho nyní osla
vují, aby se mohlo dále ve jménu národnosti a evo
body útočit na katolické náboženství a věrné vyzná
vače jeho a přezdívati jim na dále zpátečníků, nepří
tel národa, černé internacionaly atd! To je ta svobo
da lidí svobodomyslných, to je ta zbraň, které uží
vajíl — Nám, kteří se otevřeně blásíme ku praporu
katolickému jsou slova Palackého velikou útěchou a
mocným povzbuzením, abychom setrvali na té dráze,
kterou schválil a za pravou označil otec národa, otec
uší úcty hodný, takřka poslední vůli svou. Setrvejme
na vzdor všem nepřátelům nás banobícím věrni církvi
svaté -- věrní i národu svému! Zdař Bůh. — Na konec

rogramu předvedl zábavný odbor čtyry výstupy a ně
kolik zpěvů. Schůzi obcovalo 76 členů a něco uvede
ných hostí. Za poslední čtyry měsíce přibylo 7 členů
činných a 3 čekatelé, tak že nyní upolek čítá 168
členů. Darem dostalo se epolku 10 zl. od al. občan
ské záložny a 5 zl. od neznámého dárce z Vídně pro
fond podpůrný; veledůst. p. bisk. notář a děkan v. v.
Ign. Horký daroval 20 zl. na zakoupení Kosmákových
spisů po spolkovou knihovnu. — Jmění spolkové kon
cem května: a) spolková pokladna 121 zl. 98 kr. b)
podpůrný fond 169 zl. 43 kr. c) fond zábavného od
boru 4 zl. 07 kr. — celkem 295 zj. 68 kr. Zdař Bub.

Co bude stát válka Amerikányt
Senátový výbor finanční počítá, že válka do 1. června
příštího roku t. j. 1899, bude st+ti nejméně 370,192 000
dolarů nepočítaje v to nepředvídané výlohy. Není stojí
asi 1,000,000 denně dolarů t. j. 2 a půl m. zl. K válce
mají přispěti následojícím obnosem: Kvasené nápoje
59 mil. mil. Tabák kuřlavý a šňupavý 14 mil. Továr
níci a prodavači tabáku 307,000. Bankéři 2,394,000.
Směneční a zastavární obchody 1,500,000. Divadla,
cirkasy atd. 1,820,000. Kuželníky a kulečníky 166,567.
Jistoty, bondy a zboží 10 mil. Bankovní čeky 5 mil.
Mezinárodní výměnné čeky 3 mil. Expresní a nákladní

Apolečností 10 mil. Pojištojící spol. t a třetina mil.ortgeče 2 mil. Voňavky a pod. 20 mil. Žvýkavá gama
1 mil. Odkazy 9 mil. Celkem, jakož i odbory nejme
nované, vydají ročně 214,015,029 válečné daně. K toma
přispěje zvláštní daň obnosem asi 298,113,659. Tato
daň půjde nepochybně z následajících pramenů: liho
viny 82,008,642. pivovarníci zvláštní daní 160,927.
maloprodavači piv 191,071. velkoprodavači piv 278,801.
padělané máslo 1,034,030. padělaný sýr 18,992, Suma
z jiných ještě pramenů přivedena bude na 298,113,659.



Politický přehled.
Válka americko-špančlskom probla

šuje známý znalec statního a mezinárodního prá
va profesor dr. Felix Stoerk v Greifswaldu 24
brubé porušení mezinárodního práva. Vypově
zení války není ničím odůvodnéno. Dr. Stoerk do
kázel, že Monzocho učení: Amerika patří Ameri
čanům neuznaly nikdy ani státy středoamerické,
ani jihoamerické, ani moci ovropské. Stoerk se
odvolává dále na bývalého amerického vyslance
Mr. Pholpsa v Londýně, který útok Spojených
států amerických nazval zbabělostí a který popřel
mezinárodní oprávněnost kubánských povstalců.
Válku vyvolala rota bursovních spekulantů, kteří
při bezohledném sobectvím nezalekli se ani po
sledních krvavých důsledků smělého loupežného
tažení. Američané při líčení svých vítězství do
pouštějí se toho největšího humbugu; nyní vyšlo
na jevo, že se vlastně nemůže ani mluvit o ně
jakém velkolepém vítězství Deweyovu u Cavite
na Filipinách. Celý jeho čin pozůstává vlastně v
tom, že ze svých obrněnců metal na protější ame
rické dřevěné lodi nitroglycerinové třaskavé pumy,
které dle ženevské smlouvy u civilisovaných ná
rodů v boji jsou zapovězeny, že tím španělské
dřevěné lodi zapělil a posádku hořících lodí do
nutil, aby v menších člunech hledala záchranu na
březích, Proti dělům španělských tvrzí nepořídil
Dewey dosud pranic a nemůže se také odvážiti
na pevninu. Sympatie celé Evropy kloní se
proto právem k napadaným Spanělům a také
petrohradské časopisy již dovozují, že jest již
nejvyšší čas, aby válce tak aeoprávněné, zločinné
a nesmyslné učiněn byl konec. Diví se, že ještě
nikdo neobíral se morálním pozadím odboje po
vstaleckého proti vládě španělského, živeného ame
rickými penězi i štváči. Novosti na př. praví, aby
Evropa pozvedla mocný svůj hlas ve prospěch
míru a působila již v zájmu lidskosti, klidného
vývoje světového a civilisace k uzavření,

Z Prahy. (Zvl. tel.) Španělskéloďstvo u San
Jaga je sevřenood pátka stálým útokům amer. loďstva
i pozemního vojska vystaveno. Španělé bijí se stateč
ně opevnění San Jaga je výtečné, ule nepřijdeli loď
stvo admirala Camary brzy na pomoc, může i na Kubě
nastati krise. Na Filipinách nastal netušený obrat.
Španělští vojáci pozůstávající z domorodců, sbíhají k

poreým rodákum, jich vůdce Aguilando svírá neezpečně Manillu.
Z říšské rady. Důležitávěc se stala skut

kem. Pravice opět zcelena, obnovena, většina mlado
českých poslanců se zastala rozhodně biskapa bri
xenského (též dr. Pacák, který nedůsledně v Kutné
Hoře dovolil brojit proti panu biskupovi Brynychovi.
Ebenhoch je e Mladočechy spokojen, že své husitství
nejeví na říšské radě ani v fečích ani v dotazích —
skutkem, ba ani ne slovem. To „líčené“ jejich husit.
ství musilo jim pomáhat proti Staročechům a má je
chránit proti útokům realistů a pokrokářů. Hnsdv
pomník na staroměstekém náměstí státi nebude, tak
si povídají vůdci mladočaští důvěrné sami. Pravice
opět sjednocená, usnesla se na vysoce důležitém pro
jevu, který bude míti rozhodný vliv na rozhodnutí

bunovo, až v úterý zodpoví dotaz ohledně výtržností
štýrskohradeckýcu. Ministrpresident sice s liberály
ještě vyjednává, ale Wolf spálil za nimi mosty. Bae
renreitter asi z ministerstva vystoupí.

Z Prahy. Slavnosti Palackého očekávají se
v Praze s napjetím. Ku podivu, dnes se všecky strany
české o Františka Palackého trbají. Mladočeši třímají
prý jediní prapor Palackého, avšak za jeho živobytí
nemohli mu přijíti na jméno. Studkovský i Jul. Grégr
trbali jej jako člověka nepříčetnéno, poloblbého, takže
Palacký v r. 1873 musil se proti nezřízeným útokům
bránit v katolickém „Čechu“, Dne 20. června má při
kladení základního kamene k pomníku Palackého
mloviti nejducbaplnější a nejbystřejší řečník mlado
český, dr. Herold,avšak realisté a pokrokářichtějí
jej s tribony zahnat bázením všelikých netvrdých,
sbnilých o nevonných věcí, vytýkej.ce mu jeho advo
kátní praxi. Zkrátka má se vyvolati neslýcbaný skan
dál před slovanskými hosty. Internacionalní socialisté,
kteří mají redakční místnosti nad řečništěm na ná
břeží Palackého, chtějí prý plavnost vůbec zmařit.
Pokrokáři a realisté myslí, že dr. Herold v poslední
chvíli slavnostníbo řečnění se vzdá. Realisté nejednají
zrovna upřímně. Vždyť věděli, že dr. Herold půjčoval
rolníkům na 12 proc. a počínal si proti dlužníkům
bezohledně — a přece se s ním r. 1891 apojili. Te
prve teď mu staré hříchy vyčítají. Pocbybená je také
jejích snaha, dělati z Palackého evangeltka a českého
bratra ; vždyť pastor Dušek vyčetl Palackému, že byl
evangelické církvi cizím. Palacký, byť ne formálně,
byl katolíkem srdcem i smýšlením. Účastnil se kato
lických posvátných obřadů, děti Jana a Marii (paní
Riegrovou) vychovával katolicky, modlil se s nimi
katolické modlitby a děti Palackého za svébo mládí
ani nevěděli, že jejich otec není katolíkem. Dobří
katolicí tedy mvhou oslavovat Palackého a právem
také 10. června ocení a oslaví jeho vědeckou činnost
v budově musejní dobří katolíci, hrabě Jan Harrach
a prof, Dr. V. V. Tomek.

Njezd slovanských žurnalistů bude
se konati v Praze od 17, do 22. června. První den je
vítání slovanských hostí, druhý den slavnostní před
stavení v divadle, třetí den (v neděli 19. června) je
snídaně na radnicí a o 3. hod. odp. koná se vlastní
ojezd, jejš zahájí redaktor Bretter. O novinářetví své
ho národa podají zprávu: Slovák K. Salva, Srb dr.

Mitrovič, Chorvat dr. Masaranič. Polék Beaopré, Ma
lorus Kapčanko a Čechovéredakteři Kummer, Kron
baner a Holeček.Večer je banket na Žofíně. Dne 20.
června je pocta žarnalistům na radnici, odpoledne
návětěva technické výstavy. 21. června je prohlídka
Praby a raut na Žofíně, ve středa končí se sjezd vý
letem do Kolína a Katné Hory. Sjezd žurnalistů za
jisté přispěje k sblížení rakouských Slovanů.

Matiční slavaost na střelelci pořá
dati budou místní odbory U. M. k. za spolaúčinko
vání mnohých vlasteneckých epolkův a korporacíi
roku letošního a to v neděli dne 3. Července.

"C'ržní zprávy.
V Aradoci Králové, dne 28. května 1898. 1 hl.

pšenice zl. 0900 až 10:50, žito sl. 7.00 až 7.45, ječimena
500 až 65-50. oves zl. 5-40 už 3.65, proso zi. 5-20 až

0:00, vikve «l. 5:50 až 600, brách sl. 0'00 ai 00.—
čočka sl. 000 až —'00, jáhly zl. 9.40 až — 9.80, křup
10*00až 25-—, bramborů zl. 300 až 200,

Oznámení
o výprodeji zboží zlatnického, stříbrného a
alpakového náležitého do

konkursní podstaty

Edvarda Boše,
zlatníka v Hradci Králové.

Ve dnech 10. až 17. června 1898 budou svršky
do této podstaty konkursní náležité, z volné
ruky v krámských místnostech kridatara Ed.
Boše na velké podsíni scizovány v cenách od
badních na každém kusu zvlášť vyznačených.
Dne 18. června 1898 v sobotu budou svršky
dotyčné prodávány v cestě veřejné dražby i
pod cenou odhadní s vyloučením podání méně
než třetinu ceny odhadní činícího.

Svršky ihned po konpi masí býti kupi
tely vdnešeny a ihned hotovými zaplaceny.

F Hradel Králové, 8. června 1898.

JUDr. Štěpán Fišer,
advokát v Hradci Králové co správce konkursní pod

staty Ed. Boše, zlatníka v Hradci Král.

(Zasláno.)Pan Josef Krejčík
- umělecký zárod sochařský a řezbářský v Prase.

Dilny: Bubna 619-VIi — Sklad Eliščina tř. č. 24
Sděluji, že zoslaná socha sv. Anny došla bez

pohromy a že 8 uměleckou prací a upravou jsme úplně
spokojeni.

Vyrovnávaje zároveň účet vzdávám díky za přesné
vyřízení objednávky a znamenám se v úctě oddanýP. Jan Sonkel,

farář,
Radkovice u HrotoviceMorava', dne 5.dabna 1897.

Na strojnictví
přijmou se dva chlapci do

učení a dva pomocníol.
Ant. Sadovský,

strojnictví hosp. strojů Hradec Králové,
Pražské Předměstí.
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Ochranámásla: Kotva.

| LINIMENT. CAPSICI COMP.
z Richtrovy lékárny v Praze

uznává se za výborné,bolosti utišající natírání; jost
na skladě ve všech lékárnách za 40 kr., 70 kr.e 1 sl.
Všeobecně oblíbený tento

domácí prostředek
žádej vědy jen v původních láhvích s naší ochrannou
známkou„kotvou“ z Riohtrovy lékárny.
Buď opatrný a přijmi jen láhve s touto
ochrannou známkou za původní přípravku.

Riohtřova lékárna „U zlatého tva“ v Praze, (|

Josef Krejčíkv Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a dilny na Letné, č. 612.-VII.
$bSklad Eliščina třida 0. 24.

doporučuje uctivě
svéchvalněsnámé: Sochy, oltáře, křížové © ,

jesle, Boží hroby, kříže, kazatelny, zpověďnice, křtitelny, konsoly,svícny, lustry, pulty
atd. dle slohu kostelů“ 265

Původní nákresy, oonníky a rozpočty bezplatně aranko.

LO

Bibliotéka mlůdeže,
17 Redaktor:

Xaver Dvořák,
katechete městské vyšší dívčí školy'v Praze.

Sešit 1. Za tatíčkem. Povídka od Dr. J. L. Hrdiny.
Se it II.: Knihovna nobežtíka Martinoau. - Zastavení

času. — Teta Žofie a tela Ludmila. Z frančiny
řeložila B. Pazderafková,

Sešit NIL.: Vypravování o králi Jamu Sobleském. Polskynepsel R.Sterkel, přel. B Tyšler — Tadeáš Kos
elusske. Polsky napsal C. Pienazick, Přeložil Jul.

Košnář.
Sešit IV.: Slunce zašle. — Sívý hech. Povídky od Dra.

L. Hrdiny.

Sešit V.: Sněkový medvěd. Z frančiny přeložila B. Pas
derníková.

Sešit V1.: Dědeček. Napsal Dr. J. L.. Hrdina.
Sešit VII.: Antvš Socha, mladý vojím. NapsalJ. Grajnert.

„ Z polského přeložil Jul. Košnář
Sešit VIIL—X.: Světle v temnotách duševních. Napsal

R. J. Kronbauer. .
Sešit XI.: Pětifrank. — Putování Kamarádeve. Překla

. „dyB. Pazdernikové.
Sešit XII.: Odpusť a nezapomeň! — Mali přátelé Oře

chori. — Granat. — Dům Bezérichových“ Povíd
ky z francouzského.

Sešit XÍII—XV.: Upřímmý. Z frančiny přeložila B. Paz
derníkova.

Cena seš. I—X. a 24 kr., seš. XI. za 80 kr, teš, XIli za
18 kr., sešit XIIL—XV. za 90 kr.

Cyrillo-Methodějské knihkupeotví G. Franol
v Praze I., Melentrichova ulice, budova městské spořitelny.

OODOOOOOOX o
X Právě vydána

Česká mše pro lid
na slova Boleslava Jablonského

(„Tobě, Pane, na výsosti ... .“)
složilFramtišek Plcka.

Op. iša. Vydání pro smíšený sbor 8 prů
vodem varhan (neobl.) Partituraa hla
sy sa 1 sl. 50 kr. netto, hlasy po 15.
kr.“netto.

Op 15b. Vydání pro jeden I dva (dětské)

hlasy s průvodem varhan men har« mopla. Partitura a hlasy za 1 sl. 30 kr
nntto, hlasy po 12 kr. netto.

NakladatelFr. A. Urbánek, českýknih
- kopec v PRAZE, vedle Národního vadla“

> Prvý český závod hudební. Gx

K čís. 4685.

Uprázdněná nadace.
Při studentském nadání, které založe

no bylo městkým zastupitelstvem král.
věnného města Hradce Králové na počest
prvního rektora České university Karlo
Ferdinandské a rodáka Králové-hradecké
ho Václava Vladivoje Tomka, obsa
dí se místo s ročním požitkem v obnose
105 zl.

Na nadání toto v první řadě mají
nárok rodáci, ve druhé řadě pak přísluš
níci Královéhradečtí, kteří na světských
fakultách České university v Praze s dob
rým prospěchem studují.

Požitek nadání trvá, tento dobrý pros
pěch předpokládaje, po dobu studií uni
versitních a vyplacen bude vždy 1. října
předem důchodenským úřadem města Hrad
ce Králové.

Žadatelé podejtež žádosti své dolože
né listem křestním nebo dokladem o pří
slušností, vysvědčením o majetku avysvěd--:
čeními o dobrém prospěchu ve studiích
universitních do 30. června 1898. pode
psanému úřadu parkmistrovskému.

Parkmistrovský úřad v Hradci Králové dne:

26. května 1800.
Starosta:Dr. Ullrich.

Kupujte od svých, podporujte sami sebel

S- Pravápřírodnífi

1litrza28,30,40,60,60a80krejcarů
doporučuje obchod vínem firmy:„AloisSláraa,

v Praze, '
Král. Vinohrady, nároží Palack. tř. a Skrétovy ul.

V oudech levněji! Cenníky zdarma.

gap- Vinný ocet 1 litr 16 kr. "DB



tovuje sochy světců ze dřeva i z kaměne,Starší práci
chromuje.

cenách nejmírnějších.

dřívějšífirma:EIradec IKrálové,
G.NeidhugerJiříkova tř.: 270.

4000000808

Kdo u mne kupuje,
českou věc podporuje!

I nejmenší zakázky se
vděčně přijímají 4 co

nejsolidněji vyřídí.
HI800000000000001000500000050800080

p$* Nejlepší"E

slovátkou slivovici
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

K. Nesňal v Uherském Brodé
(Morava).

Bůcharův

léčebni ústav
pro chirurgické, orthopaedické

a čivové nemoci
vyHeřmanově Městoi

(Království České.)
Zvláště poukazuje se na:

Manuelní léčení zkřivených páteří « s těmito
souvisícího nerovného vývoje těla a to tekřka výhradně
bez používání velice obtížných, namnoze škodlivých růz

„ných druhů bandaží, šněrovaček atd.
Úplné vyléčení všech druhů kýl (průtržístřev)i

zastaralých, u osob obojího pohlaví v poměrně krátké
době spůsobem nejen bezbolestným, ale i veškerého ne
bezpečí prostým, takže i dítky léčení toto lehce snášejí.

Ústav opatřenjest Kon rějšími přístroji
přijemný.

OEOS OS ESTEEZÁ ESC
Vysmamenán stř.brnou medailí

v HradciKrálo!r. 1894
n 9 u
Veledůstojnému duchovenstvn!

Dovoluji si odporučiti svůj hojně zásobený sklad

kostelních paramentů
ve vlastní dílně pracovanych. Dále zhotovují go
hickésvícny, lampy, kalichy, monstrance,
lucerny, rámce na kanonické tabulky a
pod. přesně dle vzorů a slohu za ceny mírné.
Staré předměty obnovaji, postříbřuji a pozlacuji

v ohni velmi trvanlivě a levně.

Růrná doporučaní, vysvědčení a osvědčení, jakož
i vzorky sasílám na ukázku franko.

Slavným spolkům a korporacím usbízím se ku
thotození odznaků, památnich penízků a t. d.

Karel Zavadil,
pasiíř v Chrudimi. 271

7
m BK mé

PSTRUHY
ze Sumavy,

jež řádně upravené vyznamenávají se výbornou chutí
a jsou velevítanou pochoutkou při každé elavnostní
hostině, zasílá v původních vaničkách na 6 zl. dobírkou

Em. Votruba v Sušici.Ceny mírné a pobyt
A. =“ JE

V PRLZE, na Václavském mém. číslo 83,

v najsolidnějším provedení nabízí

závěsy do oken,
závěsy ovilinkové,
závěsy damaškové,
závěsy dřivkově,
závěsy prkénkové.

Břnolní Útky 4 nd
40 kusů 30 kr

Últáře, sochy, obrazy
a veškerý kostelní nábytek

180 v každém slohu
správně, solidně a čistě provádí

uměl závod řezbářský a sochařský
pro práce kostelní

Petra Buška synové
v Sychrově.

(Založeno 1853.)

Provedeno přes 200 oltářů. Nejlepší odporučení

Množství vlastoích nákresů a fotografií

gap k volnémunahlédnutífranco.-jjAAA
ag“ Novinka!

Praktické

pychlopraci stroje
re nejvýš výhodné vzhledem k úspoře času, mý
dla a k docílení čistého pradla, aniž by tím prá

dlo trpělo, shotovuje +trojnická dílna

J. Bucka ve Smidarech,
kde možno též veškeré hospodářeké stroje nej
no čjší soustavy důkladně zhotovené za ceny

levné obdržeti. 211

Upozorňuji na dokonale a nejnovější řezací
stroje exorntrické mláticí stroje s kuličkovým z
ložisky. Prací stroje má též na skladě p. Karel
Duš“k, ne sw. Janském nám. v Hradci Králové
a p. Kolát, botelier v Bělobradě.

Atelier pro malbu dekorativní

zE specielně kostelní.G
PB- NÁVRHY -UB

—ok přesně ve slohu vypracují se bezplatně. $e—
311 Za solidné provedení záruka.
Malba nových a restaurování starých, sebe více zašlýchobrazů

Vilém Vondřeje,
akademický a dekorační malíř

dříve ve Vídni, nyní w Praze, Smíchov, Celná ul. č. 63

Fr. Mach,
mistr krejčovský

v Novém Hradci Král.

odporučuje svůj závod P.T. obecenstvu
Nov. Hradce Kr. a okolí.

Rychlá obsluha, přesné deníenynejlevnější

Ja APOMALNÍK
stavitel pian a pianinZraha,

ostrov Kampa č. 515

Veškeré opravy, jakož i ladění se přijímaji
rychle a správné vyřizuji.Vše se zárukog

—Ťm —

Jd

půdorný velkozávod
pro

malbu chrámo

vých 'oken
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čením práce nejmodernějším

požadavkům vyhovující.

m]



|

korativních .

luji obrazy nové.

l

1
|

Pozor! Čtěte!
Abych v širší známost

uvedl svůj nově založený
závod s dřevěnými výrobky
a získal ci přízeň P. T.obe
censtva ustanovil jsem brá
oné prémie a sice:

50 krásných
dřevěných hraček

všech druhů, krásné malo
vaných, pro malé i velké
děti (pro chlapce jiné, pro
děvčata rovněž jiné) sa
poubý doplatek zl. 1/70.

Každé zásilce budepři«

E'egantní

dýmky
různých tvarů s vyřezáva
nými ozdobami, jmeny, mo
nogramy, modely vkusně

pracované a levné ceny,
Mám též na skladě veškeré
druhy dýmek hladkých (fa
drových). Céhy za kus: 60,

70, 80, go a 1 zl. 80 kr.
Obchodníkům při tuctovém
odebrání poskytuji velké

ných potřeb pro domácnost výhody. 294
i hospodářství. Obchodní- Zásilky vyřizuje dobírkou
kům velké výhody. česká a Jos.

Zásilkyvyřizujedobír- stelecký, Svratouchč.15
kou česká firma Jos. pošta Svratka(Čechy.)
Kostelecký, Svratouch NRRNNNRAČ15., pošta Svratka (Čechy).

jožen cenník všech dřevě

PÁTÁVELBO
k1CESTETEDY1009100162916

be

TP

m čcelýchzrnkéch.

P mmm 4 aó 9, (6 ni

©)

Vídeň-Mnichov k

OKO OROEIGHÉ (ah

Ve vlastním zájmu vždy a všude žádejte
a prijímejte pouze tyto původní baličky.nh

OOO00000

JAN HORÁK

Jan Bašta,
hudební nástroje a struny

vysnamenaná státní a stříbrnou medaliína první
bulharské zemské výstavěvPlovdivu

(Pbilippopel,

polská skademios jmenovánčet jenom!obed toš uhsdontí

v Bohěnbachu u Chebu (v Čechách).
doporučuje se co nejlépe P. T.
učitelům, ředitelům kůru, hudeb
ním spolkům, obchodníkům při
dotřebé hudebních nástrojů ssice:

Specialita: Mistrovské
©, se smyčcem a uzavíra

telným pouzdrem, flsnelem vylo
ženým knogení,i obalem a franko
za 10 zi. r. č. Dále housle,

jemná honosrtní čella, cí
oitery s nejčistším hmatem, ky

fary s nejčistším hmatem, koncertní , ze dřeva
grenadilového, C-H spodek, koncertní rinety ze
dřeva grenadilového, C, B, Es, D. na housle,

Dále a vóeliké souč stí jako příslušenství k
nástrojům hudebnímve všech cenách a jakosti nejlepší.

Obchodníci přiměřenou srážku. — Zevrubné cenníky
zderma a franko.

Zásilky na dobírku. (Nekonvenující se ochotně rymění.

Veškeréhudební nástroje opravují se městrné,hned
a co nejlevněji 00 účtují.

525 Ukázky dobrozdání.
Velvary, dne 25. list. 1897.

Ctěný pane!
Co se tento týden obdrženého cella týče, mu

sím Vám skutečně vzdáti nejvřelejší díky, jsem ne
smírně potěšen, neboť jinde podobný nástroj nekoupí
nikdo tak levně jako u Vás.

Nástroj ten je tak dokonalý, že netřeba mně
vyrábitele odporučovati, anf nástroj tento odporučuje
jej sám. Přijměte ještě jednou mé nejvřelejší díky za
tak vzorné obsloužení a přeji Vám, by závod Váš nu
šel hojnost odběratelů a tak ku „bvále Vaší zkvétal.

Se srdečným pozdravem Váš přítel
Č. Bubenfček, úředníkv cukrovau

Zohájené 9.

datiné Unicumsa
/ proti zázračnévý

láznědně“
v Bělohradě ) poř hm odro .

Gedontiíče | phenmatis,
rheum.

Annenské

ver.-záp. dráhy. Fyospektysašle

Též překrásné
levné sídlo

Jan Kalis,
hodinář a zlatník

v Rychnově m. Kn,
273 doporučuje

svůj hojně zásobený sklad
zlatého a stříb. zboží,
hodin kývadiových, ka
pesních v cenách mírných

a 26 sárukou.

Též na splátky.

běr br i h bec vše,
o orodoondíldd na ad úspor cojev

Růžoenccvá obča v Prázeč 206.|K ulice.M -106
V ústavě zhotovujíse též všechna kostelní roucha za osa

» mírnější než všuje jinde. .
Čistým výtěžkem vydržuje Ústav 24 drotků—mrzáčků.T |
P. T. milovníky sportu
dovoluji si upozorniti na můj hojné sásobenýsklad kol

seoláblým a starým lidem; překvapující účinek stíše
ným chudokrevností, chorobám plic a re
konvalescentům poskytaje skleníčka ře
ckého vína: MAVRODAPHNĚrladké, ACHATER
BEC méně eladké, obě vína desertní a pro nemocné,
lisovanéz čerstvýchhroznů Malvasinských. Kobdržení

u Pp: lékárníků A. Spory, K. Hábáčka, v HradciKrálové, jakož u firmy H. F. Seidel, Praha Vodi
čková ul. č. 3U, hlavní sklad spol. Achaia v Patgasu
pro Čechy, Moravu a Slesko. Ceny: Celá láhev 1-75sl.,
půl láhve 90 kr. Toto víno nezkazí se v načatých,
dobře uzavřených láhvích. (108)

Továrnísklad©

2 jizdníchk
ALBERT R. $ŤOUKAČ,Sritavy, Morava,

Výrobky jedině nejosvědčenějších továren se drou
letou zérukoo. 921

Wap“Prodej též na mírné splátky.i
Cenniky zdarma.

Jarní nevi pro
pány naobleky

PALMYRA

metr zl. 3. =
Ra úplný oblek 3 metry za 0 zi.

Vzorek této látky, jakož i bohatý vý
běr moderních druhů na obleky, svrchníky,
jen zaručené jakosti a v mírných cenách se
na požádání k nahlédnutí franko zašlou. 317

První český zasýl. závod

Ed. Doskočila v Chocni.

> Humpolecká"R

Jlatučná sukna
a letní lodny.

Dámské ledny. Hední oblekové látky
na převlečníky a baveloky

z čisté ovčí vlnya levných cenách doporučaje

Karel Koelán, «
závod soukennický v Humpdřel.

281 Vzorky k nahlédnutí franko.

NRNRRNNRNNSNNANNNAx xsoukeník o . . '
V RYCHNOVĚN K Sklada výrobanábytku i Kneippiani pozor. sn. .

nabízínadobujarní a letní FRAN TIŠEK KNEPR s. Nedávnovyšlazábavnépoučnáknihanazvaná:“. V , o JÍ
Čistě V|ně né látky vHradciKrálové,Malénáměstí, 2 Za Skueippem snabízí x >

| - vhatnívýroby.-= vesvóvlsstníSíněmo roba i čalou š „8 43 A L ná šP i a nyoj n úplnázařízenídoPOROD do neznáme
dř řechového, dubového, černéh lá- echt nescbází vžádné '| .

Vzorky na požádání zašlu franko. 9 OSVEoedovéne daného 0, Šernéhoa vyká JE (orníka vody vobec aKne vo "i , ě x
4 67 pérovky a žíněnky, U8 W . "Nasbledě“inkspikovateljej x

velšetánýmzákaz zz im 8 | JŠ ponya táslonydooken,hladkéi zdrhovnnédleÚ JŠ LUDVÍK HORA, Ř
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LudvíkNejedlý, |
dekorační malíř

v Novém Bydžově |
dříve v Hradci Králové

odporačaje svůj atelier k provedení všech de
korativních

malef“ fostelů
při trvanlivé malířské technice.

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

Návrhy va slohu stavby kostela se na
1 požádání ochotně vypracují a rozpočty předloží©

C5 „JL Ao i Z dd

Pozor! Útěte! ARNNNNRNNYX

Abych v širší známost E'egantníB 4jmky„závod s dřevěnými výrobky

různých tvarů s vyřezáva

a získal si přízeň P. T.vbe
-censtva ustanovil jsem krá

nými ozdobami, jmény, mo
nogramy, modely vkusně

„sné prémie a síce:

pracované a levné ceny.

90 krásných
dřevěných hraček

Mám též na skladě veškeré
druhy dýmek hladkých (fla

(všech druhů, krásně malo“
vaných, pro malé i velk

drových). Ceny za kus: 60,
70, Bo, go a 1 zl. 30 kr.

děu (pro chlapce jiné, pro
děvčata| rovněž jiné) „a

ubý doplatek zl. 170
P výdoplatek budepřie Obchodníkům při tuctovém

odebrání | poskytuji velké
výhody. 24

Zásilky vyřizuje dobírkou

jožen cenník všech dřevě

česká lirma Jos. Ko
ných potřeb pro domácnost
i hospodářství. Obchodní

stelecký, Svratouchč.15
pošta Svratka (Čechy.)

kům velké výhody.
Zásilky vyřizuje dobír

NRRKNNRNNY
koučeská firma Jos.

Kostelecký, Svratouch |č 15, pošta Svratka(Čechy).

OE*>Vývazdo všech zemí! ij
Na zemké jubilejní výstavě v Praze 1801.: 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 Českoslovanské v Praze 1893. 1. cena,

estný diplom N. V.
Česká, na četných výstavách prvními cenami poctěna

(ovárnana piana, pianina harmonia a varhany

AL. HUGO LHUTA
Y Hradel Králová

Filialnfísklady: ve Vídní, III
Salesianergasse 8l. vBeně,
Orelská ulice č. 7.,vPraze:

Král. Vinohrady, Karlova

PMoBMioDe

ZL=

m

odporoučí českému hudeb
nímu obecenstvu svá nejlépe

osvědčená

piana, pianina
8 anglickou repetiční 1 oby
Čejnou vídeňskou mechanikou
sov.ho smačněsdokonalsného

provedení
a harmonia

+6vropskéa americké Boustav
všech rozměrů v cenách, pfi
Ťádné zevní úpravě, saručené
trvanlivostí a vyrovnané uhlazené i vydatné svučnost

neobyčejně levných.

Též na splátky ze výhodných podmínek.
Obrázkové cenníky na požádání zdarma a franko

Záruka pětiletá. (99)

ME>Vývozdo všechzem! B

OOOO000000900

JAN HORÁ
soukeník

V BYCHNOVĚ n
nabízí na dobu jarní a letní

čistě vlněné látky
RB" vlastní výroby.

Račteš učiniti jen malou objednávku na
skoušku!

Vzorky na požádání zašlu franko.

Děkuje všem asvýr milým veledůstojným a
velectěným zákazníkům za vzácnou přízeň,prosím, aby mi i dále důvěru svou věnovali a sli

buji vždy vzornou, poctivou obsluhu. 16

Podporujte českou firmu v uzavřeném
území.

Jan Bašta,
první a nejstarší Česká továrna na

hudební nástroje a struny
vyznamenanástátní a stříbrnou medaliína první

bulharské zemské výstavěvPlovdivu
(Philippopel

a záslužnémi kříži I. třídy s velkými diplomy belyleké a nen
polské akademie « jmenován čest. členem obou těchto akademif.

v Sohěnbachu u Chebu (v Čechách).
d »poručuje se co nejlépe P. T.
učitelům, ředitelům kůru, hudeb
ním spolkům, obchodníkům při
datřebě hudebních nástrojů a sice:

Specialita: Mfiletrovské
housle,su smyčcem a uzasíra
teným pouzdrem, Aanelem vylo
ženým k nosení,i« balem a franka
za 10 zl. r. č. Dále housle,
smyčce, jemná koncertní čella, cí
oitery s nejčistším hmatem, "ky

fary s nejčistším hmatem, koncertní filtny, ze dřeva

grenadilo ého, C-hispodek, koncertní klar nety zedřeva grenadilového,C, B, Es, D. Pousdra na housle.
Dále struny a v eliké souč stí jako příslušenství k
nástrojům hudebním ve všech cenách a jakosti nejlepší.
Obchodníci přiměřenou arážku. — Zevrubné cenníky

zdarma a franko.
Zásilky na dobírku (Nekonvenující se ochotně vymění,
Veškeráhudební nástroje opravují se mistrně, hned

a co nejlevněji se účtují.

523 Ukázky dobrozdání.
Velvary, dne 25. list. 1897

Čtěný pane!
Co se tento týden obdrženého cella týče, mu

sím Vám skutečně vzdáti nejvřelejší díky, jsem ne
smírné potěšen, neboť jinde podobný nástroj nekoupí
nikdo tak levně jako u Vás

Nástroj ten je tak dokonalý, že netřeba mně
vyrábitele odporučovati, anf nástroj tento odporučuje
jej sám Přijměte ještě jednou mé nejvřelejší díky za
tak vzorné obsloužení a přeji Vám, by závod Váš nu
šel hojnost odběratelů a tak ku chvále Vaší zktétal.

Se srdečným pozdravem Váš přítel
Č. Bubeníček, úředníkv cukrova u.

OODOOOOOOOOOOY
Annenské Únicum pení9.
VaŮNné Skriéča to

dně 1"U —

vBělohraděc ně S

A | MAM| a
Též překrásné| [ 61m. správa lásní.

mt © JiS0hidS A Do 51s
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Jan Kalis,
hodinář a zlatník

v Bychnově n. Kn,
272 doporučuje

svůj hojně zásobený sklad
zlatého a stříb. zboží,
hodia kývadlových, ka
pesních v cenách mírných

a 80 zárakou.

Též na eplátky.

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve avé vlastní dilně na umělé truhlářské i čalou

nické zboží vyrobené

úplná zařízení do pokojů
ze dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá

daného

OWpérovkya žíněnky, 8
pony asáslony do oken, hladké i sdrhované dlefranc. způsobu. 151

Práce resměs důkladná v cenách mírných.

důst. dychovenstvu a velect. obecenstvu su
cbary vlastní výroby velmi jemné a levné co
nejlepší přikusek k čaji, vínu i ku kávě. Vy
rovnají se úplné sucharům lomnickým.

Nejlepší odporněení.

Obsluha rychlá a solidni.

-jgssteassssc
čSuchary.

| Anon KOS

Jj ©0800000000000 VOOOOO

sosláblýmm starýmlidem; překvspajícíúčinekstíže.

v Branné u Jilemnice
odporučuje

ným chudokrevností, chorobám plic a re
konvalescentům poskytuje skleníčka ře
ckého vína: MAVRODAPHNEsladké, ACHATER
SEC méně sladké, obě vína desertni a pro nemocné,
lisované z čerstvých hroznů Malvasinských. K obdržení
u pp. lékárníků A. Spory, K. Hubáčka, v Hradci
Králové, jakož u firmy H. F. Seidel, Praha Vodi
čková ul. č. 30, hlavní sklad spol. Achaia v Patrasu
pro Čechy, Moravu a Slezko. Ceny: Celá láhev 175 zl.,
půl láhve 90 kr. Toto víno nezkazí se v načatých,
dobře uzavřených lábvích. (108)

Tovární sklad Z

< jizdníchkol
ALBERT R. ŠŤOUKAČ, Svitavy, Morava,

Výrobky jedině nejosvědčenějších továren se dvou
letou zárukou. 321

wap“ Prodej též na mírné splátky. "NE
Cenníky zdarma.P """$8ŠšŠšžšžťÍ

pány na obleky| PALMYRA

metr zl. 3.
Waúplný oblek 3 metry za 0 zl.

Vzorek této látky, jakož i bohatý vý
běr moderních druhů na obleky, svrchníky,
jen zaručené jakosti a v míruých cenách se
na požádání k nahlédnutí franko zašlou. 317

První český zasýl. závod

Ed. Doskočila v Chocni.
V"

WB-Humpolecká-S

Nattěná sužna
a letní lodny.

Dámské lodny. Modní oblekové látky
na převlečníky a haveloky

z čisté ovčí vlny a levných cenách doporačaje

Karel Kocián,
závod soukennický v Humpolci.

281 Vzorky k nahlédnutí franko.

KRKNRNRNKNNNN

Kneippiani pozor!
Nedávno vyšla zábavné poučná kniha nazvaná:

„on Aelgsem"
Cena I zl. r. č.

Nechť neschází v žádné knihovně pravého mí
lovníka vody vůbec a Kneippa zvlášť!

Na skladě má spisovatel její

LUDVÍK HORA,
ve Chvojně u Pardabic.

Jarní novinka pro

xx
xs
xx
x
mx
x
xKRRNNNNNINNINN



W* Od 15. června do 15. září GW

Nový odění FOBŮDÍK
s příslušenstvím

a velký hrací stroj polyfon
se 40 kusy prodá ne buď zi hotové neb proti záruce na

12 měsíčních splátac. Kde, poví adm. L. 1.

Bucharův

léčební ústav
pro chirurgické, orthopaedické

a čívové nemoci
v Heřmanově Městoi

(Království České.)
Zvláště poukazuje se nat:

Manuelní léčení zkřivených páteří a s těmito
souvisícího nerovného vývoje těla a to takřka výhradně
bez používání velice obtížných, namnoze škodlivých růz

„ných druhů bendaží, šněrovaček atd,
'Uplné vyléčení všech druhů kýl (průtržístřev)i

zastaralých, u osob obojího pohlaví v poměrně krátké
době spůsobem nejen bezbolestným, sle i veškerého ne
bezpečí prostým, takže i dítky léčení toto lehce snášejí.
Ústav opatřen jest nejnovějšími přistrojí

elektrickými.
Ceny mírné a pobyt přijemný.

Vysmamenán stříbrnou medatlsl
v Hradci Králo.* r. 1894.

Veledůstojnému duchovenstru!
Dovoluji si odporučiti svůj hojně zásobený sklad

kostelních paramentů
ve vlastní dílně pracovanych. Déle zhotovoji go
hickésvícny, lampy, kalichy, monstrance,
lucerny, rámce na kanonické tabulky a
pod. přesně dle vzorů a slohu za ceny mírné.
Staré předměty obnovují, postříbřují a pozlacuji

v ohni velmi trvenlivě a levně.

Růsná doporučaní, vysvědčení a osvědčení, jakož
i vzorky sacílám na ukázku franko.

Slavným spolkům a kurporacím nabízím se ku
zbotození odzosků, památnich penízků a t. d.

Karel Zavadil,
pasiř v Chrudimi. 271ONAA8

Laciná a krásné růžence
vnejvěnímnýběno,obrázkysvatýcha oůbrebe cojev
Růžencová výrobna v Praze č.296.

Konviktská ulice. 346
V ústavě zhotovujíse též všechna kostelní roucha za cenu

mírnější než všu le jinde.
Č.stým výtěžkem vydržuje ústav 24 sirotků —mrzáčků.

JOOOOOXXXIOOOOCKIOOK
Právě vydána

Česlká mše pro lid
na slova Boleslava Jablonského

(„Tobě, Pane, na výsosti ...")složilFrantišek Plcka.
sbor s prů

artitura a hla
sy za 1 sl. 50 kr. netto, hlasy po 16
kr. netto.

Op15b. Vydání pro jeden I dva (dětské) :

Op. 15a. Vydání pro smíšen
vodem varhan (neobl.)

hlasy s průrodem varhan nen har
mopia. Vartitura a hlasy za 1 zl. 80 kr
nntto, hlasy po 12 kr. netto.

Nakladatel Fr. A. Urbánek, český knih
kupec v PRAZE, vedle Národního divadla

2 Prvýčeskýzávodhudební.6

AXXAXRIAIAXAXXX

. .
Na strojnictví

přijmou se dva chlapci do
učení a dva pomocníci.

Ant. Sadovský,
strojnictví hosp. strojů Hradeo Králové,

Pražské Předměstí.

362020000060020

Vambeřice.
V úotě podepsaný dovolne si P. T. obe

censtvo uposorniti ne svůj ve Vembeřicích proti
kostelu ležící

HOSTINEC

„uželezného kříže“
a doporučoje jej hojné návštěvě pp. poutníků.

Levné přenocování,
jakož 1dobrá jídla a nápoje.

O Insk. hojnou přízeň prosí v úctě plné

A. L. BRANKE,
hostinské,

9 OMVMRa ESŘEEEŠES
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Dekorační malíř a pozlacovač

JAN BARTA
v Bychnověn. Kn.

Staré náměstí čís. 79.
doporučaje se P. T. duchovenstvu a pa-OW

tronátním úřadům (R
pro malby chrámů a po- 1Ž

zlaoování oltářů

Oeny co nejmírnější. 269

Plány na malby kostelů vypracují na
požádání ve všech slozích e přilože

nými rozpočty.

Ja TOMAČN
stavitel pian a pianinEraha,

ostrov Kampa. č. 516

Veškeré opravy, jakoš 1 ladění se přijímají
rychle a správné vyřizují.Vše se zárukou.

RRRRRNNN| 00G00G00C:0060G00G0G0GG0GGGE/

(Zasláno.)

Tojinové z války r. 1806.
Jelikožse námvýročnídenbitvyu Custocza

v Italii dne 24. června, v který jsme před nepří
telem $pro císaře a vlasť bojovali, blíží, žádoucno,
abychom sobé připomenuli těch, kteří již více ne
žijí, buďto že za oběť v tento den i později před
nepřítelem padli, aneb některý od této doby na
věčnost se již odebral. Dobře snad učiníme, když
těmto padlým neb zemřelým hrdinům a vojípům
budeme alespoň chvílku věnovati a sice při mši
svaté, kteráž za ně obětována bude o 6. hodině
ranní v chrámu Panny Marie v Hradci Králové v
pátek dne 24. června b. r. Jelikož všem vzdále
Dým není možno, aby se súčastnili, žádoucne přece,
by z těch asi málo zde ns blízku bydlících, každý
na tuto chvílku své přízně svým milým bývalým
spolukamarádům věnoval a v čas 80dostavil, aby
chom opět tak společné jako tehdáž za živa, nyní
8 nimi v duchu se spojili a modlitbou jich pa
mětlivi byli.

Ochraznáznámka: Kotva.

LINIMENT. CAPOIGI COMP.
z Richtrovy lékárny v Praze

uznává se za vyborné, bolesti utišující natirání; jest
na skladě ve všech lékárnách za 40 kr., 70 kr.a 1 zl.
Všeobecně oblibený tento

domácí prostředek
žádej všdy jen v původních láhvích s naší ochrannou
známkou „kotvou“ z BRichtrovylékárny.
Buď opatrný a příjmi jen láhve s touto
ochrannou známkou za původní přípravku.

Richtřova lékárna „U zlatého Iva“ v Praze, 0D

WME>Pravá přírodní “jijina
1 litr sa 28, 30, 40, 50, 60 a80 krejcarů

doporučuje obchod vínem firmy:Alois Slárna,
v Praze,

Král. Vinohrady, nároží Palack. tř. a Skrétovy ul.
V sudech levněji! Cenníky zdarma.

g*> Vinný ocet 1 litr 16 kr. "i

SPrávě vyšel!
Sp1s

o prvním diecésním

SJEZDU
katolíků

a diecésním spolkovém domě

„Adalbertinu“
v Hradoi EKrálové.

Kniha tato jest ve formátn velké oemerky
o 15 arších (140 atran) se třemi obrázky
a prodává se brož. za 30 kr., vázaná v
červeném plátnějza 60 kr.sezl. ořízkou60 kr.

Objednávky vyřizuje obratem.

Biskupská knihtiskárna v Adalbertinu
v Hradol Králové.



Politický přehled.
Americké vejsko goneralemShafte

rem odplalo konečně z Thy na 36 dopravních lo
dích, doprovázeno jsouc 14 válečnými lodmi, z Tam
py na Kubu Přistanou bezpochyby východně od San
Jaga u městečka Gaatanama. neboť t-m americké
vojsko, před týdnem na břech vysazené dostalo od
Španělů pořádný výprask. Před úplným potřením je
chránilo pouze americké pobřežní loďstvo. Toto si

počne před San Jagem barbarsky. Chrlilo metrovéoule do davu prchajících starců, dítek a žen, ač vi
děti musilo, že mezi nimi ani jeden španělský voják
není. Petrohradské „Novosti“ horlí rozhodně pro mír.
„Nač ještě čekati? Dra měsíce války, hnusné války
stojí oba státy přes jednu miliardu, nehledíc k obě
tem lidským a zkáze tisíců soukromníků. Nemá na

Antillách ani jediný dům zůstati nepobořený Majína Filipinách Evropané pod dozorem americkéhoad
mirála od zbouřených domorodců býti povraždění?
Jakých ukrutností ještě třeba, aby Evropa oprávněna
byla zvolati: Dosti, zadržte| Španělský poslanec v
Paříži odebeře prý se do Petrohrada, aby Rusko ve
prospěch Španělska zakročilo. Manila se dosud drží
proti povstalcům, Cerverovo loďatvo u San Jaga,
nestihla dosud žádná pohroma a na pevnině Ameri
čané na Španěly naprosto nestačí; mají posud jen na
moři převahu, neboť o drahém španělském loďstvu
Camarovu se praví, že je dosud v Cadixa, tedy na
pobřeží španělském, kdežto některé listy připouštějí
možnosť, že čihá na americkou výpravu.

Španělské ministerstvo Sagastovo
odstoupí. Veřejné mínění vytýká liberálnímu minister
stvu, že nedostatečně vyzbrojilo a zásobilo vojeko a
válečné loďstvo. Nové ministerstvo konservativnější a
rovučž dynastické sestaví prý maršálek Martinez Čam.
pos, který by ee staral o udržení pořádku ve Španěl
sku a jenž by připravoval a Američany smírné do
hodnutí,

Ve Francii vynatila sněmovnadennípořádek,
žádající vládu, aby uskutečnila spojení republikán
ských stran a zřekla se podpory monarchistů, k re
publice se přidavších monarchistů a národních anti
semitů. Následkem toho ustoupí prý ministerstvo Me
linovo vládě Ribotově neb Sarienově.

Z Vídně. Následkem odročení říšské rady
začnou se Němci hašteřit. Významno, že presidentu
vrchního zem. soudu v Štyrském Hradci hraběti Gleich
sbachovi vykázány byt a kancelář v císařském hradě.
Možná, že tento pokyn přivede do podziiou Němce k
rozumu. Jinak zaveden bude absolutismus. Naděje
konservativců a katolíků se zlepšily. Vývoj věcí v Ra
kousku nezůstane bez vlivu na Německo, kde císař
rád by odatranil sněmy.

(Zasláno.)
Odpověď na zasláno v 24. čís. „Podvysockých

Listů“ ze dne 11. t.m. p. Janu Nep. Jelínkovi zKře
setic adreasované.

Kdyby se nejednalo o věc tak vážnou a předů
ležitou jako je boj náboženský, k němuž mne redakce
„Pod. Listů“ ve svém zasláno ze dne 11. t. m. přímo
vyzývá a z něhož jí, ač tolik protivenství již katolí
kům učinila, najednou hnsí kůže naskakuje, odpově
děl bych hned, to může býti jista. Protože ale redakce
tato velmi často vysoko přestřelaje (viz. Rašína atd.)
prosil bych ji, prvé aby mi jmenovala aspoň polovinu
těch pánů, kteří ode mne spoustu nadávek na ovan
gelíky před příjezdem J. B. M. slyšeli, nebo aspoň
aby udala jmena těch padesáti čtyř evangelíků, kteří
pro slova: „že proti uvítání J. B. M. agitají“ ode
mne satisfakci žádají. Až se to stane, pak jsem re
dakci k dalším službám!

Tím se redakci „Pod. Listů“ i její poračníkům
a našeptávatelům, zvláště křesetickým, prozatím po
roučím.

V Křeseticích, dne 15. června 1898,
Jan Nep. Jelínek,

rolník.O————
Nápěvy k Olíáři Č6s,

právě byly v tisku dokončeny a možno objednávky jižnvyříditi. Knihačítá 122 stran. 8%(formát Oltáře) a pro
dává se (bez frankatury):

1 brožovaný výtisk- < © « + * * za 15 kr.
1 v poloplátně váz. výtisk . 38 22 kr.
1 v plátně váz. výtisk . . . . + * za 25 kr.
1 v plátně váz. se slaceným křížkem za 27 kr.

Pro knihkupce cena při brož. výtiscích o 8 kr., při
vázaných o 4 kr. nižší.

Jelikož Nápěvy objednávány budou jen po jednotlivých
výtiscích, jichž cena nízká nedopouští zasílání zvláštních
účtů, díti se bude zásilka Nápěvů při objednávce do b

kusů jediné pro předem zaslanému obnosu, k němužračtež pl. t. objednatelé přiložiti na porto
i výtisku 3 kr.,„2-3 n 8,
-4-6 10x 

SNB"Hlas varhan k čes. Oltáři a kniha nápěvu
k něm. Oltáři nacházíse v sazbě."ff

Aby Hlas varhan aspoň v částech dříve dostal ae
do rukou žadatelů, bude vydán postupně asi ve 4 neb 6

sešitech. Vyjití 1. sešitu i cenu eznámíme po vší jehov Obnově. „Nápěvy k Oltáři“ obsahují melodie pro
zpěváka ku všem písním v Oltáři obsaženým. Kromě toho
i chorální nápěv k litaniím — Otče náš, Zdrávas Maria,

Pod ochranu Tvou, Zdrávas Královno, Anděl Páně.

Při nápěvech podložen z pravidla pouze1. verš, tam však,
kde by mohly nastati obtíže s podkladem textu, aneb kde
praktická potřeba toho se ukázala, podložen jest texttak,
aby snadno vpraviti se mohli do nápěvui ti, kteří „Ná

Mně po ruce nemají.Aby při zpěvu náležitě se dbalo slovného přízvaku, vy
snačena jest v „Nápěvech“tačnějším tiskem slabikahlavní

přízvuk ve slově mající.
Při každé písní označeno, odkud nápěv vzat byl.

>
přiI

z ruše s pcdšívkou bílou, drapp, pestrou neb tu
i reckou

115cm.Bir.,180cta. dlouhé . . . « El.250
z kažmíru látky jemné, úplně vlněLé, v barvě
červené, modré neb bordeaux s bílou podšívkou a

zcela jemným plněním
115 cm. Bir, 180 cm. dl.. < + « < «+ + zl 450
115 cm. šir. 180 cm. dl. hedvábím prošívané zl. 5.—

z viněného atlasu lis jakosti,v barvě modré
neb bordeaux jemné plněné s podšívkou bílou neb

wreckou

115 cm. dir. 180cm. dl. . . . « ... . sh Z115 cm. Šir, 180 cm. dl. hedvábím prošivané zl. 6—
135 cm. šir. 186 cm. dl. hedvábím prošívané zl. 750
150 cm. dir. 200 cm. dl. hedvábím prošívané zi. 9'-
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Kdo u mne kupuje,

českou věc podporuje!

I nejmenší zakázky se
vděčně přijímají a co

nejsolidněji vyřídí.
"6-0000000000090000000000000000PO:

dřívějšíúrma:EIradec E rálové,
G.NeidliugerJiříkova tř. 270.

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 synové
v S ykohrově.

(Založeno 1853.) ===——=

Provedeno přes 300 oltářů. Nejiepší odporačení

Množství vlastních nákresů a fotografií

gap k volnémunablédnatí franco. “jišj

p“ Nejlepší"U

slovánkou slvovic
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

U Nesňal v Uherském Brodě
(Morava).

Josef Krejčíkv Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné, č. 612.-VII.
Sklad Eliščina třida č. 24.

, doporučuje uctivě
svéchvalněsnámé: Sochy, oltáře, křížové ,
jesle, Boží hroby, kříže, kazatelny, zpověď
nice, křtitelny, konsoly, ovícny, lust 1

“ atd. dleolohukostelů- ry, Pb
Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně a

franko.'

KAKAO AOAKOKAKAKÍ
NÍ

K ap Novinka! A
Praktické c

pychlopraci stroje
se ždímadiem

S) re nejvýš výbodné vzhledem k úspoře času, mý
dla a k dooflení čistého prádla, aniž by tím prá

dlo trpělo, shotovuje strojnické dílna

J. Bucka ve Smidarech,
kde možno též veškeré hospodářské atroje nej
no'ější soustavy důkladně shotovené za ceny

levné obdržeti. 211

Uposorňaji na dokonale a nejnovější Fezaci
M stroje exoentrické mláticí stroje 1 kuličkovým z

ložisky. Prací stroje má též na skladě p. Karel
Dušok, ne sv. Janském nám. v Hradci Králové
a p. Kolář, botelier v Bělohbradě.

o

ŽE

DOSTVYÝYAMY

DVUVLYKLY

ASP3232OPPO YVVÝYVVÝUVY VY VVLVYVX MY LY

Ant. Sucharda,
potřeb umění olrkevního; téžzbo

tovuje sochy světců ze dřeva i z kamene.Starší práci

sochař a řezbář chromuje. 1.
slestní dílny ručí, jakož i za řádnoupráci př

cenách nejmírnějších.



Předplatné na čtvrt roku 1 sl.

Číslo 24. | „na celýrok 4 sl,

Svoji k svému a vždy dle pravdy.
V Praze, dne 14. června.

Národ českoslovanský a 8 námi celý slovan
ský svět slaví dnes sté narozeniny velikého Čecha,
jehož hvězda neobyčejné jasnosti září dnes nad
celým slovanským obzorem Učenec ověnčený va
vřínem pověsti evropské přijímá dnes hold svých
vděčných ctitelů, kteří jsou hotovi následovati je
ho vzorný příklad.

František Palacký 8e narodil, když ho bylo
nejvíce třeba, narodil se z lůna poměrů, jež ho
nadaného, vnímavého a zbožnou mravností odcho
vaného musily učiuiti vůdcem lidu, z něhož vyšel.
Chudý horál sesterské Moravy odebral se v útlém
mládí na znásilněnou Slovač, aby tam odtud po
chopil p.slání a práva našeho českého národa.
Přes Vídeň a Moravu zavítal před 76 lety do
zlaté, stověžaté slovanské Prahy, aby tu probudil
český národ ze tmy a ponížení. A budiž Bohu
věčuý dík, že cesta ta přinesla národu našemu,
v co druzí patriarchové našeho národa již ani
nevěřili — jarý, čacký život národní.

František Palacký, duch mohutný, vzletný,
nepoddajný, dodal baditelům českého národa chuti
k práci a odvaby. Palacký kladl vědy vábu na
práva národností. Byl nejen velkým Čechem,ale
též velkým Slovanem, neboť všechny Slovany stej
nou objímal láskou a byl proti tomu, aby tomu
neb onomu slovanskému kmenu se dávala strani
cká přednost. Palacký zatracoval bratrovržedný
boj mezi Slovany, všem přál stejné slunko zlaté
svobody; umíraje — ještě se zajímal velký ten
Slovan o svobodu synů matky Slávy a žehnal ví
těsným zbraním jihoslovanským, jimž vzcházela
právě jitřenka svobody po půltisícíleté kruté po
robě. Palacký nezatajoval, Čemu jeme Se od ně
meckých sousedů přinčili, on však také nezatajo
val jejich vad a nedost.tků, vytýkal jim zejmena
nezkrocenou jejich panovačnost. Boje mezi Němci
a by i Slovany vylíčil nám mistrně k vyvodil
s nich ponaučení a výstrahy pro budoucnost.

Velký syn družné Moravy nadšen jsa od
mládí až do posledních svých okamžiků pro ideály,
šel za heslem sloužiti vlasti a národu — a aby
tomuto prospěti mobl, chápal se práce nezištně a
obětavě na všech stranách.

Nalezli se Bice lidé, deroucí dnes bes práce
sa pouhé mluvení ze svých synekur 5, 10 i 20 ti
síc vinici jej, že přijímal za neúmornou svou práci
jako zemský dějepisec 1 tisíc zlatých od zemské
ho výboru, avšak český, slovauský a vsdělaný svět
nedbal nízkých těchto pomluv lidí mulicherných a
závistivých, Palacký byl čestným občanem více než
tisíc obcí v Čechách a na Moravě, starosl. univer
sita pražská jmenovala jej čestným doktorem filo
sofie a práv, byl historiograf království Českého,
starosta Svatoboru, poslanec sněmu českého, do
životní rada říšský a úd sněmovny panské v Ra
kousku, skutečný úd císařské akademie nauk ve
Vídni, řádný úd a starší král. české společnosti
nauk, výbor společnosti musejní, člen sboru pro
zbudování národního divadla, čestný měšťan a
obecní starší města Prahy, Čestný přísedící stolic
župních křiževecké a požežské v Hrvatsku a Sla
voosku, čestný úd cís. universit petrohradské a
charkovské v Rusích, též císařské ruské apoleč
nosti historie a starožitaostí v Moskvě, hornolu
žické společnosti nank ze Zhořelci, historické spo
lečnosti v Zábřebě a Lublani, historicko statistické
sekce c. k. moraveko slezské společnosti v Brně,
úd královské akademie nauk v Mnichově, dopi
sující úd král. pruské akademie nauk v Berlíně,
král. společnosti nauk v Gottinkách, královské
učené. společnosti pro severní starožitnosti v Ko
dani, učeného výbora pro germ. museum v No
rymberku, úd král. pruské jednoty pro historii
Braniborska, slezské společnosti pro vlasteneckou
osvětu ve Vratislavi a historické jednoty darm
statské, člen mnoba vlasteneckých spolků, atd. atd.
Palacký byl demokrat, čím byl, stal se vlastní
záslubou — ale titule tyto svědčí nicméně, jak
všestranně činným a ctěbým byl.

František Palacký dosábl, po čem toužil;
vzkřísil český národ z dvoustaletého spánku k ja
rému života. Svými neskonale pracoými dějinami
národu českého uvedl nás opět do svatyně lidské
vzdělanosti, ukázal nám obraz úchvatné a vábivé

krásy, vlastní naši mioulost. Ukázal nám: takovým
jsi národe můj kdysi býval, nuže snaž se, abys
v ta místa síly zase 8e navrátil. Palacký naznačil
nám cesty, po jakých kráčeti máme v budoueno
sti. Palacký vylíčil nám osvícenou dobu Karlovu
a obšírným líčením válek busitských chtěl přispěti
k zvýšení sebedůvěry a brdosti českého národa.
Jako potomek českých bratří Ipěl František Pala
cký snad až přespříliš na této době. Jako zkuše
ný dějepisec byl si však příliš dobře vědom, že
busitetví bylo jen dobou přechodní a že v kato
lictví má český národ spása a budoucnost. Jako
Gladstone a mnoho jiných vynikajících mužův le
tech sedmderátých obával se protestant František
Palacký, že prohlašení papežské neomylnosti bude
snad na úkor svobodě, že bude znamenat reakci
v církvi. Leč mnobaletá zkušenost ukázala, že
obavy tyto byly klamné. V době přítomné osvěto
vý a mravní význam papežství stoupl, protestantští
mocnářové i národové dovolávají 8e nejednou za
kročení a mravní opory papežství a v posledaích
letech byl to právě Vilém Gladstone, který horli:
vě usiloval o smír anglické církve a všech kře
staoských církví se hlavou veškeróbo křesťanstva,
8 papežem římským. Jako elavný král český Jiří
z Poděbrad usiloval smířiti husitství e papežstvím,
tek i protestant Palacký, jenž však k žádnému
protestantskému vyznání v Čechách se neznal,
měl velikon úcta ke katolické církvi a rozhodně
proti její hanobení se strany českých lžisvobodo
myslníků vystupoval.

Významný jest odkaz Františka Palackého,
který proslovil při banketu pořádaném na jeho
počest, když byl ukončil své dějiny. Pravil tehdy
Palacký: „Cbci upozorniti přátele své — a všíchni
jsou moji přátelé, kteří pracují pro povsnesení
národa — na velkou potřebu a ta jest následu
jící: Máme mnoho vlastenců, kteří rádi se honosí
vlasteoectvím, ale ničiní ničeho ve prospěch vlasti
a národa svého. Náš oárod jest v nebezpečí veli
kém, všude obklopen nepřáteli, já však aezoufám
a doufám, že národ dovede odolati všem, bude-li
totiš chtáti. Není dobře fíci: „já chci“, ale kašdý
musí se přičinit, musí pracovat, obětovat, co může,
k obecnému dobrému. zvláště k udržení národnosty.
Minulost za sebou má národ český skvělou Doba
Husova elavná jesti doba, tenkrát předčil český
národ vzděláním duševním všecky ostatní národy
Evropy. To děkovati měl Karlu IV., avšuk nejen
jemu, ale i sobě, že používal příležitosti ku vzdě
lání. Teď potřebí, abychom se vsdělávali a dle
vzdělaného rosumu jednali. To jest jediná sávěl,
kterou bych národu svému, takřka umíraje, odká
zal. A když všichni naši vlastenci upřímně a pra
vou vadělunoslí pracovatí budou, pak nemám síra
chu o naší národnost a o národ náš. Ten se udrží
sám, dokud bude chtít a více než jeho nepřátelé
si přejou. A aby všichni synové pracovali ve pro
spěch vlasti rozšiřováním vědy a osvěty, fo dejš
Bůh !* Celý národ českoslovanský slavil tebdy elav=
né dokončení dějin českých — vyjímaje tehdejší
Mladočechy a „Nár. Listy“. Ty měly pro epuchální
tato udalost místo pouze v nepatrné borgisové
lokálce o 11 řádcích. Ještě nedlouho před smrtí
Palackého vytýkaly tomuto a Riegrovi, že prý
všecko očekávají jen od milosti korany —pravice:
„Jakmile všechna spása a všechno právo národa
českého prohlášeny byly za závislé jedině na do
bré vůli koruny, na přízní a náklonnosti koruny,
přestali pánové František Palacký a František La
dislav Rieger býti nejpřednějšími řiditeli politiky
ve svó vlastní straně“.

i Tento útok „Nár. Listů“ byl sice bezdůvod
ný, ale my pokládáme přece za vysoce cenný
úspěch politiky Palackého a Riegra, když v krá
lovském reskiiptu ze dne 12. zaří 1871 vymohli
plné úznání mocnáře našeho historického státního
práva, významvým je též uznání císaře státopráv
ního přesvědčení poslanců českých, které vymohl
dr. Fr. L. Rieger v trůnní řeči z r. 1879, — ale
za to v želostoó nahotě ukazuje úpadek české po
litiky situačoí článek těchže „Národních Listů“,
v němž se praví, že dru Pacákovi a Kramářoví
Bedostalo ubezpečení ne strany ministr-preeidenta
hraběte Fr. Tbuna, že vláda jeho — pomijiteloá —
nic nepřátelského proti českému národu | ne
podvikne. Ano, od Palackého, Braunera a Riegra
až k Heroldovi, Pacákoví a Doležalovi je hrozný

Inserty s0 počítajílevné.— n
Obnovavychásí o pátek v poledne.(W. Ročník.

úpadek, je to opravdu k pláči, vždyť národ se
děsí a loká, že ita jazyková nařízení mohou býti
odvolána a že český národ může býti hozen zase
dvacet roků zpět. Politici naši čekají spása dnes
jen od milosti a přízně hr. Tbuna, jejž dříve tu
pili ! — Dnes poznává český národ, na jaké osudné
zcestí se dal saszléci Národními Listy a Grégry,
kteří velkému Čechovi za jeho živobytí nemohli
přijíti aoi na jméno. Dnešnímu mladšímu pokolení
bude se zdáti neuvěřitelno, že strana „Národních
Listů“ chtěla r. 1868 vyloučiti Palackého a Riegra
z účastenství při kladení základního kamene Ná

Řezníček ve

spisu svém „Velký Úech“ o tom na stránce 285.
vypravuje: „Výbor sboru pro vystavení Národního
divadla sestával tehdy se samých Mladočechů a v
programu slavnosté od něho vypracovaném připadl
úkol prvního udeření kladivem na základní kamen
ve jménu národa sřařičkémuPurkyňovi. Teprve
k důrazně vyslovené žádosti českého
steadenstva přiřknuto bylo udeření ve
jménu národa Palackému, Porkyňovipak
přiřkouto udeření ve jménu vědy“.

Ku požehnání ve všech směrech byl ten ži
vot Palackého. Buďumerádi, že dnes oslavuje celý
národ Palackého, že jeho ideje vítězí, svádějí ná
rod zbloudilý A svedený opět ua cestu pravou.
Věnujeme v tomto čísle více článku památce Otce
národa Palackého. upozorňujeme na jeho zásady
a názory i v těch směrech, jichž jiné Časopisy
jen letmo se dotkly anebo o nich docela mlčely.
Naši čtenáři doplní si úsudek o Palackém čtením
jeho děl a delších životopisů.

„V prácí a vědění jest naše spasení“pravil
Palackého zeť, dlouholetý spolupracovník a dloa
holetý tlumočník jeho zásad a názorů, dr. Franť.
Ladislav Rieger. Poznáním názorův Palackého,
jeho následováním v šlechetných ideálech ziská
národ náš a pracovati bude snad opět jedaou
svorně a spojenými silami.

Bude mluviti pan dr. Herold?
Piše se nám z Prahy:

Méně zasvěcení v intriky strannické pochopí
snad to roshorčení v řadách vzdělanců a v řadách
mládeže, která má smysl pro ideály velikého po
ctivce a nezištného pracovníka Františka Polackého,
které povstalo, když se proslechlo, že oslavovate
lem největšího charakteru, velikého, Čecha má býti
vinobradský advokát, dr. Josef Herold.

Slavnostní jeho řeč má svou historii a dělá
dnes veliké rozpaky nejen slavnostnímu sboru pro
zbudování pomníku Františkovi Palackému, ale též
celé mladočeské straně, ano celémučeskému národu.
Řidíce se heslem Palackého: „svůj k svému a vědy
dle pravdy“, nemůžemezatajsti jisté rospaky. Patří
p. dr. Herold smýšlením, duchem a jednáním svým
k Palackémudle hesla „svůj k svému? Olásku tuto,
ať si zodpoví český lid. Slavnostní výbor hned od
počátku byl na rozpacích, když dr. Herold byl sa
slavnost. řečníka od jistých kruhů do popředí strkán
Deputace výboru odebrala se zeti a dědici Fran
tiška Palackého, žádajíc jej, aby jako muž nejpo
volanější proslovů slavnostní řeč při kladení sá
kladního kamene k pomníku Fr. Palackého. Sta
řičký dr. Rieger se omluvil, še jako sef nemůže.
oslavovat svého tchána. Tu přišla k řeči jmena
eventuálních řečníků: pp. dr. Herolda, dr. Čelakov
ského, předsedy Ústřední Matice školské a bývalého
pražského starosty dr. J. Šolce, který byl Palacké
mu v posledních letech svojí činností velmi blíským.
Dr. Rieger odpověděl, še pro svou osobu proti panu
dr. Heroldovi ničeho nemá. Mluvtlo se o tom dále,
še p. dr. Herold jest nyní u studemtstva osobou
nejnenáviděnější a še proto bylo by snad lépe, kdyby
promluvil slavnostní řečunter sitní professor p. dr.
Lad. Čelakovský, který jako předseda nejnárodněj
šího ústavu, Ústřední Matice školské, všem českým
stranám je stejně blízký a sympatický. Oláska slav
nostního řečníka sůstala tehdy neroshodnutou.

Slavnostní výbor, z jehož řad někdo 8 p.
Heroldem nebo s někým jiným měl již něco ujed
náno, hleděl si z rozpaků pomoci tím, že oznámil
panu dr. Heroldovi námitky, které se proti němu
jako slavnostnímu řečníku činí. Myslilo se, že p.
Herold přihlížeje k trapné situaci jako slavnostní
řečník odstoupí. Leč miro nadání, rozhodli se pan



dr. Herold jinak; pravil, že musí jako slavnostní
řečník setrvat. Tu přinesl „Čas“ a jiné časopisy
obrněný protest proti slavnostnímu řečníkovidr.
Beroldovi. Protože iej podepsala celá řada vyni
kajících osobností, působil jako puma, neboť po
depsáni byli na protestu též bývalí slanci a
osobní přátelé p. dra Herolda, professoři vysokých
a středních škol, advokáti, lékaři, inženýři, spiso
vatelé, průmyslníci, obchodníci, řemeslníci, rolníci,
ba i starostové jednot sokolekých. Ve svých ne
enázích svolal slavnoatní výbor novou schůzi, V
niž se radil, co dělati. Jeden vynikající universit
ní professorpravil: „Pámové! Kdybychom
dnes rozhodovali o slavmostním řeční
ku, nepozvedla by se v tomto shromáš
dění ani jediná rmku pro dr. Herolda“.
Proti těmto slovům shromáždění neprotestovalo,
ale konečně nabyl vrchu názor, že strana nemůže
radikálům povoliti, protože ji radikálové chtějí
vyvrátit. Má tedy při položení základního kmene
mluviti dr. Herold. Bude míti „strana“ moc zabrá:
niti před slovanskými hosti skandálům? Politici a
skeptici ovažují, co mludočeskéstraně víceprospěje,
zda-li bude p. Herold při slavnosti Palackého mlu
viti, či bude-li mlčeti. Jedui myslí, že vůdce stra
ny mladočeské ještě v posleduím okamžiku od
stoupi, když již nepřistoupil na prostředkující ná
vrh, aby mlovil před slovanskou elitou v uzavře
ném vále na pražské radnici, nileto před českým
lideru na nábřeží Palackého. Učiněna jsou ovšem
opatření, aby k řečništi dostali se jen spolehliví
lidé, kteří si mobou zaplatit drahá místa, jiní však
nad tím kroutí povážlivě rameny, že takto má
býti oslaven muž lidu, veliký Čech a demokrat
Palacký, který se národu svého báti nemusil a
nikdy výminečných opatření nebledak Jsou však
také lidé a těch je většina, že radikálové, pokro
káři, realisté a soc. demokraté ušetří slavnosti před
demona'racemi za přítomnosti vynikajících Rusů
z Petrohradu. Moskvy a Kyjeva, Poláků ze
Lvova a Krakova, Jihoslovanů, Slováků a všech
čelných hostí. Nenáležíme k zbožňovatelům p. dr.
Herolda, ale důstojný klid při oslavě Palackého
musíme si přáti, ať jsou náhledy jakékoli.

Palacký nebyl přítelem brabých demonstrací,
velkých řečí a lesklých frásí, nýbrž pravdy. Vě
děl, že národ nemůže vítěziti surovou mocí, ale
vzdělaností, prací, pokročilosti a duševní převahou.
Palacký nepřál si nikdy hrubé odvety, zejmena
ne od těch, když hlásají materialismus a tapí ví
ru v jediného Boha. Napsalť Palacký v doslovu
k „Radhosti“: „Za novější doby zmáhá se však
nauka pantheismu a materialismu, která vše za
pírajíc, čeho pouhý rozum nechápe, nechce ani
Boha znáti, co bytosti osobní, ani mravního po
volání ve člověčenstvu. Kdežto dávné učení usilo
valo povýšiti člověka k božnosti, strhuje a pudí
ho škola tato naopak přímo do bestiality. Napro=
sté sobectví jest jí jediným cílem, jedinou realitou.
Mravní ušlechtilost, uznání povinnosti, zapření se
be a oběti z víry, z naděje i lásky, považují za
pošetilost; touha po ideálech (dle slov Krista Pa
na „po království Božím“) za bláhové blouzační,
jediné pravidlo a vzor Činnosti jsou jen „edle
Raubtbiere“ (popudy dravců ušlechtilých), tedy
sobectví, ostražitost, útok a násilí“

Mnozí „rozhořčení“ nejsevu snad vedeni dů
vody čistě idealními a mravními, mají snad také
trochu své „já“ a prospěch své strany na zřeteli.
Palacký byl muž šlechetný, nakloněný k odpuštění
všem tém, kdož přišli k lepšímu nábledu a k po
znání svých cbyb.

Čí jest svědomí!
Jak se patří liberál, třebasi vzdělanější,má

za jistojistou pravdu, že katolická církev činí ná
silí svědomí lidskému. Tím více 8e Da to zrovna
„dušuje“ pokrokář a sociál. Ale nejvíce se tou
zbraví ohánějí naši roztomilí páni pastoři. Vždyť
vyčtli právě zase v tyto dny Palackému, še vydal
děti své církvi, v kleréšto musely svědomí své vy
dati rukoum kněší.

Zase jedno z téch mnohých pokrytství těchto
pánů. My jim povíme o někom jiném, který 8e
činil pánem svědomí svých poddaných. Je to ten
„pobožný Bedřich III. pfalcký“, jehož huidelber
skému katechismu páni v evapjelických školách
učí na důkaz, že jejich refurmace je česká. Tento
„Slavný“ šířitel helvetiamu vyřkl zásadu: Svědomí
mých podduných jest moje. (Wittman 49.)

Zatnamenáváme tuto větu na věčnou památku
té „evanjelické svobody“, která „roztříštila pouta
římská“ Zaznamenávámeji oproti našim liberál
ním frásistům, kteří vidí v helvetismu pokrokj a
svobodu a po pokrokářsko-helvetských a augšpur
ských listech papouškují až na radnicích největší
nepravdy.

Svědomí mých poddaných jest moje, pravil
tedy Bedřich III. a dle toho též jednal. Jeho pod
daní museli přijati helvetství. A znamenitý tento
bojovník proti církvi katolické zanechal nám ještě
jeden výklad své svobody svědomí. Při poradě
protestantských stavů 1. května 1559 řečnil, že
mají i duchovní stavové — to jest biskupové a
opati — dostati svobodu náboženství, a že Se ne
má při tom zapomenouti na ubohý lid. To že ale
má platiti jen o poddaných pánů katolických, když
chtí přestoupiti k protestantismu; nikoliv však 0
evanjelicích, kteříby si přáli vrářiti se ku katolicismu.

Myslím, že toto élko protestantismu,
Jak v skutečnosti a ne dle: frásí vypadá, nebude
škoditi právě v těchto dnech, za kterých se slaví
památka Palackého. Nejsme z těch našinců, kteří
se domýšlí, že Palacký byl v srdci katolíkem.
Bylt Palacký muž, který měl zásadu, še v děje
pise rozhodují věčnésákony pravdy a spravedlností
a proto napsal tak moobou pravdu o církvi ka
tolické. Vychováním byl protestant, který váak,
jak sám praví, právě studiemi protestantského,
tehdáž rozumářského bohosloví připraven byl o
pevoou víra v náboženství zjevené čili jak dí
„padpřírodné“. Jak na sklonku života svého smý
Šlel, nevíme, ale tolik věříme, že si víru v o80b
ního Boha a nesmrtelnost duše, tudíži v odplatu
ve věčném životě zachoval. A právě tato víra
udržela v něm ten cit pro pravdu a spravedlnost.
Pokud snad přece jeho protestantské vychování—
otcem, učitelem, věřícím© „písmákem“ lutherán
kým provedené — na jeho mysl vliv mělo, toho
nechceme se dotýkati. Neubráníť se nikdo dojmům
svého mládí, ani naši „katoličtí“ liberálové ne.

Ale právě proto vše, co jsme řekli, mají
pastoři nejméně příčiny snižovati Palackého výčit
kami, že dal děti své církvi, v které se svědomí
svěřuje rukoum kněží,

Co měl činiti muž, který jak dí přestal „dů
věřiti náboženství nadpřírodnému,“ když ale v
Boha a život věčný věřil? Když to vůbec ani ji
nak nešlo, a děti své nějakóefrkvi hlásající „nad
přírodné náboženství“ vychovati dáti musel, zdaž
neučinil lépe, když je odevzdal církvi matčině, v
které jim zajistébezpečněji(1)víra otcova—víra
v Boba a věčný život — zachována býti mohla,
než v církvích protestantských, kde se jako na
př. v Německu, až k úplné nevěře i v Boha do
šlo. Jako Čech učinil pak při svém náboženském
smýšlení zajisté dobře, když dal děti své vycho
vati ve víře av. Cyrilla a Methoděje, ve víře 8v.
Václava, ve víře církve, která položila základ k
velikosti národa, která jej učinila národem slav
ným a vzdělaným. Či snad by bylo lépe, aby jeho
děti byly pojaly za ideál Němce Luthera se všemi
jeho chybami a hříchy? Či snad by bylo lépe, aby
byl vydal svědomí dětí svých Bedřichu III, ně
meckému kalvinistovi? Čí snad bylo lépe hcidel
berskými bludy a heidelberskou záští naplniti duši
dětí, než když už nějaké církvi váležeti musely,
nechati je vyučiti víře sv. Václava? Nám alespoň
lépe se líbí sv. Václav se svou něžnou láskou k
oltáři, jejž zde zbudoval svatý Methoděj, než fa
natik Bedřich, který do katechismu pro děti dal,
Že mše je z...... né modlářství.

Čí je svědomí? — My myslíme, že svědomí
nanáleží žádnému člověku, ani žádný z nás není pá
nem svého vlastního svědomí. — Svědomí mé pa
tří Bohu, neboť nepatří-li Bobu, nýbrž mně 8a
mému, pak to včbec není svědomí, totiž vědomí
zodpovědnosti naší bytosti vejvyšší. A jsem-li ka
tolikem, tu ovšem řídí svědomí mé učení katolické;
ale tím není dáno v ruce kněží, neboť kněz smí
jen k tomu míti svědomísvé, co se srovnávás uče
ním katolickým. Jinak to jest u evanjelíků. Ti se
ovšem nezpovídají, ale jako děti i jako dospělí
jsou přece vedeni učením svého kazatele. A po
zor! Při té protestantské „svobodě učení“ má na
svědomí evanjelíků vliv ten který kazatel, ať si
káže dle vyznáuí, anebo dle svého náhledu. A tak
právě evanjelíci kladou svědomí své do rukou svých
kazatelů, často až i nevěrců! Katolík však, ač
s jedaotlivým knězem se radí o stavu svědomí
svého, přes to vše řízen jest jen tím, co jest na
ukou, ne výak učením jednotlivého kněze.

Proto právě pastoři nejméně mají příčiny
snižovati Palackého v tom ohledu, uznal-li za do
bré svědomí svých dětí svěřiti vedení církve, která
má učení pevné, než osobním náhledům toho kte
rého pastora, anebo dokonce rakoum Bedřicha
heidelberského, prostě řečeno — roubače.

Při té příležitosti nemohu utajiti zvědavost,
jakým vlasteneckým „ohněm“ vzplanou nyní basité
na úašich radnicích oproti „tapitelům světce“ ná
rodního? Když biskup královéhradecký vůbec o
Palackém ani nepsal, a stal se — dle „můdrých
a opatrných pánů radních“ v Choeni — jeho tupi
telem, což se teď asi stane pastoru Daškovi, Ko
zákovi atd.? Mám opravdu strach o okna choceň
ského „dvojctihodného“, aby nepocítila „hněv ná
roda.“ Či spad nemusím míti strach? — Prý ne;
ale proto, že svědomí našich svobodářských husitů
náleží pastorům a pokrokářikým redaktorům. Co
ti nazývají dobrým, to je našim „taky katolíkům“
dobré, co nazývají zlým, to je zlé. A proto, co
dělá biskup to je zlé, ba i to, co ani nedělá; a
co dělají pastoři, to je dobré.

A na konec ještě něco? — Už kolik nocí
nespím. Nemohuť rozluštiti otásku, čÍ je svědomí
pana poslance dra. Pacáka.

Ve Vídni s klerikály hájí biskupa trident
ského—Vlacha.—Domav KutnéHořenechátu
piti nejsurovějším způsobem biskupa královébra
deckého, Čecha a syna města tamního|

Povidám, jak to možno „klásti svědomí do
rukou klerikálů i do rakon helvetů?“

Inu to prý nemohu pochopitiprobo, že jsemklerikál, a mám sásado, že svědomí mé patří jen
Bohu. Pravý liberál však praví: Soédomí jest moje.

Jen když je to aspoň tak. Jeden žid poví
dal: Svědomí jest má kapsa. — To by bylo horál.

Palacký proti nepřátelům nábo
ženství.

Při nynějších oslavéch 100letých narozenin
Františka Palackého, derou se do popředí nejvíce
lidi, kteří za živa tomuto velkému Čecha nemohli
přijíti ani na j..éno. Pokrokáři, národní socialisté,
realisté, radikálové a Grégrovci, kteří mají všichni
společaého otce — liberalismus — oslavují
až podezřele Palackého, pokrokáři dělají z něho
pokrokáře, realisté realietu, MladočešiMla
dočecha, nepřatelé církve nepřítelé náboženství.
Palacký nebyl nikdy tím ani oním a právě proto
jej od r. 1848 pak od r. 1862 at do jeho smrti
1876 napadaly Národní Listy, Obrana, Julius a
Edvard Grégr, Karel Sladkovský a Karel Tůma,
vrchní redaktor Šípů a Národních Listů. Nazýván
nepříčetným starcem, ba i zrádcem. Nejvíce zu=
řili „svobodomyslní odpůrci Palackéko, když tento
byl prohlásil, že se účastní národní slavnosti, po
řádané na oslava 900ti Jeté památky založení praž
ského biskopství. Krvavý Karel Tůma vydal pi
ličský pamflst: „Processí zpátečnictva v Praze na
den sv. Václava 1873“, kde pověstným svým igno
rantstvím, boucharonstvím a banobením překonal
sám sebe. Karel Sladkovský a Grégři bušili do
Palackého opět v „Nároních Listech“, jímž ten
krát podle noty sekundovaly Hlasy ze Siona.
Odmítaje útok na sebe činěný, podal Fr. Palacký
v „Pokroka“ ze dne 23. října 1874 zároveň po
zorahodnou a iv nynějších dobách velwi významnou
úvahu o náboženství a víře, kterouž v hlavních
její částech neváháme čtenářstvu svém asděliti.
Úvaha jest přetěžkým soudem těm, kteříž popou
štějí celou úzdu vášnivosti své, zapomínají i na
vlastní prospěch téhož národu svého, k jehož pouhé
škodě nesmyslným svým jednáním pracují.

Po předběžném atračném oznámení podnětu
úvahy Palacký takto dí:

„Pozoruju ne bez bolesti, že otázkám nábo
ženským a církevním, jichžto sporné přetřásání
působívalo ve vlasti naší od jakživa tolik neřestí
a žalostí. a ježto za naší doby zdály se už na
dobro uklizeny býti, od nějakého Času dává se
opět podnět čím dál tím mocnější — ač již se strany
jiné nežli dříve. Od té doby, co židé v každóm
ohledu emancipovaní opanovali veřejné mínění v
Němcích, a zvláště ve Vídni, rodí se a roste také
u nás reakce proti názorům a ideám křesťanským,
ježto zdědilo naše pokolení od věků minulých.
Cbceť mezi vzdělanci našimi uvésti se do mody
onen drah liberalismu netoliko politického a 80
ciálního, ale i filosofického, jehožto nauka vrcholí
ve kaize od (pseudonyma) Maxe Stirnera r. 1845
v Lipsku vydané: „Der Einzige und seio Eingent
bum“. Tam se uči, že všecky naše myšlenky 0
Bohu, o ctnosti a právu jsou jen pouhá pověra;
že člověk jsa zvířetem jako každé jiné zvíře, nemá
do sebe aoi mravního povolání, ani jakých povio
ností; jeho nejvyšším úkolem jest prý naprosté
sobectví; čehokoli tedy kdo se zmocní, te že jest
jeho; a protož „kdo s koho, ten ztohol“ — o pří
buzných zásadách zlopověstné „interaacionály“ ne
potřebí tuším vedle toho Be šiřiti. — Nevím já
sice, jak daleko pokročili na dráze nauky takové
noví naši liberální mudrci, jichžto všech ai spi
sové, ani jmena mi dosti známa nejsou; oemámé
zajisté ani chvíle a chuti dosti, ani potřebné ally
očí, abych obíral se čtením všech plodův jejich:
ale vím dostatečně, a bohdá lépe než oni, kam
vede nauka ta konečně, třebas snad i mimo jejich
vůli. Boj ten duševní mezi rozumem i autoritou,
mezi vědomím, věrou a pochybami, ve kterém oni
se ocitují, a kterému tuším samostatný myslitel
neuniká žádný, já počal bojovati již před bezmála
66 lety opravdově a úsilně, aniž pak od té doby
pustil ho kdy cele z mysli, ač jiš dávno vědomí
a víra došly u mne svého míru,

Ale abych nešířil řeči, povím jen krátce, že,
když ohlášena byla dotčená slavnosť sv.-Václavská
v Praze, já, uznávaje oprávněnost její netoliko zá
roveň jiným, ale i nad mnohé jiné podobné slav
nosti u nás, jak co do duchovenstva, tak i co do
národa vůbec, přál jsem ji zdaru, jsko každé ná
rodní slavnosti: avšak účastniti se jí osobně neměl
jsem úmyslu, předpokládaje, še tam účastníkův
bude krom toho až nazbyt. Teprv když poznal
jsem z „Nár. Listův“ dne 12. září a násl., kterak
úsilně brojilo se proti ní se strany, která bonosí
se sice vysoko horující svobodomyslností, ale při
tom, snad nevědomky, provádí nesnášenlivosti nad
samé nenáviděné jesuity; když mi tu spatfiti bylo
na povzbuzování a šíření u nás fanatismu a ter
rorismu k víře až nepodobného, an již zatracován
a do klatby dáván každý Čech, jerž by té slav
nosti účastniti se chtél; když nebylo hany ani
potupy, která by přitom byla nekydala se na ve
Škero duchovenstvo české, co příčinu prý všelikých
neřestí, ježto vyskytly se v národu našem od de
víti století až podnes; — a konečně, když, v tom
ve všem i mne samého dovoláváno se za svědka:
ta dojat jsa hluboce přílišacstí takovou, pocítil
jsem svou povinnost, postaviti se proti zhoubnému
tomu proudu. a dokázati veřejaě, že nejen brojení
takového neschvaluji, ale i sám hotov jsetn, účast
piti se dotčené slavnosti — nikoli však procesí
samého, obřadu to Činně a čistě katolického, ku
kterémaž necítil jsem v sobě ani povolání ani
oprávnění. Zpráva o mém úmyslu dostala Se do



listáv veřejných, a dne 17. sáří „Nár. Listy“ přinesly jih v ten smysl obrácenou, že já prý
„stařičký“ (s snad jiš poněkud pošetilý?) umícil
jsem súčastniti se „církevního procesí o sy. Václavě,“

Po té vypisuje Palacký krátce své účasten
ství při slavnosti, načež přecházeje k brošuře „Pro
cesí zpátečnictva“ takto praví:

„Nečetl jsem až podnes, ba ani noriděl po
věstné brošurkypod titulem: „Procesí spátečnictva
v Praze na den sv. Václava 1873“, která nákla
dem nejmenovaného spisovatele a tiskem dr. Ed.
Grégra nedávno v Praze na světlo vyšla; mně
známo jen to, co pochvalný fenilleton „Nár. Listův“
dne 12. září a pozdější zprávy o ní přinesly. Jest
to věru divné znamení, že ani spisovatel ani chva
litelé té brošurky neráčili objeviti se u veřejnosti
jmeny a osobami svými vlastními, ač není podobné
k víře, že by za olova i skutky své se styděli;
tadíš mně natno jest nesnaditi a potýkati se s
lidmi ukrytými a neznámými.

I ptám se předně: kým právem užíváno tu
bned s počátku názvu: „Procesí zpátečníkův“?
Procesí nebylo celou podstatou, ale jen částkou
slavnosti, ku kteréž voláni byli a přišli přátelé
pokroku tak dobře jako zpátečníci; myšlenka pak,
že by oslavované založení pražského biskupství, a
s ním celého stavu duchovního v Čechách, již samo
v sobě bylo skutkem zpátečnickým, byla by ne
smysl] tak křiklavý a nemotorný, že ji rozutmnému
člověku nižádnému ani přičítati nelze. Vždyť jen
hrubý nedouk mobl by pověděti, že veškeren po
krok vzdělanosti a osvěty po mnohá století visel,
jako jinde tak i u nás, jedině na církevních ústavech,
že, cokoli zjevilo se dělníkům na poli jak naučné,
literatury, tak i krásoumy, odchováno bylo pů
vodně ve školách duchovenstvem zřízených a ve
dených, a že z lůna Církve zrudila sei sama uni
versita pražská, kterou přece jen převrácenci z
poubého zpátečnictví viniti by mobli. Že v běhu
tolikera století dostali se ba atolici biskupskou i
arcibiskupskon v Praze tytýž i lidé důstojenství
toho nehodni, a že z lůna Církve římské vycházelo
také snah i skutkův nechvalných, ba žalostních,
drahně: to já ne co protestant, ale co nepodjatý a
spravedlivý dějin uvažovatel netajil sem nikdy,
jakož i protivníci moji uznávají, k mému svěde
ctví se odvolávajíce. Ale z toho, že v některém
spolku někteří byli zlí, uzavírati bned, že celý
spolek byl zlý, byl by skok netoliko historicky,
aje i logcky křívý a nedovolený. Vždyť bychom
dle toho důsledně zatracovati museli celé pokolení
lidské, poněvadž i v něm bývalo, jest a bude vždy
zločincův dosti. Já pak jsem přesvědčen, že Cír
kev jak křesťanská vůbec všude, tak izvláště ka
tolická v Čechách způsobila po celý čas bytu svého
nepoměrně více dobrého uěžli zlébo. Historie ovšem

piomíná vždy více o výtržnostech ve společnostijdské a o hlučném rušení předepsaného mravního
i právního pořádku, nežli o jeho zachovávání a o
tichém obecenstva živobytí: ale tím nikoli neza
pírá, nýbrž spíše potvrzuje nesmírnou tohoto pře
vahu, pokládajíc je jako za pravidlo, ježto rozumí
se všude samo sebou. (Pozn. redakce: Co tomu
říká p. profeasoť Masaryk, který v Hradci tak
S„Učeně“vykládal odkaz Palackého ?)

Avšak není to pouze historie česká, o kterou
tu činiti jest. Kdokoliv četl „N. L.“ s minulého
měsíce září a snad i jiné listy podobného směru,
nemobl nepozastaviti a nezkormoatiti se nad krutou
nenávistí, která objevuje se v nich nejen proti
Církvi katolické, ale i proti všemu náboževství
vůbec, jakoby nešlechetné bylo, cokoli k nim nese,
jakoby kněží naši byli jen samí zpátečníci, tmáři
a nepřátelé národnosti české a konečnějakoby ne
věra i neznabožetví byly vrcholem rozama lid
ského a moudrosti lidské. Toť věru již není kri
tka povážlivá, to mluva neskrocené náruživosti.
to útok na svobodusvědomílidského,to fanatismus
a terrorigmus bezohledný a beznzdný. Nebo, když
pánům nelíbila se slavnost uv.-Václavská, proč ne
stačilo jim nesúčastniti se jí a třebas i odůvodniti
smýšlení avó řečí mírnou a slušnou? proč kráčeli
hned k hanění a k uráškám celé třídy lidí aspoň
většinou jistě ctihodných? Já nezapírám, že v du
chovenstvu našem nacházejí se i zpátečníci, ba
smad i lidé nermravní, ač já jich neznám; ale po=
smav ze života kněžstvo katolické ve všelikých

zemích, s potěšením dávám pravdě to svědectví,
še nikde nenašel jsem tolik vzdělanosti, osvíce
nosti a svobodomyslnosti (ovšem ne ve smyalu po
roka padařovekčho) jako u našich kněší v Čechách.
Těším se z přízně mnohých mezi nimi mužův vý
tečných, kteří anášeti umějí také smysly od svých
rosdílné, (ačkoliv já nikdy o článcích víry nemí
vám 8 nimi řeči), a jakkoliv sám nemobu nikdy po
katoličitse, vyznám přece upřímně,žei každý prostě
věřícíkatolík,který jinověrcůvzeloticky nezatracuje,
mnohem milejáím mi jest, nežli vysoce učený bez
věrec, jenž domýšlí se, že nedorozumem svým do
vede sbořiti a zase postaviti celé světy, Boha z
nich ovšem vyloučiv, Však o této věci potřebná
byla by rozprava, nežli já zde předsebrati mohu.
A co donárodnosti české: který pak stav má větší
zásluby o zachování jazyka našeho v dobách jeho
nejstrastnějších, nežli právě kazatelé slova Božího

mezi ní 0“yní odpovídá Palacký ještě „HI.ze Siona“
načežtakto končí: f :

„Možná, že i toto mé vyjádření zbudí zaso
nevoli v táborech obojích mých sobě tak nepo

dobných protivníkův. Ale já doufám, že i mnosí
dobromyslní čtenářové dají mně sa pravdu, a po

jí mně svobody mého svědomí, jakož i já ho
jim všem a každému přeji. Neuznávaje než jedi
ného Boba za soadce o víře v myalich lidských,
já kárám a nenávidím jen ty, kdo sami za soudce
jiným se vnucují a vše zatracují, co jim není po
chuti. Přál bych, aby jedni i druzí vice pamětlivi
byli osudného postavení národa našeho, a neplo
dili mezí námí bádek a straa, kde jich není po
třebí. Končím známými dvěma výstrahami: Con
cordia res parvae crescunt, discordia maximse di
labuntur; a sase: In nocessariis únitas, in dubiis
liberatas, in omnibus caritasí V Praze, dne 18.
říjaa 1873.

Společný manifest pravice
má toto znění: Na konci zasedání považuje většina
sněmovny poslanecké za svou povinnost naproti velké
majoritě národů, kterou zastupuje, jakož i naproti ve
řejnému mínění mocnářství krátkou charakteristiku
svého postupování po čas jarního zasedání, které bo
hužel tak neplodné bylo, uvesti k všeobecné vědomo
sti. V přesvědčení, že konečné uzdravení těžce po celý
rok churavícího parlamentarismu pro monarchii, pro
jeho země jakož i národy jest příkazem nalehavé nut
nosti, činila většina vše, co by práci parlamentu mohlo
umožniti, a zanechala všeho, co by ji jakýmkoliv spů
sobem mohlo zamezovati. Opoměnutím opětné volby
dřívějších členů presidia uložila ai většina sebezapře
ní, kteréž v análech parlamentarismu jest jediné, a
zřekla se všech ostřejších opatření propřípad rušení
porad sněmovny dobrovolně. Jazyková nařízení ve
prospěch německého obyvatelstva změněná byla od
strany většiny, která jest při tom súčastněna, přijata
bez oposice. Debaty ve sněmovně, s jedinou výmin
kou debaty o zrušení cel obilních, nezkracovala ma
jorita ani jediným návrhem na ukončení jejich. Zlo
řádu při stanovení denního pořádku se zabnizďajícího,
jená odporuje zásadě většiny, totiž liberam veta, či
nila odpor jenom tbeoreticky.

Kromě toho byla majorita vždy ochotna přes
důležité zásadní v jejím lůně ae vyskytující námitky
proti kompetenci súčastniti se prací jazykového vý
boru, jenž za přesného použití jednacího řádu zvolen
býti a ve smyslu rovnoprávnosti všech národů práce
své započíti měl.

Když vláda prozatímní rozpočet pro drabé po
loletí s investičním prelíminářem jakož i četné vysoce
důležité hospodářské a soc'álně-politické předlohy (8ní
žení poplatků při převodu majetku, kartelový zákon,
zrašení novinářského kolka, zrušení mýt atd.) podala,
učinila většina podáním dotazu k předsedovi pokus,
aby na jedné straně k obhájení ústavních práv parla
mentu a na druhé straně v zájmu těžce poškozeného
hospodářství projednání těchto předloh bylo uakuteč
něno. Když však v konferenci předsedů klubů všech
stran předsedové menšiny se proti tomuto návrhu vy
slovili, zřekla se majorita všeho dalšího nátlaku, ježto
nynější nedostatečný jednací řád spůsobem politování
hodným v takovém případě zamezení rokování men
šŠinou nevylučuje a pokus takového rokování by ve
sněmovně stávající roz'ilení jen ještě byl zvýšil.

Tak musila sněmovna poslanecká pnznovu svou
práci zastaviti, aniž by byla v nejmenším některé po
třebě obyvatelstva zemědělského, živnostenského, prů
myslového a dělnického, které se nalezá vtěžké krisi,
vyhověla, aniž možnost provedení rozsáhlých zamýšle
ných investicí byla dosažena a aniž se zamezilo, aby
vláda mimoparlamentární povolení k vybírání daní k
ubražování výloh si zjednala. Vyrovnání s uherskou
polovicí říše v zájmu monarchie nezbytně nutné, jehož
příznivé vyřízení by znamenalo umenšení břemen této
polovice říše, nebylo provedeno, čímž také odpadlo
poskytantí pomoci zemským financím. K volbě jazy
kového výboru vůbec ani nedošlo a neméně nežli 51
většinou oposičaích řečníků stojí při ukončení zase
dání ještě na listině řečníků! Většina vysloroje nad
tímto stavem, za který dle vylíčené situace jakoukoli
zodpovědnost svědomitě odmítnonti může své nejhlubší
politování a prohlašuje svou ochotu — přes zkuše
nosti, kterých nabyla v tomto zasedání se svou až k

rezignací sahajíci ochotou a přesneustále na ni činěné útoky, že bude cílům, kteréuskatečniti vláda
hodlá, totiš obnovení účinné parlamentární činnosti,i
na dále každou obět přinášeti, pokud tato by nezna
menala její abdikaci jakožto většiny a zřeknutí se
zásad, kteréš v adresní osnověz roku 1897jsou vytknuty.

Palacký proti svobodomyslným bezbožeům,

Ve svých politických úvahách, praných dvě leta
před svou smrtí napsal František Palacký mesi jiným:

„Ve veřejných časopisech činěna mi Často důtka,
že, kdežto jsem jindy býval předním bojovníkem, za
doby novější chovám so pořád tiše a mičelivě, a ne
účastně se nijak sporných věcí politických i národ
ních, jež nahývají prudkosti vždy větší, nebledím ani
odpůrce své na cestu pravdy = práva zpět uvésti, ani
přátely své a soudruhy na ní udráeti.

Však, kde jest cesta pravdy a práva? a kdo
ji bledá? Cesta onu skoumaje, osvětluje a odporučaje,
ponenáble jsem sestárnul, a stálá zkušenost ps dlou
hou doba mne poučila, še pravdu a právo sa na
šich dnův a v naších semích nediktuje a nenasna
Čuje jiš romuma, nýbrž jen vášeň, a že by právě
tak bylo boz úspěchu, vášeň — jež al urvala všecka
moc —slovy chtít ukojiti, jako kdyby chtěl někdo
blásatí rozam dravcům, jižto řídí se toliko svým pu
dem. Jich nedotkne se jiné pokárání leč surová
moc; a můža nám býti útěchou, že stejné pokárání
stihne přirozeně i tvrdošíjnou vášeň,

Z té příčiny končím sbírku avých německých

článků doslovem právě tak, jako před dvěma lety jsom
učinil při českých drobuých spisech svých (Radboat),
nikoliv abych proti někomu brojil nebo jej poučoval,
nýbrž abych jen poněkud ulevil srdci svému a podal
důkaz, zdali neb pokud jsem časem zméníl nábledy
své a zásady. Povídá se ovšem na mnoha místech,
še jsem stářím sešel na mysli jiš tak velice, že
scela bez vůle dávám se voditl od feudálů, kterikálů
a ultramontanů. Proč pak ne také od revolucionářů,
nihilistů a komunistů?

Nevyzpytatelná rada boží, či — po spůsobě
mluvení „movověké vědy“, vševládnoucípří
roda — nechává lídl na zami se roditi, aby jako
jiné živé bytosti h vebezachování vedly neustálý boj
proti všemu, co je odklopuje, pokud boji tomu čáž
věčná příroda, proti jejich vůli konec neučiní, Jiného
určení dle svědectví této „vědy“ člověknemá: vždyť
tak zvané mravné povolání a Kristem hlásané, krá
lovství boží nu zemi (totiž veškeren svět ideí) víra,
láska a naděje jsou prý jen výtvory choré mystické
obrasnosti — jelikož člověk mení — než toliko
vsmešenějšíopicí. (Pozn. red. Toto učení Alásalé
u nás blavně dr. Edvard Grégr a Jos. Barák ve své
Srobodě). Aby však čínnost jeho nevyčerpala se tolik
v boji jednotlivců, ve válce proti všem, nýbrž aby
mohla projeviti se též ve velkých masách, rozdělila
táž prozřetelnost (nebo táž věčná příroda) lidstvo dle
národností, jimž dala rozmanité pudy a pohnutky,
aby proti sobě bojovaly a vzájemně se hubily,“

Palacký zmíňuje se pak o bojích a o svobodo
myslnosti Slovanů a Němců pravil posměšně: „Svo
bodu Němci ode dávna vždycky rádi vítali, zvláště,
když dostevila se jim v podobě nějaké výsady a měla
příchuť panování. Za doby novější dali se však od
Francouzů nakaziti tak dalece, že přejí avobody také
jiným národům, jestliže tím jen netrpí jejich panství;
avšak Slovanům přiznati totéž právo, tutéž Svobodu
jako sobě — to není myšlenka německá. [ nejszdé
lanější Němec jen s těží odříká se víry v předurčení,
že kmenu jeho příslaší panství, Slovanů poroba, Ba
1 ten Němec, který veškeré víry dávno již se vsdal,
větří ještě přirozeným pudem nebezpečenstvíze
svobody slovanské. Proto také nesmí se vzdělanost u
Slovanů podporovati, nýbrž co nejvíce překážek mnasí
se jí v cestu klásti: neboť vadělanost jest tuké moc,
a moc může okolnostmi státi se nebezpečnou.“

Palacký na to nemilé tyto věty potvrzuje skus
tečnými událostmi z novějších dějin Rakouska, zmíňuje
se o nespravedlivém Schmerlingově volebním řádu, 0
Nzastoupení prospěchů“, o nestejném zlanění a po
kračoje pak:

„Ovšem naši Němci nahražojí více nežli dosta
tečně svým liberalismem, co se jim nedostává smysla
pro právo a spravedlnost. Oni jsou nyní až přes míru
Leberální: prož by byli ještě k tomu spravedlivá?
Spravedlnost byla by pouhou povinností, liberálnost
jest ale velkomyslností a poskytuje více, nežli jest
povinna — kdož tedy smí ji upomínatiještěo dluh?
Neslošnou byla by žádost, aby liberální panstvo po
važovalo feudální, klerikální a ultramo tanní Slovany
dokonce ještě za sobě rovné a a nimi nakládala jako
s takovými? Oni mají úkol velikolepější a pilnější:
mosejí si především pospíšiti, aby zvrbli panství církve
a aby zlomili na vždy moc pověry, od hierarchie a
kněží vychovanou.

Však dostávám se nevěda zase v ton ironický,
jenž neslaší se k věci tak velice vážné, Chci osobní
mínění své vyložiti zcela vážné a nepředpojatě. Jako
křestan rozumně věřící pronesu přesvědčení své zde,
jako. všude zřejmě a přísně, netaje se, zdali ten neb
onen rád je bude slyšeti“,. Palacký kárá a želí ne
přátelství našich liberálů proti všemu, co jmenuje
se církev a s ní ve spojení stojí, jako i proti du
chovenstvu vůbec. Beznábožnost, „která chvatným po
stopem so rozšiřuje a. nyní ještě pod pohodlným ští
tem bezkonfessionálnosti se ukrývá, ale dlouho pro
dlévati nebude, odkrýti se za absolutní nevěru, b2z
božství,panthcismus neb za surový materialismusa
radikální soběctví Maxa Stiroera z r. 1845, který
jak známo, „postavil svou vác na mic“ za největší a
všeobecné platné pravidlo života. Každý rozumný
musí však nahlédnouti, že tam, kde není Boha ans
morálky, ani cnosti ani hříchu, ni práva ni bege
práví, ani cíi ani hanby, že tam človékmusí zba
vil se své nejvyšší přednosti, totiž přednosti mrav
néhopovolání,a že musí klesnouti na ro
veň pouhé šelmy. A tomuto strašlivémuního
lismu slouží liberalismus naších dnů vědomé,jakoži
nevědomě. Může-li pak stát trvati a zkrétati také
tehdáž, když odejme se lidské spoločnosti každý
mravní sáklad? Když sobecké chtíče a choutky bu
dou badoucně především určovati hranice dovoleného
a nedovoleného? A není duchovenstvo, ka*dého kře
stanského vyznání, nechci říci jediný, ale přec nej“
přednější a nejvydatnější strážce a ochrance mrav
ného povolání lidí? Není tudíž tam, kde plní povo
lání avé, pravou podporou státu a dobroditelkyní lid
atva? Laciný vtip, který by zde uvedené chtěl z té
příčiny popírati, že také jsou nemravní kuěží, nepo
važaja za hodna povšímnutí... Bůb především porončí
spravedlnost a lásku k blížnímu; svobodomyslné smý
šlení jest však pří nešelřenípráv jiných vnitřní od
por, proto leš a mesmysi. Nejhorší odpůrci svobody
jsou právě despotové, kleří chtějí svobodu jen pro
sebe, ale pro nikoho jiného: a není nic, leč despo
tická ehoutka, chce-li kdo obmezovati Slovany v jes
jich národní svobodě, ano, chce-li jen jím tuto 8vo
bodu přímo upírat a zdržovat.“

Žáky Josefa Baráka, Karla Tůmy, Edvarda
Grégra a redaktora Klofáče, kteří stojí dnes v tábořo



radikálů, pokrokářů, pokrokové a národní socialní
demokracie, upozorňujeme na tato slova Františka
Palackého, která napsal před 24 lety. Does klesli
mnozí naší nevěrci oa roveň poubým šelmám, kteří
terrorisují při obecních a parlamentárních volbách
vůli a přesvědčení jiných, kteří vážné ohrožují ma
jetková práva rolníků, živnostníků i měšťstů. Měl-li
pan dr. Julius. Grégr v Kostelcí n. L. dobrou vůli
rozděliti pouze velkostatky mezi rolníky, mají jeho
odchovanci z tábora radikálů, pokrokářů a socialistů
rozhodvou vůli jíti dále, zabrati statky duchovenské
i selské, zkonfiskovati majetek vůbec. Před lety par
celovali statky jen lichváři a některé kanceláře svo
bodomyslných výtečníků, dnes chce parcelovati a dě
liti veškerý majetek vůbec sociální demokracie. Zku
šený Otec a sestárlý bistoriograf českého uároda, který
prorocky viděl do b doucnosti, dobře soudil. Naši rol
níci a měšťané ať uváží, můžesli býti pro ně a je
jich | dítky © prospěšno, © aby | Ižisvobodomyslnost,
spojená s bezbožectvím a sorovým násilím, šířila se
u nás dále.

Drobná obrana.
Hrobaři národa. — Teuto čestnýnázev

uděluje nejoověji „Hua“, orgán pastorů Kozáka,
Pelfškaa Clsate, krom známých již osob též Win
teroví a Řezníčkoví.— Kdo by si takový titul přál,
nechť napíše jen něco málo nepříznivého o prote

Hus do Čáslavi. Neboť to jest již přece dávno
známo, že smí býlí pravdou dějepisnou jem to, co
dovolují páns pustoři. Kdo však si toho titulu ne
přeje, ale naopak chce býti zván mužom o vlast
zasloužilým, ten musí napsati chválozpěv o veli
kánech belveteko-angspurských asi toho obsahu:
Jen Vy výhradně máte pravdu, jen Vy jste vše
cko dobře udělali, jen Vy jste vlasti pomobli k
slávě, jen Vy jste ji zachrácili; Vám budiž česti
sláva i dobrořečení i moudrost i blahořečení na
věky věkův, amen.

Něcona ukázku ze spisů Luthero
vých. „O vrchnosti světské“ píše tento „drahý
muž Boží“, že „má vrchnost sprostý lid poháněti,
bíti, věšetí, páliti, odpravovatě, v kolo vplétati, aby
byl na úsdě držán, podobně jako doháněno bývá
prase a divoká zvěř“. A ve spise: „Proti vražed
ným a loupeživým rotám selským“ píše: Jest na
čase, aby sedláci utracení byli jako vateklí psi. Kdo
slitování má pro sedláky, Boha upírá, jemu se
rouhá.“ A to má býti vzor svobodomyslnosti?Je
suitů, jak lidi natahují na skřipec, viděl jsem na
panorámách i v samém Hradci Králové, ale Lut
hera ještě nikdy. Za to Si jej na novo chválí „Ev.
Církevník“. Když však vidíme, že se v Čechách
a v samém Hradci dělá Lutherovi „propaganda“
a že se k němu hlásí — aspoň zevně — jinak
moudří Jidé z okolí, tu je nám jich opravda —líto.

Drobné zprávy
Oslava Palackého v městském Klic

perově divadle. Sdruženéněkteréspolkykrálo
vébradecké uspořádaly na oslavu 100letých narozenin
Fr. Palackého dne 11, června veřejnou ecbůzi. Náv
štěva-se strany dospělého obyvatelstva a spolků nebyla
tak četná jako se strany studentů. Pau slavnostní
řečník spolku „Nernda“, prof. T. Garryk Masaryk
promluvil „o odkazu“ Fr. Palackého. Pan profesor
tvrdil, že otázka náboženská hýbala národem českým
přes 400 let (na 6 století počínaje od příchodu věroz
věstů slovanských av. Cyrilla a Methoděje, sv. Lad
mily a aw. Václava až za dobu Karla IV. a sv. Jana
Nepomuckého p. prof. Masaryk úplně zapomněl) Pala
ckého si upravil p. Masaryk dle svého vkusu, ačkoli
doznal, že náboženství není zpátečnické. Následkem
prý „porušení náboženaví“ (1!!) zavládlaprý
nemravnost a kdo s tou nesoublasil, stál prý mimo
církev, České bratrství prý bylo nejčistší křesťanství
a jednota ta prý je vrcholem našich dějin (I) Ka po
diva, velcí politikové nepovažají české bratry za živel
státotvorný, nýbrž spíše za státoborný a proto je jak
král Jiří Poděbradský, tak jeho nástupce stihali. Poli
tický program prý dovede napsati každé dítě. Inu, p
prof. dr. Tomáš Masaryk píše pořád samé politické

rogramy a přece praktickou politiku dělat neumí.
dyž vetoupil do politické arény, odvozoval v Kolíně
vod strany mladočeské přímo od Husa a Žižky, ale

nes ji bezohledně potírá. Palacký sice byl též roz
bodným odpůrcem Mladočechů, ale z důvodů docela
jiných nežli p. prof. Masaryk, který, ačkoli je znal r.
1889 jako nyní, přece k vůli mandátu se s nimi spojil
a dovedl stejné paktovati s omladinou, jako 8pokro
káři a internacionálními socialisty, jímž psal dle tvrzení
listů mladočeských dokonce „státnické“ projevy. Pan
professor Masaryk jest sice velmi učený pán,ale mlu
vil-li o Palackém tak, jak uvádí referát "České Poli
tiky“, pak jest mnohem bližším pastorovi Daškovi
než-li Paleckému, který by se všemi jeho názory, jež
projevil od r. 1886, sotva soublasil. Jak se s námi
eděloje, došla přednáška pana prof. dr. Masaryka u
mladočeského, pokrokářského a socialistického publika
malého porozumění. Při přátelské schůzi v Besedě
došlo dokonce k politování hodným výstupům, jimiž

rašeno právo pohostinství. V krazích realistů se vý
ledy pana professora rozhodně líbily.

Slavnostní ohně na oslavu 100letýchna
rozenin Františka Palackého zapáleny byly na hoře
Kunětické, na všech výšinách okolo Hradce Králové
a v šrokém kraji. V některých osadách byly pořá
dány přednášky o živobytí a působení Palackého a
byly rosdávány jeho ivotapisy.

Spolek na podporu studajících v
Hradci Králové uspořádalve středu dne 16.
června zahradní koncert v městských sadech na Stře
Inici. Návětěva se strany krabů měšťanských, úřednic
kých, učitelských a studentských byla četná. Kapela
c. a k. 42. pěšího pluku sehrála znamenitě skladby
Smetanovy z Prodané nevěsty a z Libuše, Drořskovy
Slovanské tance, Čajkovského vzpomínky z Oněgina,

Hřímaléhopředehra ze Zakletého prince, dále skladbyŠeborovy, Vetáška, Hochovy, Bayerovy a Krečmera.
Po koncertě byla v sále zdařilá taneční zásava.

Upozornění. Parkmistrovský úřad upozor
ňuje, že nikomu není dovoleno navrtávati blavní po
trabí plynové mimo vpráva plynárny a vodovodmimo
správu vodárny.

Nová lež Národních Listů, Grégrovská
velkofabrika na otravování a obelhárání českého čte
nářetva uveřejnila v čísle ze dne 11. června tnto lež:
„Deska Jiří Poděbradekého a biskap Bry
nych. Z Králové Hradce přítelnašeho lista nám píše:
Kathedrála av. Dacha v HradciKrálové náleží k nej
starším astavitelským památkám slohu gothického v
Čechách. V poslední době přikročilo se k nutným
opravám tohoto chrámu a také se všech stran se pes
níze na jeho apravu jen hrnou. Pan biskup Brynych
dal si velikým nákladem opraviti a zříditi svoji resi
denci, která dnes v skutku na město pohlíží jako kní
žecí zámek. A aby budoucí pokolení mu přece něja
kou zásluhu připisovati moblo, pastil se do oprav
blavního chrámu. Pod kůrem ve zdi kostela zasazena
je deska, která připomíná tvar rozvinutého lista per
gamenového. Na desce jest tento latinský nápis v Če
ském překladu: „Léta Páně 1468 za panování Nejjas

ndšíno knížete a Pána, pana Jiřího, krále Čechů, totodílo jest dakonáno skrze mistra Jiříka Marka ve čtvrtek
po spoštolích Petru a Pavla“. Deska s tímto nápisem
odkryta byla teprve roku 1851. Zajisté bylo potřeba

o smrti krále Jiřího ji zakrýti maltou. Jiří Podě
radský byl velikým příznivcem Hradce Královéa dal

asi v roce 1450 po veligém požáru kostel znova vy
stavěti. Derká má tedy hlásati jeho zásluhy. Jinak,
ale soudí biskup Brynych. Deska, hlásající slávu če
ského krále, je mu trnem v oka a rád by ji nějak
ukrýti nebo odstraniti dal. Snad tyto řádky postačí,
aby deska z dob Jiříka Poděbradskábo byla v kostele
umístěna na místě příhodném a neodstraňorala se
pouhou libovůlí může, který by tak rád celou historii
lida ze srdci vyrval“. — Hradecký dopisovatel „Nár.
Listů“, jak obyčejně důkladně si zalhal; je to patrně
pseudoarcheolog a Išireporter. Vys. důst pankapi
talní děkan a generální vikař Th. dr. Frýdek opra
vaje lež „Nár. Listů“ v pondělních Katol. Listech ná
sledovně: „Na památku dvojíbo, letos připadajícího
jubilea, a to šedesátiletého kněžskéhoJeho Svátosti

papeže Lva XIIL. a podesátilotého panovnického Jehoeličenstva císaře a králenašeho Františka Josefa I.,
polychromoje se u nás v Hradci Králové nákladem
hlavně Jeho Milosti nejdůstojnějšího pana biskupa a
poněkud duchovenstva nitro stoličného chrámu av.
Dacha. Mfnili jsme podati o tom zpráva do veřejnosti,
až bude věc hotova. Že však „Národní Listy“ a jejich
zdejší přítel i u této příležitosti neostýchají se našeho
ndp. biskupa pomlouvati, dávám tímto avědectví pravdě,
že Jeho Biskupská Milost n'kdy nemínila dáti odatra
niti starožitný v čtéže svatyni nápis z patnáctého
věku, nýbrž naopak ráčila naříditi: „Nápis starý
nechť se ponechá a vyzdobi“. Podepsanýjest
hotov každému, kdo ho s tím přáním navštíví, toho
Jeho Biskapskou Milostí vlastnoračně psané i pode
psané nařízení zřejmě ukázati. Jestiť pak ten nápis
ne český, ale latinský a zní: Aono Domini millesimo
CCCC*LXIITsub imperio illustriseimi principis et Do
mini Georgii regis Bohemoram hoc opus completam
est per magistrum Georginm Marcum feria gainta post
festam apostoloram Petri et Pauli. Laurentius pictor.
—Zdejší p. architekt Weinhegat potvrdil v úterních
„N. L“ rovněž, že tvrzení jejich hradeckého dopiso
vatele nesrovnává se s pravdou,že neobdržel nikdy
od pana biskupa Brynycha rozkaza, sby votivní ta
buli odetranil, naopak nařízení obdršel, aby votivní
tabuli opravil a případnými ornamenty opatřil tak,
aby deska v původním znění a v původní formě na
dále byla zachována. Podobné nařízení obdržel také
akademický malíř pan Heřman, jenž při ornamentální
výzdobě chrámu na zachování památné desky nálešitý
ohled vzal Deska zůstala tudíž na původním místě“.
Naši čtenáři ať z těchto oprav posoudí pravdomlav
nosť „Nár. Listů“, které jsou svobodomyslné jen v
umění lhaní.

Spolek ma podporování chudých
studujících vyšší obch. školy v Hradel
Králové nepořádá dne 25. června 1898 zahradní
koncert v měst sadech na Střelnici za účinkování
oblítené kapely Sokola Třebechovického osobním ří
zením p Jaroměřského. Program koncertu vykazaje
14 čísel obsahojících skladby nové a oblíbené. Hadba
koncertovati bude venku do 9 hod. Od 6. hod. bude
mimojto v sále věneček. O obveselení P. T. obecenstva
bude v přestávkách náležitě postaráno. Začátek o 3.
hod. odp. Vstupné za osobu 20 kr., rodina (tříčlenná)
50 kr., studující 10 kr. K hojné účasti uctivě zve výbor.

Ústřední spolek na udržování ve
jenských pomníků v Hradci Králové
konati bude valnou hromadu v neděli dne 19. června
o 9. hod. dop. Na programu jsou obvyklé zprávy a
doplňovací volba jednoho člena výboru.

Další příspěvky ma Adalbertinum
Jak zapsány v Hradci Králové: p. Frant.
Sloup, děkan v Pardubicích 2 zl.. p. P. Jakob Lenk,

děk. v Broumově 5Ó zl., p. Jos. Kudrnáč, děk. v
Saclíři 10 zl., p. b. notář a far. Jan Schembera v
Bernarticích 60 zl., p. Alois rytíř z Mildenberga v
Praze 2 zl., p. Jos. Hoza, mistr uklenářský v Kukle
nách 20 zl., pp. někdejší chovanci b. semináře koěž=
ského za tamního působení Aloise Frýdka 50 zl., p.
děkan a b. notář Ignác Horký v Heřm. Městci 10 zl.

Vyzsamenání. Císařjmenovalzdejšíhoro
dáka, pana vrcbního státníhonávladního Miroslava
Merhauta dvorním radou (V. hodnostní třída) a

sároveň povýšil do VL hodnostaí třídy ad personam
pana státního návladníhoA. Morstadta v Praze.:

Osobní. Pan Josef Vondráček, oficiál
severozápadní dráhy přeložen jest do Prahy. Paa Von
dráček býval členem obecního sastupitelstva oa Praž
ském předměstí a jest co nejchvalnéji znám v celém
okolí jako pořadatel a spoloáčinkovatel při různých
národních a obžinkových slavnostech,

Podvysecké lety uveřejňujív mimořádné
příloze č. 24 píšíceo odp. biskupoví Brynyckovitento

citátprý z „Obnovy“: „Nebylo domu, naněmž by nebylo praporů, tisíce a tisice
vítali ho, kde se objevil, všechny národní
spolkyvytáhlyv plném počtu,kostelSvato
jakubský byl tak plný, že sta a sta lidí
marné snažilo se tam dostat, deset tisíc
se hnulo za střelby v průvodu z náměstí
ku chrámu Svatojakubskému, dobyta byla
nedobytná tvrz Kutnohorska-“ Potvrzujeme,
že tento „citát“ vymyslil si jen SPrOMký
V dopisu 22. čísla „Obnuzy“, v němž uveřejvča byl
dopis z Kutné Hory věty, kterou „Podysocké
listy“ doslovně citují — vůbec není. Litujeme
redukce i vydaratelstva, že takovými podvodníky,
jakým je pisatel avedené věty,je obslahována.Tvrdíli
takový Jump — jiného jména Čech pro člověkata
kového drobunemá — že hradecký Brynychův
orgán soptí oheň, síru, bláto i špínu, že
jako pohan nadává, že udárá, že „Obnova“
přímo šílí, tedy nás to zůstavuje chladnými. Není
to pravda, o čemž se každý na vlastní oči přesvědčí,
kdo si dopis z Kutné Hory uveřejněný v č. 822.
„Obnovy“ — přečte.

Výstavní hospodářský trh v Praze
zahajen bude 26. června o 10. hodině dopol. Odmě
dování klisen a bříbaty bade 28. června. Hojné jsou
též přihlášky hovězího dobytka.

Z jednoty katolických tovaryšů. Ve
členské schůzi přednášel dp předseda „O různých
pokosech opravy společenské“ načež zahájena byla
debata o předmětě tomto. Slavnosti Božího Téla sú
čestnili se členové letos téměř všichni, V neděli dne
19. t. m. bode uspořádána vycházka do bradeckých
Jesů. Přiští měsíc bude výlet na Potštýn a Liticí,
Zdař Bůn|

S Husovou památkom tropí Mladočeši
neslašné komedie jiš po 380let k agitačním účelům
ve prospěch své strany. Takovou komedií byla jejich
sněmovní akce r. 1859, kterou rozněcovali všěady a
podporovali protestanští pastoři. Tehdy zahájena byla
veliká akce ve prospěch postavení Husova pomníků na
betlémském náměstí. Když se jednalo o dobytí pražské
radnice pro stranu mladučeskou, začala opět agitace,
aby Husůr pomník stál na staroměstském náměstí v
místech, kde byli bělohorští „mučeníci“ popraveni.
Pomník měl státi buď:o na místě sochy Marianské
anebo vedle ní. Vůdcové mladočeští však dobře vědí,
že pastorská akce jest akce politická, mající silnou
protidynastickou příchať. Proto oportunističtí mlado
čeští vůdci nemají opravdové chuti do kyselého ja
blička kousnout, a dělají tak, když jeou ve ve'iké šla
mastice a jssu k tomu rozervanými poměry ve své
straně nucení. Tak byla dána otázka postavení Hu
tova pomníku v pondělí na denní pořádek obecního
zastupitelstva. O tom zvěděla vyaoce vznešená osoba,
která ministrpresidentovi oznámila, že nikdy neztrpí,
aby Hasův pomník stál na staroměstském náměstí
vedle sochy Matky Boží protože by pak její odatra
nění bylo jen otázkou času. O této vůli zpravena byla
ihnsd jiná excellence, které naříseno, aby ue to sdě
lilo do Prahy. Tak rázem zmizel odstavec „o posta
vení Hasova pomníků na staroměstekém náměstí“ «
lithografovaného již denního. pořádku. Naši čtenáři
roto také pochopí, pročprotiklerikální — tedy proti

Řatolické a protimarianské demonstrace „národního
dělnictva“ náhle se v „Národních *Listech“| utopily.
Tedy celou akci mladočeskou a její papírové protesty
a pumy nebrat jen vážně, Jsou pro smích židovský.

Proti urážce knižete-biskupa tri
demtského dra. Valassihe. Wolfova„Ost
deutsche Randachaa“ brobým způsobem urazila knížete
biskopa tridentského (pozn. nikoli brixenského) pro
zákaz „Bozener Zeitangu.“ Nazvala bo „drzým Chla
pem“. Článek konfiskován nebyl. Z té příčiny podel
opat Treuinfeles ioterpelacina min. spravedlnosti.
Interpelaci podepsslo 120 poslanců pravice, mezi
nimi skoro všichni čeští poslanciz Moravy%
většina s Čech.

ttudontstvo českéumiversityKarle
Ferdinandevy vzdalov pondělí dop. hold pa
mátce Paiackéhbo ve velké aule Karolina u přítom
nosti J. Magu.rektora Pbdra. Eugene Kadeřávka,
professorů upiversitních, dra. F. L. Riegra, četných
jiných bostů, dám a přečetného počtu universitních
poslachačů, kteří do posledního místa zaujali rozsáblou
dvorana. Slavnost započala v 10 bodin přednesem
bymny „Za Františkem Palackým«, složenou od stud.
Fr. Kbodla, již zapěl Akademický zpěvácký sbor.
Na to povstal z rektorského prestolo J. Magn. Phdr.
Kadeřávek, nvítal účastníky a sdělil, že byv po
žádén Historickým klubem, aby propůjčil ma aula k
uctění památky Palackého, milerád tak ačinil, jekmile
byly splněny příslušné podmínky. Na to prof. dr. Jar.
Goll vylíčil život a Činnost Palackého v blaboce za
ložené s podrobné slavnostní přednášce. Zejména
delší dobu prodlel řečník se zřetelem k přítomným
posluchačům u onoho období života Palackého, kdy
tento připravoval se ve stadiích k velkému svému
povolání a jak ponenáhla budoval svůj názor Bvětový,
k čemuž připojil se pak rozbor Palackého ve všech
oborech veliké jeho činnosti. Zajímavá přednáška sle
dována byla s největší pozorností a kdyš řečník skon=



člzýlindembellaPalackého„Svůjkovéma,alevědy
dle pravdy l“ následoval neatuchající potlesk. Rektor
Phdr. Kadeřávek, professor na bohoslovecké fa
kultě poděkoval za předaášku jménem přítomnéh>
shromáždění, načež Adademický spěvácký sbor za
končil o 12. hod. pol. manifestaci přednešem Bendlora
Slavnostního sboru.

polek železsičních zřízemců„Do
breslav“ = ochotnickoujednotou dělníků jna Praš
ském Předměstí pořádají dne 26. června t. r. velký
koncert vojenské kapely c. a k. pěš. pluku č. 92.
na Střelnici Mimo hadba budou ještě rozličné jiné
atrakce a zábavy pořádány jako: taneční zábava,
koulení kuželek o ceny,čoské hospoda, šantan, hou
pačky a t. d.

Nalezli poštovního holuba. V Perálci
okresu Skatečskéno nalezen 16.června pošťovní holab
vysílený dlouhou cestou. Na levém křídle měl znak
orlice a korunou na pravén číslo 386, na nožce krou
šek a na něm „146. V. 492“. Dále měl na křídle ná

ie: „5. Jani 1898. Brief auben-Zuchtverein Chemnitz.“
olub brzo na.to pošel.

Letošní žně v Uhrách slibojíbýti letos
až o třetina bohatší než v loni. Obilní bareiáni po

čítají, že se sklidí letos pice na 54 milionu metrických centů (v loni se sklidilo 21 a půl m. g.), žita
na 10 (9 m. g), ječmene na 14 m. g. (9 m. g.), ovsa
13 m ag. (v loní 8 a půl mil. g.)

Hasičská župa čáslavská konásvoji
výroční valnou bromadu a sjezd dne 10. července t.
r. na Klukách, kdež místní odbor basičský nspořádá
veřejné cvičení.

Místeí edbery Ústřední Matiče šk.
uspořádají dne 3. července za účastenství místních a
některýchvenkovskýchspolků matiční slavnost
na Střelnici.

Zvěsti z východních Čech.
Z Kutné Hory. OrgánypánůposlancůPa

cáka, Plačka a Sehnala vyšinuly se v nadávání na
výši situace. Championát však patří rozhodně Podvy
sockým. Ty dostaly vzteklina, takše celému kraji ka
tnohorskéma hrozí kontamace. V předminulém čísle
věnovaly ndp. biskupovi článek zákřovácký A la „Ari
zona Kiker“ s těmito hrůzostrašnými tituly: „Brynych
v Kotné Hoře. Uvod. Před příjezdem. Podvysocké Li
sty. Četníky hlídaná tiskárna, Trojí konfiskace. Bry
nych jede. Uvítání. Biskupovo kázaní. Do Křesetic a
v Křeseticích. Svěcení kostela av. Trojice. Konec. Rů
zné poznámky. Protože na pražské výstavě schází me
nažerie s divokými šelmami a barnumovskými atrak
cemi, budou tam vystaveny Podvysocké a jejich feno
minální článkaři. Podvysocké listy enaží ae zneuctit
nejd. p. biskupa a zlehčiti význam uvítání jeho v
Kotné Hoře. Časopis takového kalibru není s to ně
koho uraziti neboť, kdo cti nemá, jinému jí nedá. Že
se městská rada uvítání J. B. M. neúčastnila, tím si
vavřínů nezískala. Páni sami cítili, že se dopustili
beztaktnosti v slušné společnosti neobvyklé. Pan purk
mistr problásil, že by šel, ale že se bojí? A to je
statečná, samostatná hlava obce? Rozliční pánové dali
o sobě slyšeti, že za nutnými záležitostmi musí v den
příjezdu pana biskopa z domova; jiní chtěli se Soko
lem do Potštýna a zůstali doma za pecí. A to jsou
mužovéčina, pacákovskézásadní a nepoddajné
opposice? Úbozí rekové! Podvysocké tupí všscky,
kdož se uvítání pana biskupa súčastnili, tedy úřed
níky zeměpanské a důstojníky, professory, učitele a
kněze, ostrostřelce (jest li je Podvysocké outouzejí, ted
třeba jim připomenouti, že nejslavnější Čech, Františe
Palacký pokládal si za čest, že byl čestným setníkem
všech pražských ozbrojených měšťanských sborů, atd.
Ti si z toho málo dělají. Naopak, měšťané katnohorští
se hrozeb Podvysockých pranic nebáli a měšťan pan
Beneš za družstvo pekařské s hrdostí pravil, že
jeho dítě podává Biskupské Milosti kytici, aby ji

ráčil přijati. V celém okolí, působil tento výjev milýdojem. Žáci a dívky obecných i měšťanských škol tvo
řili špalír a sypali na cestu panu biskupovi kvítí, a
hudba hrála při tom hymna „Kde domov můj.“ Ať to
popřou Podvysocké, mohou li, ať popřon, že v kostele
sv. Jakuba nebylo na kázaní nejméně 8 000 lidu a že

cpaného kostela. Pan Hejnic a Pacák tam ovšem ne
byli, ti chodí na velkou a velké jinam — bylo tam
však dobrých katolíků a poctivých lidí tisíce.

AČ si povídají Podvysocké co chtějí, tak velko
lepého spontanního uvítání Kutná Hora dávno nevi
děla; právě ten vztek Podvysockých, to hanobení a
snižování svědčí, že nám katolíkům sávidí, že byly
překvapeny, zabanbeny, zklamány. Jen ať porovnají,
zda-li na akademii, na koncertu a při ulavnostní řeči
pana profesora Štěpánka na náměstí bylo tukové na

br taká pozornost, také účastenství jako při vítání. B. Milosti. Praporů bylo při slavnosti Palackého
sice mnobo — (při vítání p. biskupa byly jimi ozdo
beny pouze duchovenské budovy', ale účastenství bylo

rávě tak nepatrné, že slavnost pořádali přivráenci
Podvysockých. Tak maohý litoval pana prof. Štěpánka,
že jen tak malý houfeček jej obklopoval, še ani So
kolové ho neposlouchali, že na sta lidu procházelo se

náměstí, aniž by ai bylo elavnosti pacákovské všimlo.
acák e Palacký, jaké to protivy, jak různé tu karakteryl!

V Kutné Hoře bodí škodolibý smích, poněvadž
Podvysocké velebí dr. Pacáka jako obrance (I 1 !)
rolnictva. Snad toho, které tvoří jeho klientelu v Ho
spodářské záložně, v které mu evangeličtí jeho přátelé
na škodu rolnictva chtěli sleviti několik tisíc? Vše
obecnou voselosť vzbudilo tvrzení Podvysockých, že
list Brynychův vyčítá panu dr. Pacákovi, še nemá
tisíce. Orgán pana dr. Pacáka re staví jako křeček
a poukazuje na připad malešovský. Když to slydeli
bosté u Hejkalů, smáli ae, aš se za břicha popadali, a
pan Tichý, bývalý sekretář pana dr. Pacáka, ten so

esi smál jako starý bobr. Ten ví,průš nemá p. dr. Pacák tisíce, ačkoli mu poslanecké diety nesou tisíce,
ačkoli sínekara v Hospodářské záložně a výnos advo

kátní kanceláře může uživiti oslýtuost tak
mužů, jakým je pan dr. Pucák. Podvysockévyslova
jíce „Obnová“ upřímné politování, zmýlily se důkladně
v adrasse. Na Karnohorska, ve Vídoi,v Praze i v ce
lých Čechách četli s chechtotemtvrzení Podvysockých:
„Jestlí musi, který ve věrných, poctivých a nezišt
ných slušbách národních sestárnul, namůže nic jiného
vyčísti neš chudoba — pak vlastně vyslovuje nezišt
nému politiku Pacákovi svrchovanou „pochvala“. —
Bravo, bravissimo! Proč, ale potom vlastní přívrženci
pana dr. Pacáka chtějí z veřejného života odatranit,
tvrdíce, že jim škodí? Což o tom pan dr. Pacák nic,
ale pranic neslyšel?! Pan dr. Pacák se činí marně
malým velikánem. Socialně a politicky jest vlastně již
hotov. Trochu ostřejší naráz a zvolá se svými panoši:
Aprěs noos le deluge! V zájmu pana dr. Pacáka
radím tedy Podvysockým, aby byly hezky z ticha.

Z Branné. „JičínskýObzor“,jemaž hnedod
narození roste na mozku kaří oko, dostal patrně již
změkaoutí mozku, a proto uveřejňuje ve svých sloup
cích ty největší nesmysly. Hlásná trouba cihláře a
pastora Marečka, advokáta Kloučka a Ebenhocha, po
slanců Doležala a Jandečky, kupců Zahajského a
Klosa nelíbí se pranic vzrůst katolického rachu na
Jičínska a proto jim visitační cesta ndp. biskapa leží
pořád ještě v žaladka, Jičínský Obzor viní v posled
ním čísle ze dne 28. května ndp. biskupa, že vědomě
v Branné biřmoval t4letou evangeličku; tím prý se
dopustil nezákonitého skatku a příslušný pastor prý
jej udal také úřadům. Nu, přejeme mu mnoho štěstí
jiš předem. Odkud by p. biskup sta a tisíce biřmo
vanců mohl znát? Svátost sv. biřmování uděluje těm,
kdož se vykáží legitimací katolického farního úřada,
který ovšem je vystavuje jen katolickým biřmovancům
a to na jejich požádání. Uveřejňoje své nesmysly, činí
Jičinský Obzor ovšem attentát na zdravé mozky
čtenářstva. Svobodomyslný a neodvislý orgán, který
jest neodvislý pouze od zdravého rozumu, může si
ovšem dovolit i sebe svobodomyslnější a hloupější lež.
Žákyně Klimentová, o niž se jedná, jest po katolicka
křtěná, matka i první její otec byli katolíci, ale otčim
(evangelik) dal z dítky přepsat; učinil to násilně a
pastorem. Klimentová přijímala vždy av. svátosti,
proto připuštěna k av. biřmování; bydlí ostatně u
poračníka katolíka a je po katolicku vychována. Tak
se věc má.

Ze Skutečska. S těmipányčetníkynejsou
žádné žerty. Oni chytnou i miláčka páně Šádkova,

postora na Ranné. Kdo je tím pastorovým miláčkem?ývalý okresní starosta Skutečský p. Jirmásek vypůj
čený z okresu Hlínskéko, neboť bydlí na Ranné. Až
do nedávna úřadoval ještě, poněvadž nově zvolený p.
Macháček ze Záboře není ještě potvrzen, jsou prý
proti němu dva rekursy. A proč p. Jirmásek peúřa
daje posud? Vzdal ee. Prosím Vás, vedl na trh koně,
bylo mu snad lito vzíti si nový dobytčí pas, vzal ai
tedy starý z dřívějšího trhu, vyradiroval datum ataré
a napsal nové. Ale pozorný četník, p. okresního
starosty se nelekl, dle své povinnosti pas prohlédl,
zfalšování našel, udal — a p. okresní starosta Jirmá=
sek dostal v Cbradimi 8dní vězení — a vzhledem k
tomu se vzdal. Co se týče trestu, podal šádosť ze mi
lost. Té mu přejeme.

Z Pardubie. (Sjezdrolnictva.) V nedělidne
12. června sešlo se na zdejší radnici přes 400 rolníků
z východních Čech,aby tu porokovali o smutné své
sitoaci a o zklamaných svých nadějích. Zastonpení
byli rolníci z Pardubska, Chrudimska, z Vysokomýt
ska, Litomyšleka, Králové-Hradecka, ba iz okresů je
ště vzdálenějších. Přítomni byli též páni poslanci Ja

Poslsnci pp. Formánek a Dostál se omluvili.
Schůzi zabájil pan ředitel Eckert z Chrudimi za
přítomnosti okres. starosty pardabického p. Marka
louse a vládního komisaře. Pan řiditel Vilém Teklý
z Hracholusk u Roudnice mluvil dvě hodiny o ra
konsko-uherském vyrovnání. Bylo to pochybenoa věcí,
že rolnictvo nepromluvilo o této palčivé otázce samo
a že si za řečníka pozvalo říšského poslance, který
plnou pravdu mn říci nemohl a třebas i nesměl. Řeč
pana Teklékobyla plna neupřímnosti a vnitřních od
porů. Tolik z celé řeči jest jasno, že pan Teklý chtěl
sebe vysekat a že sám noví, co by se mělo udělat,
aby to rolnictvu prospělo. Od poslance, který dovedl
před lety staročeskou politiku tak ostře kritisovat,
mohlo se přeceočekávat, še dovede dělat lepší poli
tiku. Ve skutečnosti pan Teklý na cislajtanském a
říšském rozpočtu svými řečmi ani zlatku ve prospěch
českého rolnictva nezměnil, nepomohl mu ničím a.sám
ma před lety v mnohém ohledu nedobře posloužil

kteří mluvením o politice a o potřebách rolnictva roč
ně 6 až 7 tisfc si vydělají, rolníkům však jsou
málo platní. Pan Teklý pravil, že rolnictvo si od ra
kousko-uherského vyrovnání nemůže pranic- elibovat,
protože k celní rozluce nedojde, an o kvotě a vůbec
otázkách vyrovnávacích nebade rozhodovati řišská
rada, nýbrž mocnář, pravil též, že mlecí řízení bude
také sotva zrušeno — na drahé straně ale vyzval p.
Teklý rolnictvo, aby se co nejrozhodněji proti obmy
šlenému provedení vyrovnávacích předloh opřelo. Nač
mlátit hubou a oposičními frásemi, když to dle do
znání pana Teklébo není nic platno? Proč p. Teklý
jako imunitou chráněný poslanecnepromlavil co nej
r zněji sám, pak-li doufal „ráznými slovy“ něčeho
docíliti? Proč mlčel a proč se svými přátely podpo
roval finanční a národohospodářskou politiku rytíře
Ryliňského i Kaisla? Co pomohou rolnictvu pozdní
oposiční slora pana Teklého, proslovená v den, -kdy
jiš poslancům známo bylo, že říšská rada je opět aš
do podzimku odročena? Oposiční řeč poslance Teklé
ho podobá se velice tartasení frajtra Kaliny, který by
byl Turky u Belegradu na mancáry rozekal, kdyby
ho nebyli drželi. Frajtr Myšlovic vynikal nemenší sta
tečnestí proti císaři Napulionovi. Byl by málem fran
couzského císaře zajal, kdyby Francouzi nebyli My
dlovice drželi. Pan Teklýje oposičník, jehož se nikdo
nebojí. Sám nevěří, že by vymohli státní právo po
slanci. kteří nedovedou hájit ubohé Čecháčky v uze
vřeném území a kteří nedovedou vymoci, sby vídeň
ská české obecná Škola převzatabyla do správy obezní;
nač tedy masalrolníkám ústa státním právem? Cof

toto má každý neúspěch říšských poslanců zaflastro
vat? Tím se lidu ve skutečnosti nepomůže; naopak,
čeští rolníci musí dělat politiku jinak, neš-li se v de
vadesátých letech dělá, rolníci musí se spolehati na
vlastní sílu a svépomoc, musí se spolehat na vyteva
lou a neúmornou práci a nikoli na prázdné sliby a
slova. — Pan ředitel E kert navrhl po řeči poslance
Teklého resolucí, v které se tlamočí veškerá přání
rolnictva. Žádá ae spravedlivé vyrovnání, eventuelně
celní razluka, lepší politika tarifová a berní, změna
centralistické formy státní, rozšífení zemské samo
správy atd. Pan Teklý navrhl, aby se do resoluce
rojalo také důležité mlecí řízení. Pan Pečenka pra
vil, než to vše bude, budeme žebráci, vlada prý by
si měla opatřit figarinu sedláka, aby věděla, jak vy
padal. Rolníci nejsou zlatokopové, jdou s kopce, jsou
prý hotovi. Kandidát páté kurie občan L. Štěpánek
žádá, aby se do resoluce pojalo též lihovaratví. Vládě
se prý nesmí podat prst, sic prý vezme celou ruku.
Na to internacionalistický kandidát hájil (I) rolnictvo.
Dále se žádalo odepsání daní a aby rolníci jen tolik (?!)
pole oseli, co sami (?: obdělati mobou. Panu poslanci
Udržalovi, jehož sdílnost a větší pravdomluvnosta
otevřenost se nam líbí, se zdá, že účast na debatě je
ochablejší nežli byla na minulém siezdě. Z toho vy
vodil, že v krazích rolnictva se zmohla beznadějnost.
Neslibuje si ani od navržené resoluce mnoho. Rolni
ctva odporačuje, aby požadovali od svých zástupců
upřímnost a pravdu, nechť je to třeba trpké. Zástupci
musí působit na rozum a pak na cit rolnictva. Ne
chce vinit nikoho, ale bojí se, že lid umře na ne
upřímnost. Ve Vídni se jedná a mluví jinak a doma
také jinak a ta musí konečně poslanci přijít do roz
pora 8 voliči, kteří jsou sklamáni. Mlavé o rakousko
uherském vyrovnání, praví, že se nediví, že Maďaři
hájí posavadní své výhody. Kvota nynější sice ne
uznává, ale Maďaři prý mají pravdu, že saháme do
jejich statků. Dosud spojili se v době rozhodné Němci
vždy s Maďary a my podlehli. Prcč se nemáme s Ma
ďary spojit nyní my? Němci by to jistě rádi udělali,
an by z toho měli Maďaři prospěch. Spojení Čechů
s Maďary nepovažuje za nemožné. Maďaři prý by pak
neměli ani tolik příležitosti vykořisťovat nás jako
nyní. Pan Udržal enaží se lítat a myslit samostat
ně, ale ač nám jeho rozmachy nejsou nesympatické,
přece velmi často brkne a řekne hloupost. Pan Udr
žal je naivní, pak-li myslí, že epolek s Maďary je
možný. My chceme chránit naše zemědělství a mly
nářetví proti konkurenci maďarské. Myslí p. Udržal,
že maďarští židi a magnáti z idealní lásky k nám
Čechům vzdájí se posavadních výhod, nechají zkra
chovat své mlýny a statky, abychom ai my Čechové
pomobli? Myslí p. Udržal, že Maďaři se do nás za
milují, když se ujímáme uherských Slováků, Chorva
tů, Srbů, Rusínů a Raumunůproti Maďaram? Maďar
a žid jsou příliš letiví, chytří a vypočítaví a z lásky
k nám neučiní pražádných ústupků; budou nanejvýš
dělat politika „z račky do račky“, a povolí nám vý
hody jen v ceně tolika milionů, kolik výhod téže hod
noty my jim navzájem poskytneme. Chceli mladý pán
Udržal dělati vážnou politika, musí míti tato slova
na mysli. Větších výhod docílil by jiným způsobem
jen pak. kdyby byl desetkrát prohnanější, mazanější
a vypočítavější, nežli maďarští židé, kteří jsou až

paě dobří počtáři. Proti nim je pan Udržal dosudolé neviňátko a musí k Maďarům dlouho chodit do
školy, než-li na ně vyzraje. Má-li čas a peníze, ať
jde ©prozutím do Uher, z vlastního názoru a
statistických dat i původních pramenů studovat ma
ďarské sociální, finanční a politické poměry. Po ně
kolika leté pilné práci měl by aspoň samojediný v
českém klaba o uherských poměrech jakés takés po
nětí a mohl by pak snáze čelit osobivosti a brabivo
sti maďarské. Dosti moudře a dobře pravil p. Udržal,
že se daně platit musí a že se má ale též poplatní
kům umožnit, aby ty daně platiti moblí. Tajný svůj
lán měl by p. Udržal finančnímu ministrovi Kaiz
ovi prozradit. Pan Udržal se zastal také velkomysl

ně paxa minietra Kaizla, jemuž se zvyšování daně
nemá tak zle vykládati, protože to zdědil po svých

ředchůdcích. To je ovšem pravda, ale panu Udrža
ovi připomínáme, že lze dědictví přijmout též s do

brodiním inventáře, totiš a výbradou, pak-li není
předložené. V paragrafech se pan Udržal patrně ještě
dobře nevyzná. Zdá se však, že pan Udržal pokulhává
dosud též v historii a politice. Odmítnntí Palackého,
když byl r. 1848 dvakrát povolán na křeslo minister
ské, prohlásil totiž „státník“ pan Udržal za velikou

Ale, ale, pane Udržal, co jate to zase pravil!? Vždyť
to tak a'rašně bučí! Což měl snad Palacký dělat ja
ko Čech německou anebo aspoň rozhodně německou
politiku proti nám Čechům? To právě tento veliký
Cech nechtěl a veledach Palacký nemohl také vyho
věti podobné žádosti německých tehdejších politiků,
majících velice úzkoprsé a obmezené náhledy. Panu
Udržalovi radíme. aby si nejnovější vydání veškerých
epísů Palackého koupil a aby je pilně pročstl, pak
nebude mluvit tak mnohý nesmysl. Jistý občan ko
nečně navrhoval také, aby rolník zasel pouze tolik
poie, mnoho li stačí s rodinou obdělati a mnoho-li
ma stačí na výživa; ostatní pak aby se nechalo la
dem a neplatily se danš. Tomuto naivnímu a zoufa
Jéma návrhu se ovšem většina přítomných ponsmála.
Ku „konci schůze byla pak přijata resoluce.

(Zasláno.)

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bude ve středa

PRE“dno 22. červnavo 2hodinyodpol "UN
v diecásním spolkovém domě „Adelbertinu“, Jiříková tří

de č. 300- I. v Hredci Králové,

V Hradci Králové, dne 16. června 1898.

Dr.Alols Frýdek, Dr.Gustav Domabyl,
předseda. jednatel.



Palacký a Mladočeši.
Dnes stojí v popředí oslavovatelů Františka Pa

lackého strana mladočeskéáa veškeré její odstíny. Ta
není dítkem Palackého, není také dědicem a stoupen
cem jeho myšlenek. Dnes, kdy veřejné mínění tak se
falšuje, plete a mate, nebude od místa, jaké stano
visko zaujímal Palacký vůči N. Listům a Mladočechům. |

V prosinci r. 1863. byli Palacký a Rieger nu
ceni, zuložiti ei vlastní svůj denník „Národ“, neboť
jimi založené „Národní Listy psaly proti jejich pře
evědčení. Palacký o tom napsal:

„že „Národní Listy založeny a zvelebeny
byly z počátku blavně přičiněním p. Riegra, to vůbec
známo jest a ony samy nezapirají; že pak chtěl v
nich míti orgán, jímž by zdání své o pravdách poli
tických vůbec vynášeti mohl, to tuším camo sebou se
rozumí, aniž se tomu kdo diviti bude. Nastala však
nesadloubo doba, kde smýšlení redakce Národních
Hstův o věcech některých více méně vážných počalo
se líšiti a rozcbázeti od smýšlení p. Riegrova, kteréž
obyčejně bývalo také smýšlení mé; ons pak při prav
dách, o kterých se od nás různila, i také při spů=
sobu jejich vynášení, chodila za přesvědčením svým a
nikoli naším. My postoupivše jí prve celé právo ma
jetnosti „Nár. listům“ z dobré vůle, nemohli sme než
poněkud těžce to nésti, že hlásaly se věci tak říkaje
jmenem naším, za které my mravně odpovídati sme
nemobli a nechtěli; neb v obecném domnění byly „Nár.
listy“ orgánem naším, a ony samy nikdy jeho nevy
vodily z bludo, když pak p. Rieger o nesbodě takové,
v měsíci červno 1863, spůsobem co možná nejšetr
nějším vůbec pronésti se chtěl, „Národní listy“ ode
přely mu k tomu místa u sebe, V takových okolno
stech nezbývalo nám hic jiného nežalternativa: buďto
vzdáti a odříci se všeho působení v oboru politickém
vůbec a ohlásiti to i veřejně, abychom dále za nic
ani mravně odpovědnými nebyli, aneb postarati se o
jiný orgánu, jímž bychom mohli vlastní své smýšlení
předkládati národu. Kdyby svědomí naše bylo nám
dovolilo následovati osobní své chuti, bezpochyby že
bychom již dávno, i p. Rieger i já, rozhodli se byli
pro pád prrní; mobu zajisté ručiti, že ani onani já,
psk ani přítel náš dr. Brauner, nebažili jsme nikdy
po tom, abychom byli aneb slulí „vůdci národu“, jakž
nás někteří nazývati počali. Ovšem obětovali jame od
mládí vše, co nám bylo možného, službě toho národa,
jehožto prospěch všestranný nám byl vždy nade vše
cko žádoucí a dražší, nežli statek, život i čest a
sláva vlastní. Jistě ale že učiníme ak, a postoupíme
ochotně místa svého pánům těm, kterým počínáme
býti na závadě, jakmile se jen přesvědčíme, že národ
náš nepotřebnje a nežádá více snad i oběti našich.
Dokud však to se nestane, dle povinnosti své nesmíme
ustávati ve snažení, kteréž, ať vi jest pravé nebo
křivé, samo v sobě, vždy opřímně eměřoje k obec
nému dobrému.

Nenkvapili pak sme se ve předsevzetí svém,
zjednati sobě orgán nový; zdržoval nás od toho sám
ohled na dloubou nesvobodu majitelo „N. listův“, dr.
Julia Grégra, trpícího u vězení za to samé politické
vyznání, kteréž bylo peu prča naše vlastní. Teprv
po jebo na svododu propuštění, když mnohá soukromá
vyjednávání nevedla nás k cíli, a povédíno nám ur
čitě, že „Nár. listům“, jakož nyní se vedou; „čest“
nedovoluje jíti za přesvědčením jiným, nežli za jich
vlastním, masili jsme učiniti krok, kterého sme si ni
kdy byli nepřáli, a nenadáli sme se, že on nám tak
nápadaě ve zlé vykládán bude, jakož se stalo sku
tečně. Kterak pak bychom se byli domýšleti mohli,

že mužové, kteří vyblařají se sami za svobodomyslné
katexochén, nám za zló bráti budou, užívati téhož
práva — jíti za přesvědčením vlastním, ne cizím —
kteréhož my, již oni za méně svobodomyslné poklá
dají, nepopírali jsme jim nikdy? Či jen jim volno,
činiti násilí přesvědčení našemua žádati, abychom my
kráčeli vědy za nimi, když vyznávají, že jim Čest
brání, jíti za námi?

Palacký pak vypravuje, jak Národ založen se
vším možným ušetřením osob, jak 8 „N. listy“ nepo
lemisoval a tyto přece etrbly proti němu křik neslý
cbaný, jak proti němu mluvily a agitovaly, nešetříce
při tom vždy prostředků poctivých a zbraní čestných
a pokračoje pak:

„Že pak někteří měšťáci a venkované, jichž po
litický zrak nestačí dále, nežli pokud jim posvítily
„N. listy“, za příkladem učitelů svých osvědčují se
proti nám, tomu my tak málo se divíme, jako že i
celá téměř žarnalistika německá, o jejižto spravedl
nosti k našim národním spabám „Nár. L.“ tak dobře
jako my poučeny jsou, ukazuje se býti hotova při
jrouti je poněkud na milost, jakožto nové pomocníky
ve brojení proti nám. Ale co souditi, ať nedím o do
bré vůli, alespoň o rozomu a důslednosti nových bo
hužel! našich protivníkův, když my, rozkřičení „de
spoté“, dovolili sme jim bez nesnáze odtrbnouti se
od nás a jíti, kam se jím líbilo — jakožto předce
skotek sám hlasitě mluví, — oni pak, čistí svobodo
myeJníci, obviňují nás, že se trháme od nich a utí
káme se pod prapor zvláštní a vlastní? Čili pok jest
co jiného, čím bychom se byli provinili proti nim!
A když, jakž oni hlásají, ve sporu tomto pravda (ne
ta Boleslavská, stojí pří nich a národ český za nimi,
čebo pak se mají obávati?

Ale břích náš záleží prýv tom, že sme opustili
svobodu, pravdu a právo, a stali se zpátečníky, že
sme zpronevěřili se národu a chreme prodati jej šlechtě,
že libujeme sobě v ideálech fendalismu a ultramon=
tanství, a toužíme po dobrodiní knutul Tak alespoň
blásá ee, ne sice v „Nár. listech“, ale v táboru pří
vržencův jejich. Jest to tedy jen ohlas obně posvát
ného v prsou právě demokratických, jest jen ušlech
tilé snažení, svrbnovti se stolce, ztroskotati modly li
ché, aby neprznily více svatyně národní.

Nepochybuji, že aspoň dobromyslnější mezi pro
tivníky našimi, borlíce pro svobodu, právo a spraved
livost neodeprou ani nám těžce obviněným a již té
měř odsouzeným onoho dobrodiní, kterébož zákon i
zločincům přeje, abychom bájili sebe před soudem
národa a vyložili, co vlastně ua sporu jest mezi ná
mi a jimi. Dosavad to aspoň nebylo možné, když „N.
1.“ nedaly nám mluviti, jak my sme chtěli, nýbrž jen
jak čest jejich jim přejpisovala. [ ačkoli však, že re
dakce „N. 1.“ není sobě dosti povědoma všelikých lo
gických i politických nedůsledností svých, doufám
přece, že nám za zlé bráti nebude, kdyži my zastá
vati budeme čest svou a přesvědčení avé, a že pravé
svobodomyslnosti své ani nezapře, připojujíc k ní
přímou protiva jejich, nesnášenlivost, ani v pochyb
nost nenvede za příkladem společných nepřatel našich,
o kterýchž právem říci se může: dominationem ap
petont, dum libertatem appellant: baží po panování,
když hlásí se o svobodu.“

Od r. 1863 šířila se propast mezi Františkem
Palackým, Sladkovským a pány Grégry, jejichž vydat
ným pomocníkem byl též skutečný zrádce národa, po
věstný Karel Sabina, který v letech sedmdesátých pod
něcoval mládež i radikální tábority k nejostřejší opo
sici s pak je udával policii a trestnímu sondu. Známo,
še mnoho deklarantů, redaktorů, studentů, dělníků,
měšťanů a rolníků pro táborové projevy bylo za vlády

FEUILLETON.
Jak se dříve koupávali ?

Za starověku byl lázeňský žívot vysoce vy
vinut. Když však po pádu říše římské divocí ná
rodové germánští zaplavili Evropu, zničena byla
většina starověkých slavných lázní, z nichž byly
známy již tebdy Plombiéres, Luxeil, Albano, Ba
den, Aix, Baden-Baden atd. Teprve mniši obrátili
pozornost zase k lázním a rádi své kláštery při
léčivých pramenech stavěli. Tak povstaly lázně v
Luxeuilu, v Baréges, Warmbrunnu, Bathu, Monte
Kasinu, Darnech, Arlesu, Kissinkách, v Priffersu,
C chách atd.

Ze i Slované od pravěku se rádi koupávali,
tomu nasvědčují různá svědectví, Ruský letopisec
Nestor vypravuje o apoštolu sv. Ondřeji, jenž
podél Dnepru do zemí slovanských přišel: «Spa
třil zvyk tamních cbyvatelů, ani se v lázních kou
pají a lázeňskými metlami telo šlebají. Přišed do

ima vypravoval tam: Viděl jsem dřevěné lázně
a v nich kamna, které silně rozžhavují, do těch
chodívají a do naha se svlékají. Pak se polévají
vlažnou vodou, načež berou pruty anebo jemné
větve stromové, jími se počnou šlehati, mezi tím
vlévají vodu na rozžhavená kamna a sbičují se
posléze tak velice, že sotva živí vylézají. Při vý
chodu z lázní polévají se studenou vodoů. Tak
činívají každodenně«.

Kdož by v popisu tomto nepoznával ruských
lázní Vůbec bývaly u Slovanů suché, horké, parní
a vanové lázně ode dávoa v oblibě. Libušiny lá

zně na Vyšehradě jsou svědectvím, že staří Če
chové libovali si též v říčních lázních.

Lazeňský život v zemích českých značně se
zlepšil za trvání válek křižáckých. Tehdy poznali

echove též přepychové lázně orientální a caři
hradské, Nejvíce se přičinili u nás o rozvoj lázní
benediktini a premonstráti. Rádi zakládali kláštery
své podél teplých a léčivých pramenů; jejich lázné
lid rád navštěvoval. Později vznikaly četné umělé
lázně též v městech a ve vesnicích.

Když později veřejné a soukromé lázně pro
mnohé příčiny, zvláště pak pro nemravnost vešly
v ne"ážnost, počalo panstvo a měšťanstvo vyhle
dávati tak. zvané přírodní lázne. Hosté utábořili
se v okolí léčivých pramenů buď ve zvláštních
stanech anebo v lázeňských boudách za tím úče
lem dosti primitivně zřízených. Byl-li nával hostů
v některých lázních přiliš četný, pomáhali si lá
zeňští bosté k noclehům často drastickými pro
středky. Noclehovali totiž dle jistého pořadí, které
určovalo dohodnutí neb los Část hostů šla časné
spát a postoupila svá lože o půl noci ostetním.
Po půl noci bavili se hosté buď koupáním, pitím
neb karbanem; tutéž činili jiní ovšem i ve dne a
před půl nocí.

Rozumí se, že při takovém skoro cikánském
živobytí nebylo v lázních o blechy a jiná kousavá
zvířátka žádná nouze, Svět měl ostatně tenkrát o
původu hmyzu poněkud jiné mínění než dnes,
myslil, že povstává u mladých děvčat následkem
koupání a proto galantní pánové při tanci až pří
iš dotěrné a vlezné šestinobé potvůrky při tanci
galantně lovili, Francouzský vyslanec de Courtel
les lÍčí nám zajímavě lázeňský život v18, století.

obou Auerspergů odsouzeno. František Palacký varo
val před nástrahami Aaerspergovců, byl rozhodně proti
obeslání sněmu od ústaváků dle nespravedlivého vo
lebního řádu za pomocí chabrusu zvoleného.

Palacký musil pro tehdejší neústupnosť svou od
bratří Grégrů, od Sladkovského, Tůmy, od „Národ
ních Listů“ a „Obrany“ mnoho vytrpěti. V roztrpčení
napsal mezi jiným:

„Pak-li tak zvané Mladočechy všmníms perfidnosti,
má to svůj dostatečný důvod. Lidé tito vědí to dobře,
že mezi námi, tak zvanými Staročechy, kteří mají jen
nějaké jméno v zemi, není nepřítele svobody. řec
do nekonečna ustně i písemně deklamojí, jak svoboda
v Rakousku vůbec a v Čechách zvláště jest námi ohro
žena; pravou ošklivosť hlásají zvláště před tak zvanou
rakoaskou stranou práva, jako kdyby to byla ctnosť
a zásluba, patříti k nějaké straně nepráva. My Sta
ročechové jsme jim skutečně veskrz feudálové, kleri
kálové a ultramontáni, právě tak, jako nás učí jejich
přátelé a učitelé — židovětí vídeňští šmokové — od
nichž nechceme býti poučení, jakého druhu má býti
svoboda, která patří našemu národu. Především jsou
tak zvaní dva vůdcová Palacký a Rieger vinni vším
zlem, které museli radikálové v Cechách po 28let (t.
j. od r. 1848)snášeti. Proto také předchůdcové ra
dikálů, spiklenci v květnu r. 1849. (Posn. red.
mezi nimi Karel Sladkovský, Josef Frič atd.) přijali
v plán svůj, aby Palacký a Havlíček násilně :t.
j. smrtí násilnou: byli odstranění a učinění ne
Skodnými. Proto musí také nyní především Palackého
a Riegrova vážnosťv národé všemi prostředky a všemi
cestami býti zničena i odstraněna, má-li zlaté tele
s7obody dle srdečného přání pánů těch slaviti příchod
svůj do Čech: a proto také pánové ti učí se pilně u
svých vídeňských přátel a učitelů lžím, pomlouvání a
tupení našich osob. Kdekoliv nehlasovali jsme ve smyslu
jejich, vždy osvědčili jsme se býti nepřáteli národu.
— Objasním to pouze anekdotou, neboť opravdivého
vyvrácení to nezasluhuje: Když na vídeňském říšském
sněmu z roku 1818 nechtěli jsme zrušeuí roboty při
pustit bez spravedlivého odškodnění, nebylo žádného
odsouzenějšího reakcionáře a nepřítele národu, než
jsme byli my. Nedlouho po tom, v bachovské reakční
periodě, slyšeli jsme, kterak majetníci velkostatků
velmi ostře si do nás stěžovali, že my jsme jediní
„skutečně nebezpeční revolucionáři“, pončvadě prove

denou sásadou odškodnění učinili jsme opětné zavedení
roboty právně na vědy nemolným. — Tak bývá človék
od lidi posuzován, kteří řídí se jen svými náruži
vostmil“ — —

Takto psal Palacký o Mladočeších, kteří mu zů
stali nesmířitelnými nepřáteli až dosamrti jeho, jež se
udála za 2 leta. Dnes jsou Mladočeší zcela jiní. Osla
vají Palackého dějepisce, politika i největšího Čecha,
dnes jako on spojeni jsou se stranou práva a 3 Českou
vyšší šlechtou, Pacákové a Spindlerové stejné odsu
zují Grégrovu politika z let 1873—79, podpisují 8 kle
rikáli interpellaci proti bezdůvodným útokům strany
Wolfovy proti biskupovi tridentskému, dnes dělají
Mladočeši politiku dr. Riegra a Fr. Palackého — ovšem
méně dovedně a šťastně než tito — a vudce mlado

české strany dr. Herold, který ještě r. 1876 byl za
žraným nepřítelem Františka Palackého, suby nehty
vtírá se dnes sa slavnostního řečaska při položení základ
ního kamene k pomníka Františka Dalackého, aby aspoň
kousek nehynoucí slávy telkého Čecha padlo na pošramoce
cenou jeho národní a politickou reputace. Tak se Časy
mění a lidé v nich! Ba i ty „Národní Listy“ v době,
kdy jejich odchovanci jim dle navčených příkladů vy
tloukají okna, slaví dnes s českým národem nezapo
menntelného Františka Palackého. Toho snad ani Pa

České lázně Teplice a Karlovy Vary byly
již dávno známé, avšak skvělý život nastal v nich
teprve za Jagellonců a prvních českých Hobsbur
gů. Roku 1574 navštívila tyto lózně též Filipina
Welserová, choť arciknížete Ferdininda. Léčila se
nejen koupáním, ale též pitím tepié zřidelné vody
a kysciky.

Ze v Karlových Varech zrovna tak hlučno a
veselo bylo, jako v lázních německých a [rancouz
ských, potvrzuje nám snešení sněmovní z r. 1615.
Došla tehdy českého sněmu stížnost sousedů a
pokojných pacientů karlovirských — »jakým způ
sobem již od několika časů někteří nepokojní,
tak i cizozemci vyšších i nižších stavů nebezpeč
ným střílením, vypobízením, rvaním, domův Vy
tloukáním, lidí honěním, nevážnými po ulicích
ve dne i v noci povyky, křiky a toulkami ajiný
mi nenáležitymi a nesnesitelnými předsevzetími,
jako i v tom, že mezi fraucimer, když se myjí,
přebíhají, všetečně a nestoudně sobě počínajíce«.
Sném kázal lázeňské výtržníky vězením, vypově
děním z města a ze země do vojska vřaděním v
Uhrách na pevnost přísně trestati.

Františkovy lázně u Chebu byly ještě ku
konci minulého století tak promitivní, že ženy
chodily si se džbány pro léčivou vodu ke zřídlu,
brodíce se až po kolena ve vodě. A když je dal
r. 1792 chebský magistrát prkennou boudou ohra
nití, spiskaly pravou revoluci proti tomu. Podobné
bylo u různých kyselek lázní sírnatých, železitých
a j. Boudy, bassiny a vanové lázně a lázeňské
primitivní domy povstávaly u nich jen poznená
hla, neposkytujíce mimo noc'ehu a špatné stravy
přílišného pohodlí. Dnes ovšem jináče.



lacký neočekával. Přáli bychom si jen, aby všichni
dnešní oslavovatelé řídili se také rady a pokyny slav
ného otce národa.

(Zasláno.)

Veleslavnému zemskému výboru král, Českéhov Prazel
V bluboké úctě epsaní dovolují si co nej

sdvořileji šádati o laskavé vyřísení následující tak
důlešité záležitosti.

Člen národopisné výstavy Českoslovanské pan
arch. Sochor, žádal r. 1896 obecní výbor v Podulša
nech, by jemu bylo dovoleno, vnitřek tamnějšího dře
věného kostela, který byl určen ku zbourání převézti
do Prahy na výstavu. Byli to tyto části: tři oltáře,
krásné umělecké práce, kazateina, svícny, horouhve,
více obrazů s soch, celý chor s varhany, 16 lavic, 2
kropenky, velké železem pobyté dveře a dva evony.

Obec podulšaneká rozhodla nebrániti, aby tyto
věci přišly na výstavu; zdělána však smlouva, dle
které se stanoví, že veškeré věci po výstavě zpět pře
veženy a opět umístěny budou. Smlouva tato napsaná
byla dne 4. ledna 1896 u slavného c. a k. okresního
hejtmanství v Pardubicích.

Smutné bylo naše loučení s milým kostelíkem
a když před jeho zbouráním naposlod shromáždil se
lid, tu mnohý, jako při odchodu dobrého přítele za
slzel. Smutno bylo v naší obcí, když jí scházel její
nejdražší posvátný odkaz předků jejích, kteří kostel
tento v zlých dobách r. 1661 postavili. Nezvoníme
po více let jíž ani klekání a poledne a postrádáme
jak samozřejmo zvonů zejmena nejvíce.

Doufali jeme, že si postavíme brzy zase nový
kostel, když však nám to pro různé větší výlohy bylo
nemožné, nežádali jsme vnitřek kostelní apět, poně
vadž na to bylo času, až by se v novém kostele
umístniti mohl. Zvony však, dle usnesení obecního
výboru nalehavě zpět požadovány. Po opětovaných
žádostech, byla obec vyzvaná národopisnou společno
stí, aby poslala svého plnomocníka do Prahy, kdeš
jemu veškeré předměty vydány budou.

Podivili jsme me velice tomuto vyzvání, neb
obec nebyvši sama vystavovatelkou, nemusí dle výše
uvedené smlouvy na svůj náklad dáti rozebrati v Pra
za veškeré části, sejmouti zvony z věže atd. a dopra
viti si je domu.

Tím by byla obec velice poškozená a sklamaná
ve svojí ochotě, s kterou uvolila k zapůjčení interieru
na výstavu v důvěře, že jedná s našinci, kteří jí ne
zklamou Čínila to také proto, by prospěla tímk
oslavě výstavy a tím i celého néroda. Nestává na

prosto žádného důvodu, by obec podulšanská ze svéo kryla dopravní a jiné 8 tím epojené výlohy. Obec
však nabízí řečený interier veleslavnému zem. výboru
ke koupi za mírnou cenu, tak že by bylo třeba jen
malé částky přidati k ušetřeným takto výlohám do

pravním a zůstal by celý kostel zachován pro buoucnost celému národu. Bylo by to zajisté lepší, neš
dopraviti vnitřek do Podulšan, třeba hojně porou: ha
ný, z čehož by obec měla smutnou upomínku na ná
rodopisnou výstavu.

Také myslíme, že by nejmilostivější kníže pan

re piskup olomoucký nic nenamítal, kdyby částkaJeho velikomyslnáho daru kostelíku a výstavce věno
vaného 4700 zl, dána byla na zakoupení tohoto vnitř

ka než aby z kostela na výstavě zbyli jen holé čtyřizdě. —
Vzhledem k těmto vývodům dovolují si v úctě

podepeaní zástapcové obce podulšaneké co nejsnažněji
veleslavný zem. výbor žádati o laskavé uvažování zá
ležitosti našeho kostela a milostivě rozhodnouti:

1. Má-li se interier námpatřící od nás koupiti;obec naše nabízí jej za 1000 zl.
2. Aby zvony z kostela na výstavě neodkladně

byly sejmuty a nám do Podulšan zaslány.
V Podulšanech, 8 června 1898.

F. Vímař, radní. Ant. Bychler, starosta.

Zvěsti s východních Cech.
Z Mlado Boleslavska. Snadani nevíte,

který liat také věnuje velikou pozornost „Obnově?“ —
Je to „Česká Škola“, takto prý „Časopis pro ačitel
stvo a přátely školství národního“ — ve skutečnosti
všek časopis eocialisticko- pokrokářeký pro topení
kněžatva a k ostudě učitelského stavu. Ve sprostotě
závodí se „Škol, Obzorem“ a „Č. Učitelem“, od nichž
se liší pouze tím, že — nemá redaktora. Za redakci
„odpovídá“ p. K. Pitter, sazeč nebo faktor p. Neu

bertovy tiskarny, který bezpochyby mnohdy ani neví,zač „odpovídá“. Skutečného redaktora nikdo nezná,
ani v Praze ne, ten se úzkostlivě tají. Už také „Po
sel z Budče“ v úvodním článku „Č. Škole“ tu zaku
klenost vytýkal, ale vzácné incognito zůstalo i nadále
světu skryto. Má k tomu, jak se přiznalo, své příči
ny: snadno prýby nedalo příjít o svou existenci!
Tahle věc je dojista sajímavá už proto, že se redak
toři ostatních ačitelských listů o svou existenci ne
bojí. Jinsk musíme toho pana redaktora chváliti, še
má aspoň tolik studu, že se stydí na ten svůj pam
flet podepsat, a jest věru ku podivu, že se podepi
suje pan Pitter na něco, co píše nějaké zvrhlé indivi
dium bez náboženství a mravu. Toto individium pro
jevuje ve svém žurnále trojí snahu: doporačovati mo
rálka bez Boha, šířiti propapandu socialismu v uči
telstvu a dožadovati se vyššího vzdělání proučitelstvo.
Tento poslední požadarek je docela pochopitelný, po
něvadž slovatné inkognito vidí samo na sobě nejlépe,
jak je to emutné, býti učitelem a při tom nevzdělan
cem. Nedávno prohlásilo veřejně a slavně, že učitelstvo
patří mezi — proletariat! Kdyby bylo řeklo, še jen
to učitelstvo, které jest v jeho táboře, pak by ovšem
to bylo pravda. V poslec ním čísle uvádí tento šur
nál, co napsala „Obnova“ o spolku katol učitelů na
Moravě, a dokládá k tomu: „Tak se těší „Obnova“
a mne si radostně ruce, že špačkové sedají na kleri
kální lep. Ubozí katoličtí učitelé! Budou dost silnými,

aby anesli vděk svých patronů za to, co pro jeji
účel vykonají?“ — Toť se rozumí; enec z „Ú.
Školy“ to nijak nemůže pochopit, še může někdo ko
nati něco s náboženského přesvědčení. To ja mu špa
nělekon vesnicí. A kdo v té peci bývá, jiného tam
hledá. Zakaklenec se přiznává skoro v kašdém čísle,
že liberální nčiteletvo se zaprodalo Mladočechům
sa elibovanou odměnu, sale že sepo čertech přepočí
talo. A proto shledává také u katolickýchučitelů
touhu po nějaké odměně. Slepému těžko mlaviti o
barvách. Ale nestranný posuzovatel vidí, še kleriká

lové si špačky ve skutečnosti nechytají, a kdyby, —řece že byto nebyl tak špatný lov jako u liberálů,
H si chytili — Řejly! Dále béřesakaklenec proti

Obnově“ vochranu socialisty. Zlá „Obnova“ přecevytý
kala socialistům, že se neštítí barbarství, že touží jen po
ukojení tělesných choutek — a to je v očích zaku
klencových náramná křivda. Vždyť jsou přece sociali
stá lidé velice mravní a jemných uhlazených způso

dnech vytřískaná okna v domě „Nár. Listů“. Proto
prý „píši klerikálové o socialistech jako Božídar Vo
cásek o anarchismu“. — Za to zakuklenec o nich pí
še dle přísloví: „Pověs mi, s kým obcuješ, a já ti
povím, kdo jai“. Ku konci otázku: Je to div, že se

malu všecky vrstvy lidu odvracejí od nčiteletva,
kávě si vydržujelist tak svrhlý, jakým je „Č. Škola?“
Jakým odchovatelemdítek může býti takový zakukle
nec? A kdy so našemu učitelstva otevrou oči — kdy
pozné, že takto upadati bude u větší a větší roztržku
s národem? Na to ať si odpoví zakuklenec sám.

Z Hrádka u Nechanic.(Vyznamenání).
Obecní zastupitelstvo na Hrádku u Nechanic ve své
schůzi dne 4. června odbývané jmenovalo jednohlasně
velebného pana P. Václava Bř:ského, kaplanu z Ne
chanic za jeho snažení, vzácnou obětavost, za porsbu
zování u věcech víry a milý zájem 0 obec Hrádovakou

svýmprvním čestným občanem — Z Hrádkuu Nechanic: 5. červen byl u nás dnem slavnostním,
neb velebný pán P. V. Břeský pořádal u nás se avo
lením důstojného pana faráře Jos. Hlavsy první slav
nostní přijímání dítek naší školy. Dítky, jichž se to
týkalo, sbromáždily se slavnostně ustrojeny ve škole,
děvčata ustrojena vesměsbílé; ostatní u kostela. Ve
lebný pán za průvodu místních hasičů, ostatních dítek
a velikého počtu lidu u slavnostním vyzvánění tešel
ro komunikanty ku škole a odváděl je za zvuků plné
apely hudby Libčanské ku svatým obřadům, kdež

jim vysvětlil posvátnost doby přítomné. Všichni pří
tomní byli dojati tklivými řečmi po evangelium, před
av. přijímáním a zvláště, když dítky majíce rozžaté
svíce v rukou obnovovaly slib křestní a nejdůležitější
články vyznání víry. Byly hlasy starců a stařen, že
něco podobného nezažili ve svém věku. Po měi svaté,
při které dítky školy naší zpívaly obřadům přiměřené
feně, odvedl celý zástup dítky za průvodu hudby a

hasičů do bytu místního a velmi oblíbeného starosty
„ Jana Kužela, kdež byly všechny školní dítky po

děleny pečivem a koman:kantům připravena zvláštní
snídaně, při které jim hudba hrála. Všechnykomuni
kanty obdaroval velebný pán krásnými, cennými
obrázky a každému zavěsil na ruka růženeček. Odpo
ledne shromáždily a súčastnily se všechny dítky školy
Hrádovské slavnostního procesí kn kapli Nejsvětější

Trojice, kterou dal svým nábladem zříditi k Jan Kužel starosta a jeho paní Marie Kuželová. Téhožpro
cesí súčastnili se i hasiči Hrádovští s hudbou, kteří
před tím v slavnostním průvoděuložili stříkačku do
nově vystavené kulny. Procesík Nejsvětější Trojici
se súčastnili ohromné množství lidu, že není pamět
níka tobo. — Málo nás na Hrádku, alepanuje mezi
námi vzájemnost a heslo „všichni za jednoho a jeden
za všechny|“

Z Vrchoviny u Nové Paky. Včísle15.
pověstného plátku „Jič. Obzor“ producíruje se novo

cký pan dopisovatel se svým placatým rozumem.
Posmívá se poctivým rolníkům vrchovinským, ačkoli
má sám po jednou našem rolníku velmi pěknou pa
mátku,že se účastnilí v banderiu uvítání svéhobisku
ps. Nebyli sice vyzdobeni různými tretami, jako zná
mí pánové, když někam na parádu rukajou, ale jako
prostí lidé, kteří znají slušnost. Zachovali se aspoň
mnohem lépe, než-li mnozí tak zvaní intelligentní
páni, kteří otravují lid novinářským jedem duševně a
smradlavou kořalou tělesně v celém okolí. Takoví

páni arci před katolickými vysokými bodnostáři klouk nesmekají, poněvadě ae bojí, že by jim pod
kloboukem mohl uletět rozam, jehož ostatně vůbec
anebo aspoň na zbyt neměli. Posmívá-li se takový
duševní ubožák našemu starostovi, že je členem novo
pscké katolické jednoty, tedy ten by si s toho pranic
nedělal, i kdyby jim ve skatečnosti byl. Náš pan
starosta těší se v naší obci úplné vážnosti, a jest-li
několik utřinosů, kteří chodí pro rozam do Paky se
o něj otírá, tedy u nás ani kočka po tom nemňouká;
u nás ty ptáčky známe a dle toho je nízko taxiruje
me. Panu novopackému dopisovateli radíme ostatně
v jeho zájmu, aby se staral více o své uzenice, než
o novinářské mazanice. My rolníci jsme již ty novo
packé příteličky naše důkladně poznali Kde možno
De nás něco uškubnout, tedy to rádi učiní, a po stra
ně se nám ještě posmívají. Inu, jinak to „svobolo
myslná“ naše intelligence ani udělat nenmí.

Z Ličaa. Národníkatolickájednota pro Lično
a okolí konala v pondělíavatodašní měsíční echůzi.
— Vdp. prof. Dr. Ferd. Beneš elegantním a velmi

přesvědčivým působem pojednal o pravém a neprávém vlastenectví, načeš promluvil ještě předseda jed
noty, proč jest nám čtením se vzdělávali a dal né
které praktické pokyny ke čtení časopisů, které naše
jednota odebírá. — Na návrh p. Vojtěcha Křížka usne
Benojednomyslně, že se to musí pokládati za neslý

chanou urášku náboženských citů všech nvědomělých
katolíků, když by měla socha Rodičky Boží na ní
městí hlavního města našeho království býti z dosa
vadního místa pošinnta neb docela odstraněna, aby
tak učinila místo pomufku mistra Jana Hasi. — Pro
test tohoto obsahu bude poslán do Prahy. —

Výstava české práce technické sahá
jena bylav Praze s trvá od 16.Červnado 16 září na vý
stavišti v král. Oboře. Jesti to výstava české tech
niky, architektury a inžsnýratví, spojená zároveň 8

výstavou motorů a pomocných strojů pro maloživao

stníky, s výstavou vynálesův pro šivnostníky, jeto skrátka vzorné výstava české práce. Řemoslníka
umělec dělník a učenec, šivnostník a hospodář, prostý
člověk a vtipný badatel všichní aj tu ke práci spo
lečné družně podali svých rakou, aby nejen českým
vlastem, nýbrž i v císině jssný a sevrabný i
obraz, na jak vysokém stupni stojí české práce tech
nická Výstava má v první fadě takó účel národoho

dářský, aby do avěta otevřela cestu českým nýpobkům Na výstavě jeou sastonpeny jmenovitě obory:
architektura, umění dekorativní, stavitelatví, stavební

ženýratví silniční, vodní, zemědělské, stavba mostů,
stavba lodí, hrazení bystřin, vodárny, vodovody, me
liorace, kanalisace, stavba vodní, hydrografie, hornictví,
hutnictví, chemická technologie, geodesie, zeměměřictví,
šeleznice, strojnictví, elektrotechnika, parní kotle, mo
tory, zvedací stroje, cakrovarnictví, pivovarnictví, li
hovarnictví, škrobařství, mlynářství, potravnictví, ví
nařství, mlékařssví, uzenářství, konservy, textilnictví,
papírnictví, výroba cellulusy, mydlářatví, výroba sví
ček, mazadel, margarinu, kaučuku, emolařství, suchá
destilace, konservování dřeva, vodárenství, ochrenné
prostředky, technologie vody, chemický velkoprůmyal,
nové vynálezy pro 'ivnostnictvo, pomocné atroje pro
maloživnostníky, výstava klempířův, odborné a prů
myslové školství, oddělení historické, literatura, sou
borné výstavy zemského výboru král. českého, města
Prahy,pražskýchpředměstíatd., dočasné výstavy
hospodářské, jakož i vzorné dílny nejrůz
nějších řemesel, opatřené všemi potřebnými pří
stroji, pomocnými stroji a motory. Jeou tu dílny:
truhlářská krejčovská cukrářská bednář
ská, kloboučnická, obuvnická, kolářská, ho
dinářká, klempířeká, zlatnická, sedlářská,
rytecké, sazečská, knihařeská,koželnžská,
pekařské, rukavičkářská, uzenářská, pro
vaznická, zámečnická, slévačská atd., vo
všech pak po celou dobu výstavy bude pracováno.
Velké většině návštěvníků poskytnuta tím bude mož
nost, aby z vlastního názoru poznaly postup výroby
a prací jednotlivých odvětví živnostenských, o které
dosud neměli snad ani přiblíšné představy. Příslušné
kruby živnostenské mohou se tu | přesvědčiti o
praktičnosti a užitečnosti pomocných strojů a pří
strojů, jimiž nejen výroba se stane jednodušší, rych
lejší a levnější, ale poskytne i možnost, čeliti konku
renci ciziny a převaze továren. Aby pak znalosť a
rozšíření důležitých těchto pomocných strojů, jež jsou
snad jediným prostředkem k tomu, aby střední stav
řemeslnický a živnostenský byl zachován a zcela ne
podleh! velkovýrobě, budou o všech strojích pomoc
ných vydány důkladné popisy s návodem o apotřebe
ní: mimo to pořádány budou občas i veřejné před
nášky a výklady, ano počítá se i na to, aby pa dobu
výstavy bylo lze ve zvláštních kursech interessentům
nabýti důkladných znalostí o „adnotlivých zař'zeních.
Dále jsou vystavena vzorná obydlí dělníka,
rolníka, úředníka, a při umělecké dvoraně
jež bude zvláště vynikající součástí výstavy, bude
vzornědo nejmenších bnostízařízenoi čtyřiadva
cet místností různých, obydlí prostýchi přepychových,
vchody, schodiště atd, jakož i vzorně obydlí v duchu
národním zřízené. Neméně vynikající šoučástí výstavy
jest veliká strojovna se stroji nejrůznějšíchsou
stav, jež bude zajisté náležeti k nejnavštěvovanějším
místům výstavy, neboť všecky stroje budou v činnosti.
Také výstava železnice, jež jest na našich vý
stavách rovněž noviakou, zvláště zajímava jest. Další
vynikající atrakcí zajisté bude i veliké a u nás až
dosud taktéž neznámévědecké divadlo Uranie,
v němž budou prováděny různé experimenty z oboru
věd technických, pořádány přednášky, velké české ko
morní koncerty, vybraná divadelní představení 'a pro
dukce českého kinematografa, jeně bude předváděti
„živé obrazy“ z českého života vůbec a pražského i
výstavního zvláště. Taktéž z národopisné výstavy ne
zapomutelnáčeská vesnice, která tolik mluvila k
naším srdcím, bude i latos náležitě upravena a oši
vena, pořádány tam budou i slavnosti a jmenovitě na
očest bratří moravských i zvláštní moravský den.

Neméně i velkolepé panorama zajisté připoutá k sobě
každého českého návštěvníka výstavy. „e pak též o
zábavy různého drahu jest nálešitě postaráno, rozumí
se samo. Také plavby balonem budou pořádány
též fontána so opět zastkví vcelé své kráse a elávě,
ano bnde větší ještě a krásnější než-li v letech mi
nulých. Neméně zábavným a milým útulkem bade
krčma umělcův, předními českými umělci prove
dená a nádherně upravena persifláže moderního „de
kadentisma“ v umění. Posléze i to buď poznamenáno,
že mimo jiné attrakce bude v Činnosti vystaven i
obrovský magnet, patnácté metrů vysoký. Zkrátka,
letošní česká výstera technická má býti v kašdém
obledu vzorem výstavy na nejširších základech sbu
dované.

Povlaností každé matky a hospo
dymě jest, aby při nakupování potravin, na nichž
ráleží náš nejcennější majetek, adraví, si počínala 6
největší opatrností. Snadno býváme klamání a místo
dobrého, pravého zboží dostáváme bezcenné padělky.
To se stává zvláště tehdy, když nechutný, pražený
ječmen nebo slad zabalený nebo volné na váhu jsa
prodáván, "vychvalován jest jako káva sladová nebo
docela jako káva Kneippova, která toliko pravým a
výtečnýn Kathreinerovým výrobkem stala ae tak vde
obecně oblíbenou. Naše hospodyně a nakuporačky
uvarují se nejbezpečnějitakovéhoto podstrkávání, kdyš
bez výjimky a v každém případě, ať se jim namlonvá
ookoliv budou pošadovati a přijímati ponze Kathrei
nerovy původní balíčky s ochrannou snímkou, obratem
preláta Kneippa. Ž-dná matka a hospodyně nelitujš
pokosu, zkasiti a zavésti pravoukáva Kathreinerovu.
Užijme sprva třetiny Kathreinerovy sladové kóvy a
dvou třetin kávy zrakové, a brzo pak můšeme přejíti
k polovici kávy Kathreinerovy a polovici kávy zrn
kové, ba i k čisté kávě Kathreinerově beze vší přísad
kávy srnkové, Každý však ať ve vystříhá bedlivévšech
padělků.



závěsy damaškové,
závěsy dřívkově,
závěsy prkénkové.

PB“ Nejlepší"B

slovátkou slvoviol
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

M.Nesňal v Uherském Brodě
(Morava).
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Vambeřice.
V úctě podepsaný dovolne si P. T. obe

censtvo upozorniti na svůj ve Vambeřicích protí
kcetelu ležící

HOSTINEC

„uželezného kříže“
a doporučuje jej tojné návštěvě pp. poutníků.

Levné přenocování,
jakož 1dobrá jídla a nápoje.

O iask. hojnou přízeň prosí v úctě plné

A. L. BRANKE,
hostinské,

360000G00666

Josef Krejčík vwPraze,!
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a dilny na Letné, č. 612.-VII.
Sklad Eliščina třida ©.24.
: doporučuje uctivě

svéchvalněmámé: Sochy, oltáře, křížové cesty,

jesle, Boží hroby, kříže, kazatelny, zpověd
mice, křtltelny, konsoly,svícny, lustry, pultyatd. dle slohu kostelů“
Původní nákre-y, cenníky a rozpočty bezplatně a

franko.
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B“ Novinka! GB
Praktické

rychlopraci stroje
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dla a k docílení čistého prádla, aniž by tím prá
dlo trpělo, shotovuje strojnická dflna

J., Bucka ve Smidarech,
kde možno též veškeré hospodářské stroje nej
no čjší soustavy důkladně shotovené za oony

levné nbdržeti. 211

Upozorňuji na dokonale a nejnovější Fesaci
stroje eXorntrické mláticí stroje s kuličkovým z
ložisky. Prací stroje má též na skladě p. Korel
Duč«ok, ne se. Janekém nám. v Hradci Králové

pddorný velkozávod
pro

malbu chrámo

vých oken

Umělecký úslav

malbu na skle

B. ŠKARDA
DTTA|

U

P Jkrátprvoími; rát prvními ceč
pami vyznamenán. okoa chrámová| každého

slohu i provedení, 8e zaru

čením práce nejmodernějším

požadavkům vybovující.—
——

5“ Cepníky, rozpočiyatd.

L i veškerá odborná rada zdarma.
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Praktikant
absolvovaný sextán přijne se v lékároč „tmzla

tého Iva“ v Hradci Králové.Břookí Loly oz oů
40 kusů 30 kr.

UPrávě vyšel;
Spis

o prvním diecésním

SJEZDU
v Bychnově n. Kn.

A Staré náměstí čís. 72.E(© doporučuje se P. T. dachovenstva a pa ©
ž tronátním úřadům ;

pro malby ohrámů a po
zlacování oltářů :

a veškerých potřeb kostelních.
Malby podobizen v barvách i kresle
ných, dle zaslaných malých podobizen,

katolíků
| a diecésním spolkovém domě

Ceny co nejmírnější. 269 „Adalbertinu“
Plány na malby kostelů vypracují na

požádáníve všechaslozích8 "

v EXradoi Ečrálové.
nými rozpočty.

Kniha tato jest ve formátn velké osmerky
A909. dil o 16arších(140atran)se třemiobrázky

= = o | a prodávásebrož.za 30 kr., vázanáv
= > červenémplátně/za50kr.sezl.ořízkou60kr.

Objednávky vyřizuje obratem.

p oharův BiskupskáknihtiskárnavAdalbertinaléčební ústav "47
pro chirurgické, orthopaedické

a čivové nemeci .
v Heřmanově Městci | MÁXŘIKAÁKRKRAÁKŘKKÁKŘŘKÁ

(Království České.)
Zvláště poukazuje se na:

Manuelní léčení zkřivených páteří a s těmito
souvisícího nerovného vývoje tělu a to tekřka výhradně
bez používání velice obtížných, namnoze škodlivých růz

Atelier pro malbu dekorativní

pecielně kostelní.
V „ných druhů bendaží, šněrovaček atd.
: Úplné vyléčení všech druhů kýl (průtržístřev)i

zastaralých, u osob obojího pohlaví v poměrně krátké

Návrhy přesně re slobu vypracují 86 berplalně,
Za solidné provedení záruka.

Malba nových a restaurování starých, sebe více
době spůsobem nejen bezbolestným, ale i veškeréha ne
bezpečí prostým, takže idítky léčení toto lehce snášejí.
Ústa tř t čjšími pěístrojí

v opatemJaz plraztšímí pře
Ceny mírné a pobyt přijemný.

zašlých obrazů

4“

hs

Vilém Wondřejo,
akademický a dekorační malíř dříve veVídni,

nyní w Praze, Smíchov, Celná ul. č. (3.

JOIOICICICICICICICVJODIEOKAN,
a: PLDOOTL OVEOOVOOVOODOOGOOOOTOPOOTECBOO0 T000 OBAVOVUDOBOD DODO ONO M |

I nejmenší zakázky se
vděčně přijímají a co
nejsolidněji vyřídí.

Kdo u mne kupuje,

českou věc podporuje!

ADOLF NOVOTNÝ
v Týništi n. 0.
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Ant. Sucharda,
sochař a řezbář

v Nové Pace (Krkonoše)

doporučujese ku zhotovení oltářů, Božích hrobů
a veškerých polřeb umění církevního; téžzbo

tovuje sochy světců ze dřeva i z kamene.Starší práci
uměleckou cenu mající, bedlivě opravuje, pozlacuje a poly

chromuje.

Za výrobky vlastní dílny ručí, jakož i za řádnou práci při
cenách nejmírnějších.

a p. Kolář, boteliar v Bělohradě.VYSLALI
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P. T.

odběratele našeho listu

upozorňnjamo, že číslem timto končí druhé čtvrtleti a prosime při té přiležitosti
sa obnovení předplatného. Těch pak. kte
ří povinné předplatnéna toto čtvrtletí
doposud nevyrovnali, žádáme zdvořile, by
sobě neobtéšovaliv době nejbližší tak
učiniti.

Administrace.

Oslava Fr. Pa'ackého v Praze.
Uvítání hostí.

Nezapomenutelné, stkvělé okamžiky prožili
jeme od minulého pátku až do středy v stověžaté,
zlaté slovan-ké matičce Praze, ku které obracely
se zraky nejen veškerého světa slovanského, ale
též německého a maďarského. Oslava největšího
Čecha tohoto století stala se zároveň slavností
všech Slovanů, zteří == numuoze dosud rozvadě
ní v svatých lěch okamžicích se eblížili, ba došlo
j k navázání bližších a přátelštějších styků mezi
syny trpícího, nešťastného, vám oejbližšího a nej=
milejšího katolického národa polského a syuy vel
ké a mocné Rusi Přes 60 bratrů Poláků z Kra
kova, ze Lvova, Varšavy, z Čenstochova, Kazaně,
Těšína a jiných části bratrské Polsky, baličtí Ru
síni a přes 20 Rusů, na 30 Slovinců, 10 Chorva
tů, 7 Srbů a 2 Bulbaři zavítali do máti českých
měst, aby as námi oslavili Františka Palackého,
sdíleli s námi naši radost nad stoletým rozvojem
a pokrokem, aby s námi edějili své přání, své
tažby i strasti, aby se dohodlí o krocích společ
vých proti našim vespolným nepřátelům

Královská Praha důstojně a slavně přivítala |
neše slovanské hosti, 8 otevřenou náručí přijala ,
ladoé, spanilé Polky a trdé bratry Poláky, oděné
namnoze v malebný kroj národní, srdečně tiskla
pravici věrným našim pobratinům od Triglavo i
Sávy, vítáni nám byli synové podtratranšti, Rusí
ni, Srbi i Bulbaři 8 nimiž dávné, krevné přátel
ství nás váže. Doatavili se též zástupci raských
vysokých škol, učených a dobročinných slovan
ských ústavů i hlav. města Rosije, s níž dosud nikdy;
šadné války jsme nevedli a s níž v mnohých přá
telských stycích v tomto století žijeme. Pražané
a přečetní zástupci venkova živě akklamovali slo
vanské hosti, kdekoli se objevili.

V pátek večer bylo zejména erdečné uvítání
na ostrově žofinském, nesčetnými různobarevnými
lampiony a svítilnami osvětleném. V prostranné
dvorané žofinské restaurace vítal nejlepší zástupce
světa slovanského starosta pražeký pan dr. Pod
bipný, vítal je nikomu na vzdory, ale nám samým
ku posile. Starostovi pražskému odpověděl českou
řečí professor university moskevské Brandt,
který připomenul světlé památky Františka Pala
ckého a jeho účastenství při slovanském sjezdu v
Moskvě r. 1867. Za bouřlivého jásotu mluvil pak
dr. Sekolovski o pradávných stycích národu
polského a českého. Česká kněžka Doubravka po
křestila Poláky, sv. Vojtěch, rodák naší diecése
naučil Poláky posvátné písni. Žižka bojoval 8 Po
Jáky u Gronewaldu proti pruským něm. rytiřům
vsilujícím porobiti 8i Polsku, Litvu i Rus. Poláci
stejně jako Češi nebojovali na utištění nepřátel,
vždy šetřili individuality národů drahých a i pra
pory polské nesly nápis: „Za naši i vaši volnost“
Polákům i Čechům záleží na rozvoji této monar
chie, která poskytuje nám vývin jazyka národnu
sti, a v bojích našich nebojujeme za ujařmení ji
ných národů, nýbrž my stejně bojujeme za stejná
práva a volnost všech národů, i sa práva jazyka.
Za Slovincepak promluvil Dragutin Hridar z Cejle.
Srdečná zábava, které se účastnilo na 1000 osob,
trvala pozdě do noci. Čechové se snažili, učiniti
svým milým hostům pobyt v Praze příjemným.

Slavnost české akademie.

V sobotu dopoledne sonatfeďoval se slavnost
ní roch na Václavském náměstí, nesčetnými sto
žáry, prapvry a draperiemi ozdobeném. Tisíce lidu
vítalo zvláště před bodovou musejní slovanské ho
sty, bouřlivým voláním slávy vítán všady starý
vůdce národa Frentišek Ladislav Rieger. Arislo

kracie ducha i rodu velkého slovanského světa,
zástapci českých obcí, měst a okresů, přečetné
dámy v plesových úborech naplcili do 11. hodiny
prostrannou síň české akademie věd a umění. Byli
tu předseda akademie Hlávka a její členové, re
ktoři, děkani a proděkaní (ozdobení zlatými
řetězi) a professoři vysokých i středních škol, zá
stupci učených společností, místodržitel br. Čou
denhove, nejvyšší zemský maršálek kníže Jiří Lcb
kovic, kníže Ferd. Lobkovic, princ Bedř. Schwar
senberg, hrabě Jan Harrach, Vojt. Schónborn, Jan
Thun, zemětí a říšští poslanci z Čech, z Moravy
(dr. Žáček, Búbela, P. Stojan, Štancl, Stránský,
Vychodil, Martinek) a ze Slezska paslanec Suwežy
z Těšína a dr. Kolofik z Opavy. Český východ
zastopovali poslanci pp. Jaroš, Formánek, Hovor
ka, dr. Pippich a j., Kudrnka, p. dr. Ulrich a rad
ní p. Jar. Červený z Král. Hradce, starosta Kli
meš z Chrudimi, starosta Husák ze Semil, starosta
Vacek z Pamětníka, Morávek z Opatovic. Horký
z Chrudimi, Tomášek z Vys. Mýta. dr. Gruss ze
Žamberka, starosta Klazar z Králové Dvora, dr
Formánek 1 Pardubic, doktoři Tomek, Kovář a
Pára z Hořic, poslanec Jind Doležal z Bydžova,
dr. Zimmer z Čáslavi, Weidenhofer z N. Brodu,
velkostatkář Mixa z Nové Vsi, baron /Jobřenský.
V čele slavnostní síně zaujali místa na tribuné
před zastřenou sochou Palackého předseda výkon
nébo výboru pořadatelského brabě Jan Harrach,
president akedemie Hlávka, slavnostní řečník dr.
Tomek, a rektor Eug-n Kadeřávek. Na levé stra
ně zaujali místa hodnostáři a professoři českých
vysokých škol, Poláci uviversitní professor VL.

pasowice z Petrohradu, Bronislav Grabowski z
Čenstochova, prof. Zdiechowskí a dr. Smolka z
Krakova, pr £ Dembiňský ze Lvova, president dr.
Malachowski, vicepresident Michalské a radní Ka
lina ze Lvova a president města Krakova v kroji
polských magnátů, universitní professor dr. Smiči
klas ze Záhřeba, dvorní rada Jagič z Vídně. Na
levé straně zaujali místo v ruské plnkovnické uni
formě generál Komarov, ruští universitní profes
soři Lamanskij a Prokovjev 2 Petrobradu, Brandt
z Moskvy, Florinsky z Kijeva, Grot z Varšavy a
Gortalov 2 Kazaně, zástupci ostatních Slovanů,
na levé i pravé straně ruští, polští, slovinští, chor
vatští, slováčtí žarnalisté a poslanci. Naproti kře
slám presidialním zasedli místodržitel, nejv. zem.
maršálek, zástupce mibisterstva vyuč. dr. Jčezek,
česká šlechta, dr. Rieger, dr. Palacký a zástupci
českého lidu. Velmi četně byli zastoupeni katol.
kučží z Čech, Moravy, Haliče a z krojin jihoslo
vanských.

Tek slovutného a s kvělého shromáždění vý
květu slovanského světa síně tyto do té doby ne
viděly. Slavné toto shromáždění, nejčelnější mužové
české védy, práce a umění očitým byly svědectvím.
jak obrovské pokroky v toruto stoleti učinil český
národ ©Slovanstvo. Když byl zpěvepolek Hlahol na
galerii přednesl Bendlovu slavnostní kantáta „Dnes,
Matko Slávo“, oslovil shromáždění nadšenou řečí
J. O. hrabě Jan Harrach. Velebil Palackého a
jeho dílo, neboť vlastenectví Palackého jako dé
mant stkví se nad námi. Končil heslem: V práci
a vědění je naše spasení. Na to pronesl slavnostní
řeč rodák královébradecký prof. dr. Václav Vla
divojTomek. Vylíčil stručněa jadrně dějiny české,
zmínil se o českých světcích Václavu a Vojtěchu,
o Přemyslovcích a Lucemburcích, o Otci vlasti
Karlovi IV., o založení university v Praze, o bo
jích Němců s Čechy, o době Habsburků v 16.
století, kdy položen základ k naší říši, o době
úpadku, o úsilích našich národních buditelů, o
činnosti Palackého a končil slovy, aby jeho pa
mátka byla nám posilou k dalším snabám ku roz
voji národnímu. Hřímavý, tlonzotrvající potlesk
odměnil oba řečníky. Na pokyn nejv. zem. mar
šálka odhalena pak umělecky pracovaná, vysoká,
mohotná bronzová socha Františka Palackého. Při
tom zaburácela dvorana nekonačným voláním sláva
s hřímavým potleskem. Na to tlumočili pozdravy
a skládali adresy korporací a ústavů jimi zastu
povaných, dvor. rada prof. dr. Jagič za císařskou
akademii nauk ve Vídni, prof. dr. Smolka za pol
skou akademii v Krakově, prof. dr. Smičíklas za
jihoslovanskou akademii v Zábřebě, prof. Zuman
skt za universitu v Petrohradě, stát. rada Brandí
sa universitu v Moskvě, prof. Florinski za uni

-=
Inserty se počítají levné.

Obnova vychásí v pátek v poledne. T. Ročník,

versitu a historickou společnost v Kijevě, prof
Grot za universitu ve Varšavě, prof. Dembiňski
za polskou historickou společnost ve Lvově a ge
nerál Komarov 2a měšťanstvo ruského sídelního
města Petrohradu, v jehož jmeně za bouřlivé po
chvaly v celé síni položil na podstavec bronzové
sochy Palackého skvostný stříbrný věnec se dvěma
palmami a etubami v barvách elovanských a zry
tou dedikací.

Bezprostředně po té prof. Zamanskéj stručně
podal zprávu o jmenování vlád rady prof. dr.
Tomka, prof. dr. Čelakovského a odb. chefa dra.
Reska čestnými členy petrohradské akademie věd,
což bylo vyslyšeno shromážděním S projevem nad
šené pochvaly. Sekretář akademie a spisovatel p.
Kořán sdělil po té některé ke siavuosti došlé te
lezramy z míst mimočeských a Sice nejprve po
zdrav slovutného učitele university Ivovské, šle
cbetného přítele a obrance českého národa prof.
dra. Osvalda Balzera (Sláva! Sláva! Dlouhotrvá
jící bouřlivý potlesk v celé síni), jenž telegrafoval:
„Želím z hiubokéh» srdce, že pro nával zaměstnání
nemohou se dostavit oa slavnost. brojevoji úctu
a bold památce velkého učence, horoucího vla
stence a nejlepšího syna bratrského národa české
ho“. Další depeše telegratfické byly z Paříže, Ra
pessvillu, Kazaně, Charkova atd. Sloranským ho
stům a 80ti letému Riegrovi při odjezdu z budovy
musejuí činili studenti a lid nadšené ovace, které
se opakovaly, když dr. Rieger a slovanští hosté o
2. hod. odp. ubírali se k banketu.

Banket na Žofině.
Baoketu súčastnilo se přes 5UÚ účastníků. u

stolu přes šířku sálu usedli vynikající hoeté, jež
jmenem města vítali zástuprové města Prahy ata
rosta dr. Podlipný, náměstkové dr. Srb a Karel
Viček; uprostřed stolu zaujal místo dr. Podlipný,
dále pak starosta města Lvova dr. Malachovski, sta
rosta města Krakova dr. Friediein a členové měst.
rad obou těchto měst v nádherných kontušových
krojích polských, dále pak generál Komaror, dr.
Rieger, dr. Spasorice, vládní rada Tomek, před
seda slavnostního výboru Woitl, prof. Dembiňsku,
prof. Goll, předseda polských žurnalistů Zujacz
kowski, ruský žurnalista Prokovjev, dvorní rada
Jagič, prof. Lamanský, president Hlávka, prof.
Šmičiklas, dr Herold, řleřm. Janda, rektor české
university Kadeřávek a české techniky Velfiík.
Po délce sálu byly pak čtyři řady stolu, u jedné
z prostředních zaujímali místa hosté polští, u dru
hé slovinští, hrvatští, srbští, slovenští, rusínští, u
ostatních hosté češti, poslanci, zástapcové praž
ských předměstí, okregů, měst a všech stavů z
oboru vědy, umění, průmyslu atd.

Ze šlechticů neúčastnil se banketu nikdo,
což bylo nápadným. Řadu přípitků zahájil před
seda slavnostního výboru p. Voitl. Velebil záslu
hy Palackého o národní naše obrození. Nejzávaž
nější čásť tohoto znovuzrození připadá v dobu vlá
dy našeho nejmilostivějšího císaře a krále, pod
jehož žezlem slučuje se tolik plemen slovanských,
jichž synové a zástupcové i 8 drubými bratry sešli
se v tomto slavnostním krahu, aby slavili 8 námi
památku muže vzácného v roce, ve kterémž osla
vujeme padesátou ročnici panování našeho krále.
Slučaje se takto nejen památka našeho obrození,
ale také pocity díků našemu králi, za jehož vlády
toto obrození dokonáno bylo. Za-hlučného volání
sláva! pronesl pak přípitek Jeho Veličenstvu.
Ň tarosta dr. Podlipmý provolal všem Niech

žija! ŽivililUrá! Naši bosté! (Bouřlivý souhlas.)
Na to pronesena celá řada významných přípitků.
z nichž mezi Maďary, vídeňskými a německými ča
sopisy vyvolal vztek a zdění přípitek Riegrův,který
vedla přípitku Kramářovu polské listy nejvíce chválí.

První ujal se slova posl. dr. Kramář:
Pravil: Velectění a vzácní pánové! Ve chvíli těžké,
ve chvíli, kdy se rozhoduje o budoucnosti Ra
kouska, zdali se toto Rakousko má státi říši spra
vedlivou ke avým národům anebo zda zůstane říší
centralistickou 8 převahou německou, přišli jste,
pánové, abyste s námi oslavili největšího Čecha
nové doby, našeho Palackého. Ano, pánové, Pa
lacký to byl, který probudil v nás vědomí o mi
nulosti, který tím samým dal nám to, co jest zá
rukou pro budoucnost, záruku ve vítězství, víruV
budoucnost a pevné přesvědčení, že nechceme nic
než právo a spravedlnost. (Výborně' hlučný potlesk.)



Velectění pánové! Ve chvíli této těžképřišůjete takčetné ze všechnárodů slovanských,abyste
nám stiekli pravici. My z duše vám za to déku
jeme (Hlučný souhlas) a mně zdá se, že cítíte,
že tato chvíle není jen pouhá | politická
chvíle, kdy se jedná jen o nějaká jazyková naří
zení nebo něco podobného, já jsem přesvědčen,že
vy cítíte, že právě v tomto momentu jedná se o
boj dvou světů, o boj práva a spravedlnosti, o boj
proti národnímu nadvládí a násilí. ( Výborně! hlačný
potlesk.) I vy, pánové, velmi dobře víte, že bo
hužel tato otázka se vyskytuje všude, kde se Ně
mecko stfetne se Slovanstvem (Výborně!), vy víte,
že je tak v Poznaňsku a ve Slezsku (Souhlas.),
vy víte, že je to ve Štýrskua v Korutansku. Pá
nové, já jsem pevné přesvědčeu, že cítíte tu vel
kou doba, kde, jak pravím, se jedná o budouc
nost Rakouska.

V této době myslím, že není náhodným, že
jste přišli uctiti Palackého, že zde na této půdě
tak slavné a zároveň tak smutné tím stálým bojem
mezi národem naším a národem německým 86 ode
brává světodějný historický boj. Zda tudíž v této
době, kde mezi Čechy a Němci se jedná o velký
boj, kterého my jsme nikdy nebledali, poněvadž
pechceme nikoho utiskovati, nechcemenež právoa
spravedlnost, ale že se hájíme proti útoku těch,
jichž hranice nejsou nikdy dosti veliké. (VýborněI
bouřný potlesk). Pánové, my zde stojíme na ta
kové historické půdě. My vidíme, že o ten boj zde
interesujete se uejen vy, nýbrž že Se o něj inte
resují i z říše. Já, pánové v tomto slavnostním
okamžiku dojista nebudu mluviti o politických
schůzích chrpových rytířů, já budu mlaviti o těch,
kteří jsou vtěch nejvyšších sférách německé vzdě
lanosti a kultury.

Přes 800 set německých professorů podepsalo
prohlášení o podpoře německých snah v Čechách.
My chtěli jen právo a spravedlnost, oni ale chtěli
udržeti nadpráví a nespravedlnost v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku, vůbec, oni nechtěli nic ji
ného než udržeti hegemonii (Výborně!) a tu při
šli jste vy, zástupcové Slovanstva, abyste 8 námi
slavili Palackého. — Které byli vůdčí ideje Pa
lackého? To byly právo, spravedlnost, rovnopráv
nost všem, právo všech národů a nic jiného (Vý
borně! Hlučný potlesk). A v tom, pánové, co my
slavíme a v tom, co podporovali Němci, v tom
viděti ten veliký rozdíl mezi duchem germanským
a mezi duchem slovanským. (Výborně!) My to cí
tíme a já vás ubezpečuji jen v jednom, že my
tomu programu rovnoprávnosti a spravedlnosti ku
všem návodům slovanským, jakož i k Němcům—
poněvadž nechceme nikoho utiskovati — zůata
neme věrni (Výborně!l Výborvě! Hlučný potlesk),
a v této chvíli bylo by přímo nevděčností, kdy
bych nevzpomněl té vřelé, vroucí a bratrské pod
pory, které se nám dostalo od sbratřených a sdru
žených klubů slovanských na radě říšské. (Vý
borně| potlesk,)

Dovolte mně, abych vám připomněl, že to
byl polský státník, který trpěl za to, že chtěl, aby
se dostalo Čechům jazykových práv (Výborně!
Výborně!) a že chtěl, aby se Čechové spravedl
ností k nim připoutali co možná nejvíce k monar
chii. (Výborněl) Byl to, pánové, polský klub, který
za naši věc nejvíce trpěl! (Výhorně' Sláva! Slá
va')a my bychom byli támi nejhoršími nevděčníky,
kdybychom chtěli tobo zapomenouti. V těch těž
kých chvílích, v palčivých bojích, spjato bylo pev
né pouto, které pojí všechny slovanské národy ra
kouské a já jsem pevně přesvědčen, že bude dr
žeti i pro budoucnost a že žádná síla světa poato
toto více nerozdrti. (Výborně! Hlučný potlesk.)

Na to promluvil za Slováky pravotar Matúš
Dúla. Líčil postavení Slováků a vyslovil přání,
aby české země tvořily jediný politický celek. Za
Slovince pak mluvil p. Dragutin HWribar a za
Rosíny posl. dr. Barviňskij. Pravil, že i Ru
sové cítí, jak jsou Palackému, Čelakovskému a
Šafaříkovi zavázáni. Palacký hájíl osobitou samo
statnosť jednotlivých slovanských národů, aby 86
mohly vyvinouti. Z vděčnosti připil Palackému.
Jménem Chorvatů učinil totéž chefredaktor Obzo
ru, p. dr. Mazura a jménemSrbů dr. Baljak.
Za Bulhary promluvildr. Georgov.?

Starosta krakovský p. dr. Friedileim (uví
tán hlučným potleskem.): Milení bratři! S radostí
pospíchbal: jsme sem, abychom mohli se súčastniti
krásných slavností národních, LOOletýchnarozenin
nezapomenutelného Frant. Palackého. Děkuji vám
co nejsrdečněji za pozvání a vyřizuji vám bratr
ský pozdrav z hloubi srdce od celého národa na
Šebo. Když jsem viděl bujné nivy vaší země, když
jsem viděl ten vysoce rozvinutý průmysl, tu práci
na poli vědy, ptal jsem ge mimoděk sebe: Kdo
to byli ti mužové, kteří tak vysoko povznesli
tento kraj? Jaké to byly matky, které své vlasti
daly takové syny, kteří jsou každým krokem hor
liví pro práva svého národa? Národ, který má
takovou minulost, jako národ český, nemusí míti
strach o svou budoucnost. Řečník připíjí dalšímu
rozvoji Českého národa a jeho zlatému hlavníma
městu Praze.

Za Rusy promluvil dr. Brandt, načežČech
dr. Goll přivítal zástupce slovanských universit.
Ukázal na pásky Přemyslovců Lucemburků a Ja
gelionců, na university v Praza, v Krakově a v
Zábřebě, dále na university v Kijevě, Moskvě a
Petrohradě. Před 100 lety nebylo by možno, aby

česká universita vítala slovanské bratry. Že se
dnes poměry změnily, o to mají zásluhy Palacký
a Rieger. Od let 60. kdykoli se pronáší jméno Pa
lacký, ozve so také jméno Rieger. Co historie
spojila, člověk nerozlučuj! Avšak v České historii
vedle Palackého ozvese také jméno W. W. Tomka.
Palacký dal nám program práce a jeho nejstarším
žákem je Tomek, který žije ještě mezi námi a
jehož 80. narozeniny jsme letos slavili. Připil proto
Tomkovi, člena staroslavné české oniversity a nej
staršímu žákovi Palackého. (Bvouřlivýpotlesk).

Pan dr. Frant. Lad. Rieger, uvítán dlouho
trvajícím provoláváním slávy a potleskem, pravil:
Není to snad chloubou, jestliže pravím: že národ
český, když povolal dynastii rakouskou na trůn
Český, jebož příkladu pak následovali Ubři, stal
se zakladatelem monarchie rakouské. (Tak jest!)

Tehdáž byla to nutnost politická; zřízení
této monarchie bylo potřebí na obrana proti Tur
kům. A jest rovněž historické faktum, že národ
náš po dvoje století věnoval neačísině krve a pa
Děz na vymanění uberské země z poroby turecké.
(Pravda! Tak jest! Výborné! Potlesk.)

Ale i v naší době potřebí jest tohoto mac
nářství, neboť ono jest a bude nejlepší ochranou
národů v něm spojených, jestli budou rozuměti
tomu, aby ctily navzájem svá práva a chránily
svůj vývoj národaí. (Výboraě! Potlesk.)

A pánové, myslím tedy, že jest to čestná
úloha pro nás všecky, chrániti tento stát a tato
zřízení jako bradbu naší národnosti.

My vidíme všichni, jaké útoky v poslední
době činí se na tento stát a na toto mocnářství.
Vidíme, kterak germánské snahy směřují k tomu,
aby mocnářství to rozrazily (Tak jest! Souhlas),
aby učinily nás částí říše německé. (Tak jest! Ji
žní markoul Soublas a potlesk)

Nebezpečí to jest ohromné a my všichni mu
síme rozuměti, že třebas tu vynaložiti veškeré síly
všech Slovanů Rakouska, abychom ubránili se to
muto útoku moci germanské. (Tak jest! Všeobecný
souhlas a potlesk.)

V té věci jemeza jedoo a dynastií rakouskon
(Tak jest! Výborněl Hlučný potlesk.) neboť ona
má tytéž interesy, jako my. (Výboraě! Výborněl
Potlesk.) Její nepřáteléa naši nepřátelé jsou stejní.
(Bouřlivý, demonstrativní souhlas. Potlesk.)

Rakouské mocnařství bez království českého

nemůžeme si mysliti Caen: A bez Slovanů) —bez těch vůbec ne — (Bouřlivý soublas a potlesk)
a též my bez dynastie rakouské, která je mocným
poutem spojujícím všechny tyto národy, těško si
můžeme pomysliti existenci našeho národa. :

Protož myslím a jsem přesvědčen, že třeba
tu jednati svornou myslí a pevnou rukou a jest
mojí pevnou nadějí, že rakouská dynastie a národ
český i ostatní Slované rakouští musí jíti svorně
8 dynastií rakouskou, poněvadž se na vzájem po
třebují a jeden bez druhého existovati nemůže.
(Výborně! Výborné! Potlesk.)

Mám tedy za to, že předním úkolem naším
jest, hleděti k dorozumění 8 rakvuskou dynastii.
A jestliže v minulosti stala se některá nedorozu
mění mezi Slovany rakouskými a dynastií, nesmíme
přece zapomínati, že navzájem Be potřebují a že
musí se najíti. Proto myslím, že harmonie našich
citů a našich snah jest pro nás a pro náš národ
i pro dynastii rakouskou nezbytnoa potřebou. (Vý
borně! Potlesk.) A já tedy připíjím té harmonii
mezi dynastií rakouskou a národem českým i
ostatními národy slovanskými. (Bouřlivý souhlas a
potlesk, který zejména u hostí slovanských stále
a stále se opětuje. Hudba zahrála tuš, za kterého
provolávána „sláva Riegrovi“.)

Fan dr. Bleger ujímá se znova slova a
praví: Vzpomínáme mužů, kteří před 50 lety na
slovanském sjezdu v roku 1848 hlavně dbali o to,
abychom docílili dorozumění mezi Slovany rakou
skými a dynastií rakouskou v duchu Palackého,
který tenkráte vyslovil ona, tak často opakovaná
slova, že „kdyby nebylo Rakouska, musili bychom
si ho utvořiti.“ (Soublas.)

Tedyv duchuPaluckóhojednejmea Bůb dá,
že bude to s prospěchempro nás Čechyi všechny
Slovany. (Bouřlivý souhlas a potlesk.)

Pak pravil pan prof. W. W. Tomek : Do
volte mne, abych k slovům p. dra. Riegra přidal
ještě něco, co jsem ovšem již často v soukromých
kruzích vyslovil, že je totiž úkoda, že když národ
český začal vyjednávati s císařem Ferdinandem
Dobrotivým, že dopustil se rozličných radikálních
chyb, a že kdyby se těchto chyb nebyl dopustil
byla by se dynastie Habsburská jistě počeštilá.
(Výborně!) Pan Bělskí z Varšavy přinášípozdrav
% Varšavy,načež dr. Pedlipmý zakončil řadu
přípitků srdečnou řečí, čímž banket skončil.

Česká veřejnost s povděkem přijala telegra
fické pozdravy národního ústava Ossoliňských,
knížete Lobormirského, prof. Žudiňského, Balcera
a rektora Rehbana ve Lvově, od biskupa Stros
Smayera, od univ. prof. ze Záhřeba, Krakova, Mo
skvy, Oděsy a Charkova, z Gorice, Paříže, od vys.
učení v Sofii a Bělehradu, členů učených společností
v Paříži, od bulharských odchovanců českých škol,
od měšťanů ve Vladikavkazu, a od ministra dr.
Kaisa. Předseda ministerstva hr. Fr. Thun zaslal
presidentovi české akademie tento telegram: „Dě
kuje co nejvřeleji za laskavé pozvání ku dnešní
slavnostní schůzi akademie, konané tu poctě ve
likého historiografa Františka Palackého, lituji,

še musím sděliti, če jest mi zbráněno pozvání to
muto vyhovětí“. Némee v říši i v Rakousku po
pudil nejvíce tento telegram z Petrohradu: „Car
ská Akademie věd v Petrohradě ae zvláštním uspo
kojením připojuje se k oslavě stých narozruin
slavného dějepisce Palackého, jenž přispěl svými
vědeckými pracemi k obrození a upevnění samo
statnosti českého národa. Mužové podobní Pala
ckémn žijí věčně ve vděčně paměti národa. Kéž
zemé česká a Slovanstvo vždy mají hojně takých
věhlusných mušů. Předseda: Ve!ký kníše Konsla
fin“. „N. Fr. Presse proti velkoknižeti přímo zaří:
Česká akademie podškovala velkoknížeti násle
dovně: „Jeho carské Výsosti velkokníšeti Konsta
tinu Konstatiooviči, presidenta carské akademie
věd. Česká akademie císaře Frantiska Josefa pro
vědy, slovesnost a umění v Prazo vzdává Vaší
carské Výsosti nejoddanější a nejupřímnější díky
za tak skvělý projev sympatie, 8 kterou carskg

akademie petrohradská na naší slavnosti Borovýchnarozenin Palackého brala podíl. Kéž duševní čin
nost našich vědeckých iastituci vzkvétá, zmohutní
a dospěje k vzájemnému se poznání a sblížení.
Josef Hlávka, president. Dáse zaslán do Petro
bradu telegram: „Výbor pro oslavu stých nároze
nin Františka Palackéko dovoloje si vysloviti za
vzácný projev účasti slavné carské akademie věd
na oslavě Palackého nejuctivější a nejvroucnější
díky. Neskonale nadšení důkazem vroucích sym
patil bratrského národa ruského a osobní účastí
vynikajících zástupců, voláme z hloubí srdce: Nechť
žije Vaše carská Výsost, nechť žije velký národ
svaté Rusi. Výbor“. — V sobotu večer bylo slav
nostní představení v Národníim divadle a překrás
né osvětlení nábřeží Palackého a Siichovakého.

Slavnostní průcod.
V neděli konal se z Král. Vinohrad z ulice

Palackého přes Václavské náměstí, Ovocnou a Fer
dinandovou třídou na nábřeží Palackého slavnostní
průvod, jaký Praha ještě neviděla. Minulý dvě
hodiny, než přešel průvod, který zahájili rolnická
banderia a slovanští hosté, dále kráčelo asi 15.000
Sokolů, 8.000 dělníků a dělaic, řemeslnické aživ
nostenské spolky v malebných krojích, spolky stře=
lecké, zabraničné české spolky, dále spolky zá
bavné, besedy, spolky divadelní a pěvecké, spolky
sportovní, cyklisté a cyklistiky, spolky obcbodní,
bospodářské a studentské, spolky ženské, městské
rady, vozy se skupinami alegorickými představu
jící oslavanarozeninPalackéhoa ideu státoprávní,
baráčníci,spolkyvédecké,uměleckéa národníjed
noty, poslanci,korporaceokresnía obecní(Opočno,
Králův Městec, Solnice, Kostelec n. O., Čáslav,
Dol. Kralovice, Jaroměř, Lomnice, Chrast, N. Paka,
Hampolec, Pardubice, Chrudim, Polička, Jičín, Li
báň, Kutná Hora, N Bydžov, Hořice, Tornov, Se=
mily, Král Hradec, Králové Dvůr atd), spolky
hasičské, celkem přes 31000 účastníků. Nejméně
200.000 diváků si slavnostní průvod prohlíželo.
Blíže pomníku na ohraženém místě zaujali svá
místa nejv. zem. maršálek, šlechta, slovanští hosté,
slavnostní řečaík dr. Herold, dr. Rieger, J. Palacký
atd. Všecky spolky, zvláště rolnické, řemeslnické,
rolnické, sokolské a studentské a j. debaty netu
šené ovace dr. Frant. Laď. Riegrovi, jehož nehby
noucí zásluhy o vlasť a úárod opět v plném lesku
se uzuávají. Volání slávy ! nebralo ani konce. Také
starosta dr. Podlipný, Poláci a slovanští- hosté
byli všady srdečně akklamoráni. Po proslovu dr.
Podlipného a zpěvu Hlaholu promluvil slavnostní
řeč p. dr. Herold.

Klepání na sákladní kámen.

Na to vloženy do základního kamene pa
mátné listiny a Čísla pražských časopisů: Politi
ky, Hlasu Národa, Katolických a Národních Listů.
Na to tříkrát klepl na základní kámen kníže Jíří
Lobkovic na oslavu nehynoucípamátky budi
tele národa Palackého, Dr. Podlipný jménem
města Praby (s beslem: Svůj k svému a vždy
dle pravdy)

Dr. Frant. L. Bleger (uvítán okázalým
několik minut trvajícím potleskem a hřímavým
voláním slávy): Budiž tento kámen mezníkem, u
něbož končí století utiskování národů a za nimž po
číná nový věk jich volnosti, rovnosti a bratratví.
(Bouřlivý potlesk a volání sláay)

Za J. O. hraběte J. Harracha prof. d. V. V,
Tomek : Sláva věděa vlasti,které Palackýobě
tak vášně zastupoval. (Souhlas.)

Posl. dr. záček za sesterskouMoravu(blu
čně uvítán): Budiš a staniž se pomník tento ne
toliko zvukem vděčnosti národa k svému otci a
největšímu synu Moravy, ale budiž i stálou po
bídkou a připomínkou, že máme plniti jeho ideje,
budiž připomínkou, že jen národ jednotný a svor
ný dodělá se toho cíle, který jemu programem

svým vytknul. (Hlačný soublas, potlesk a voláníúvy.)
Za Slováky uherské provolal dr. Djela

(bouřlivě uvítán): Mrtvý kámen tento nebudiž
mrtvým, alo hlásej tak jako muž, jebož pomník
ním státi bude, minulou slávu a slavnou budone
nost celému Slovanstva! (Bonřlivý souhlas.)

Za Slezany posl. P. Bwlešy (hlučněporzdraven): Budiž pomníkem také pro kraj Slezský,
kterýšto kraj sdílel stejný los s lidem českým,
útrapy lidu čeekého jsou utrpením lidu slezského,
radosti země české jsou i radosti země slezské.



Necht žije | (Soublas.)Jménem Slovincůkleplst. rosta
bílé Láblaně Ivan Hribar. Za Bolhary posl. G.
Geergov vzpomněl národa, který úpí podjeřmem
tureckým, který patř. k rodině av.Cyrilla a Metho
děje a dej Bůh abychomi my pomník sv. Cyrilla
a oděje v Soluni postavili. (Bouřlivá pochva
la.) Za Rasíny klepl poslanec Barwiňský, za
Srby dr. Baljak, za Charvaty dr. MHazura
(blučně pozdraven): Tak jako pevný jest tento
kámen, tak budiž pevnou solidarita slovanská.
(Nadšený souhlas.) Za Poláky starosta města Lvo
vs dr. Malachowski (hlučné a nadšeně po
z draven) v delší nadšené řeči vspomněl dob, kdy
ma rodil se Palacký, dob to útrap a pokleslosti ná.
rodá českého. Zvláštním řízením osudu národu
polskému v témž roce, kdy narodil se Palacký
zrodil se Adam Mickiewcz (blučný soublas a po

Heslo. Také v těch dobách osud polského národaobá se osudu národa českého. Prozřetelnost
žská oběma národům v jednom roce dala budi

tele a vůdce duševního života. Palacký dějinami
svými probudil národ, král poetů Adam Mickie
wicr písněmi a básněmi čerpanými také z národ
ních dějin stejný vykonal úkol. Palacký rodil se
v malé vísce na hranicích Moravy, hranicích, kde
boj byl netužší a bol a strádání nejtěžší. Mickie
wicz v Novogradku, v ubohé naší Litvé, kde rov

něž bylboj a strádání, se narodil. Báh dobrotivýzachoval oba národy v minulosti a bohbdáneopustí
je i v budoucnosti. (Souhlas.) Češi i Poláci vedli

oje, vedou je a ještě povodou i na déle nejen
za právo a svobody ústavní, nýbrž i proti všemu
bezpráví a násilí Na této zásadě můžeme se do
rozumět a jest to zásada, kterou hlásal Palacký.

Jménem representace král, města Lvova pu
ložil pak skvostný a nádherný stříbrný věnec oa
kámen a pravil, že věnec len jest holdem největ
šímu muži českého národa a jest nejlepším důka
zem bratrské lásky k národu českému (souhlas),
důkazem solidarity, která povede k největším ide
álům avornosti, bratratví, svobody a nezávislosti.
(Hlučný nadšený soublas.) Volám bratři kochani:
Milený národ český nechť žije! Na zdar! (Nadše
ný, obromaý jásot a potlesk) Zástupce Malé Rusi
J. E generál Komarov (okázale a hlučné po
zdraven.) Ve jména Očce i Syna s Ducha svatého
čest, sláva českému národu a vesmíru slovanskému!
Senioržarnalistiky PolskéZajaczkowsk1 (hluč
ně uvítán) klade jménem tovaryšstva žurnalistů
polských věnec na pomník a provolává slávu pa
mátce Palackého a obou národů. Nechťžijí- Češi!
(Soublas.) J. M. rektor české uviversity Karlo
Ferdinandské, prof. P. dr. K. E. Kadeřávek:
Tento pomník budiž důkazem vděčnosti, kterou
jest povinna česká upiversita velikému Čecbu Fr.
Palackému. Neboťon založil pokrok utěšený, který
prokazují vědy v řeči. Dále klepl na kámen dr.
Herold a jménem českých vysokých škol tecbni
ckých v zastoupení rektora prof. A Velflíka prof,
Petrlík: Klepám na pomoík muže, jehož heslem
bylo: „V práci a vědění jest naše spasení“. Jmé
nem slavnostního výboru klepl předseda jeho
městký radní p. Velti.

Moje studie.
Jak vůbec známo, je všude světlo, jen ne

v hlavách klerikálů. A je to tak jistě pravda, že
by protiklerikál spíše blavu klerikélní zlostí rozbil,
než by uznal, že v ní aspoň plamének světla kmitá.
A odkud to, tážu se v skroušenosti srdce svého,
že v hlavách ostatních tolik světla, a jen 7 našich
tolik tmy? Vzpomínámna jedncho baráčníkaz je
dné vsi v hejtmanství poděbradském. Hoch jeho
byl výborný žák, což pana faráře tak potěšilo, že
tatika jeho slavně pochválil. Načež tatik řekl:
Jemnostpane!+To já Hkám: „Děti učte se, ať ne
jste taková h..... jako já.“ *

A tak už jsem doma. My se musíme učit.
A proto pustil jsem ae od 1. června I. P. 1898
ibned do studií. A že se oslavuje Palacký, poví
dám: Začnu s dějepisem. Ale od koho se mám
dějepisu učiti? Inu, od koho jivého, než od Pa
lackého, jedná-li Be o dějepis Čech, povídá mi
kdosi. Přiteli,dím na to, to bych tuším nešel do
brou cestou. Považ jen. Na Palackého zlobil se
asi před šesti lety jeden evanjelický farář v ča
sopise „Hus“, že Palacký nebyl „Josuou domu
svého“, to jest, že nebránil evanjelíky, ale psal i

to, co bylo příznivo katolíkům. Aby také bylPalacký býval dokonce klerikálem! To bych se
kně osvítil! Ale když je nejhůř, je pomoc nej

líž. Dostalo se mi dorukou jedno číslo jistého
listu z nejoavícenějšího kraje na celém českém
východě. A tam čtu černé na bílém, že Choceň
byla již ve čtrnáctém století husitská. Tak prý to

oby jeden pan radní na radnici choceňské.národa! Veliký Palacký! Tolik slávy 8e ti
dělalo, a ty píšeš, že Hue byl upálen v století
patnáctém a pak že povstalo husitství. Jak velký
tvůj omyl byl odbalen! Do jaké tmy bych to byl
upadl, kdybych ti byl věřil. A jakou mám oyní
sláva. Co celý svět neví aj ani Palacký nevěděl,
to víme nyní my tři: Pan radní z Chocně, pan
redaktor z Pardubic a já. Pokrokář — belvetský
redaktor — a až do nedávna klerikál. Jen my tři
a dost! My víme, že husitství byloo sto let dříve,
než to povídá Palacký, a kdo ví víc, přistup blíž!

Ale jako neštěstí nebývá samotno, tak ani štěstí
ne. Konám stadie dál a zase v Pardubicích. Vezmu
do ruky list, který řeže „Obnova“ a dočítám se,
že Jan z Nepomuku byl atopen roku tisícího čtyř
stého devadesátsho třetího. Jaký to byl zase átastný
nález! Klerikálové a Palacký 8 nimi povídají, že
to bylo o sto let dříve. Tu může tu tmu člověk
zrovna bmatat, v jaké vězí klerikálové, A teď už
chápu, proč se páni pastoři na Palackého hněvají.
Když on i co se týká Jana z Nepomuku drží s
klerikály, to ovšem nebyl Josuou helvetským. Ale
co mu to platno!f Když husitství bylo v století
čtrnáctém a Jan « Nepomuku v patnáctém, tu se
ukázalo, že vlastně z dějin neví nic. A proto na
vrhuji, aby ve české dějiny přepracovaly a tuto
obrovskou práci svěřil bych zástupcům mésta Cho
cně, co se týká husitismu, a životofis sv. Jana z
Nepomuku ať spracuje p. ev. ref. farář Šádek z
Ranné. Co pak se mne týká, já po těchto dvou

odbaleních mám prozatím dějepisných stadií dost.
A dám se teď do studií mudrciví, do filosofie.

Ale to už předem povídám, že ji nebudu
atudovati snad z těch starých knih k. př. z Ari
stotela, ze av. Augustina, anebo snad dokonce ze
sv. Tomáše Aguinského. Vyvolil jsem si mudrce
novějšího. Snad Masaryka? I toto! Ten u mně
tuhle nedávno, jak byl v Hradci, ztratil všecku
důvěru. On povídá, že se nejsprávněji rozluští
otázka, jak povstal svět, naukou, že původcem
jeho jest — Bůh.

Jakmile původcem světa jest Důb, tu by to
brzy tak daleko došlo, že by pravdu měli kleri

křesťanstvím je mu „české bratrství.“ Ale prosím
vás, chytí se toho nějaký klerikál, a řekae: Kri
stus slíbil, že jeho církev nevyhyne. Česko-bra
trská církev vybynula, a tak tedy nebyla tou pra
vou. A ani pak to nepomůže, budou-li české bra
trství z mrtvých křísiti. A to zase právě proto,
že církev, která se musí křísit, tou pravou nebyla.
Tak tedy od pana Masaryka se učiti nebudu;
mobl by moe peraziti dost malý klerikálek ze školy
s katechismem v ruce; a byl bych ve tmě. Nalezl
jsem si jiného. Jest joště mladý; do třicítky mu
scbází ještě několik podzimků. Ale to se mi na
něm líbí On není ani katolík, ani evanjelík —
tím je jen tak dle jména, dle křtu je pravý ka
tolík. Ale on to je, který svým bádáním přišel na
ten přesný názor světa a ten to přivedl k tomu,
že je pokrokovým socialiston. Jmenuie se Hevera.
Někdo mi povídal: Socialismus — ten ryzí, ten
bez Buha — praví: Cnost a mravnost je klam a
mam. Rozkoš je naším cílem a proto mosí
býti i volnost lásky. A volnost lásky že prý je
nové adamitství, volnost zvířecí nemravnosti. A
nemůže prý býti „přesným“ten názor světa, který k
takovýmto důsledkům vede. Tenhle názor světa
udělal by ze společnosti lidské stádo bravu. „Po
ovoci jejich poznáte je.“ Na to povídám: On pan
Hevera mi svůj názor světa ještě noevyložil, ale
prozatím se mi líbí, že to je proti klerikálům.
Tak tedy zůstanu, co se týká filosofie, při panu
Heverovi. A zatím se dám na stadium filosofie
přírodovědecké.

Nedávno jsem se dověděl, že v jedné faře
měli psa, který štěkal jen ve doe a v noci ne. Ve
dne štěkal na lidi dobré, kteří chodili k vůli ná
boženským potřebám svým do fary, ale na zlo
děje v noci neštěkal. Podivné zvíře! To je přece
proti psí přirozenosti. Kdo mně tuble věc vysvětlí,
kdo mne poučí? V tísni duše své začna o tom
hovořiti na železnici ve voze třetí třídy. A tu mi
někdo povídá: Tahla věc je důkazem, že má pravdu
Darwin, který učí, že člověk vyvinul se ze zví
řete. Ten pes je už na vyšším stupni „vývoje“, už
se blíží člověku. Jsou totif lidé, kteří na zloděje
k. př. v záložnách, na zloděje na trzích, jsou-li to
nekřtění, nebona falšovatele listina pasů, jsou-li to
protiklerikálové, nebo na svobodomyslné zloděje
Žen svých neštěkají, ale na lidi dobré, kteří mají
náboženské potřeby; na ty štěkají jako psi na ře
těze nebo bez řetězu. A co to jsou za lidi, ptala
se jedna dobromyslná panímaminka. lou json to
ti jistí pokrokově-sociální, anebo protikatoličtí
— redaktoři. Jak to řekl, zsdvihnu hlavu, a kou
kám, kdo to mluví. On to byl „pan páter“ Ten
je jistě z Hradecka, povídám si. Aby věděl, just
a just půjdu tuto přírodovědustudovat do proti

klerikálníchredakcí,
Prosíme ctěné čtenářstvo za odpuštění, že

jsme si v těchto „těžkých časech“ dovolili žertovně
napsati článek tento. Ti rozliční naši „dějepisci“,
filosofové a novináři nezasluhují ničeho lepšího,
než útrpný úsměv.

Bohužel, že není k smíchu, že národ náš
mnoho takovýchto velikánů má. K' pláči jest bu
doucnost takového národa, v kterém se zástupy
lidu vesnického i městského valí za lidmi tako
vými. Je v pravé světlo lidu postaviti, aby se jich
mohl varovati, myslíme, že je dobrodiním a činem
opravdu vlasteneckým.

Sjezd slovanských novinářů
konal 8e v neděli odpoledne na radnici staro
městské za účastenství 138 zástupců veřejného
tisku. Z východních Čech účastnili se sjezdu re
daktor „Obnovy“ Fr. Štábl, redaktor „Českého

Východa“ J. To mě, redaktor „Jičínského Věstaíka“
Návesník a redaktor„Polabana“Popelka. Po
krátkém občerstvení zahájil významný sjezd před
seda spolku českých žurnalistů, redaktor „Politiky“,

. Bretter. Na to zvolen za předsedu p. Ivan
ribar starosta města Lublaněa redaktor „Slov.

Národa“, za místopředsedu chefredaktor „Czasu“
p. Chyliňski a redaktor záhřebského„Obzoru“
dr. Mazura. Členové předsednictva proslovili
významné politické řeči. Na návrh chefredaktora
dr. Hubáčka zaslán byl Jeho Veličenstvu tento
holdovací telegram:

Zístupcové veřejného tiska slovanských národů
v říši rakousko uherské zahajujíce své jednání na spo
lečném ajezda, položeném do královského hlavního
města Prahy na den 19. června 1898, a vděčné pa
mětlivi jsouce toho, že za slavné vlády Vaší císařeké
a královské Milosti položeny byly základy ka svobodě
veřejného tiska v rakousko-uherské říši, pozdravují
s hlubin srdcí svých Vaše Veličenstvo a prosí, aby
Vaše císařská a královská Milost v památném jubilej
ním roce Své slavné vlády milostivé přijati ráčila
nejoddanější hold elovanského tisku v říši rakousko
uherské.

Jeho Excelencipanu JUDru.Josefa Kaizlovi,
c. k. ministra financí ve Vídni: Zástupcové slovanského
tisku slovanských národů v říši rakousko-uherské, za
hajujíce jednání své ve společném sjezdu, položeném
do královského hlavního města Prahy na den 19.června
1898 a přesvědčení jsouce z literárního i politického
působení Vaší Excelence, že v rozvoji a volnosti tisku
veřejného spatřovati ráčíte veliký záiaom lidského po
kroku vůbec a rozvoje kulturního života národů slo
vanských zvláště, vzkazují Vaší Excelenci své nsjsr
dečnější a nejoddanější pozdravy. Jeho EKxcelencipanu

nyšíří Adamu Jedrzejewiczovi, c. k. ministra vedni, zaslán telegram podobného znění.
ledovaly zprávy o dějinách veřejného tisku

jednotlivých kmenů slovanských. a sice přednášeli:
o tisku slovenském p red. Karol Nalva z Lipt. Ru
žomberka, o tisku srbském p. red. dr. Al. L. Mitrovič
ze Zadra, o novinářstva elovinském p. red. Arnošt:
Tavčar, o tisku polském p. red. dr. Ant. de Beanpré
z Krakova, o tisku maloraském p. red. Grigorij Kup
čanko a o dějinách českého tisku p. red. Jos. Kumm>r,
za nějž četl zprávu p. red. Kronbaner.

Na to následovalo velice čilé rokování.

Někteří si přáli změnu navržených resolací,
kterou za soublasa provedl tříčlenný výbor. Ostré
napjetí panovalo jmenovitě mezi Chorvaty a Srby,
kteří si přáli resoluci ohledně usnadnění dopravy
srbských novin do Bosny a Hercegoviny. Spornou
resoluci však vzal avolavatelsk“ výbor zpět.

Uvádíme referáty o polských za tím jen no
vinách.

Referentdr. A. de Beaupré pravil v úvodu,
že počátky časopisectva polského sahají až do
druhé polovice století šestnáctého. Vylíčiv pak
smutné poměry tisku polského v Rusku a Né
mecku, přikročuje ke charakteristice časopisectva
polského v Haliči a praví: „Haličský tisk rozdě
luje se na dvě hlavní střediska: Lvov u Krakov
a vyvíjí se v podobných poměrech jako celý tisk
rakouský. Počlem převyšuje značně tisk polský
toliko v Prusku, ale také v Rusku a Lvov, v němž
vychází 95 polských periudických časopisů, stojí
v tomto ohladu ze všech měst polských nejvýše,
nevyjímaje ani Varšavu. V Krakově vychází 32
časopisů a tolikéž mají jich venkovská města ba
ličská. Kromě toho ve stolici Bukoviny vychází
1 časopis polský a 9 polských periodických časo
pisů udržuje ducha polského v rakouském výcbod
ním Slezsku. Denníků Krakov má tři a Lvov sedm;
nejstaršími z nich jsou „Czaa“ krakovskýa Ivovská
„Gazeta Narodowa“. Tisk haličský jest nyní nej
důležitější částí polského tisku, ne proto snad, že
by dokonalostí technickou neb silou svých bmot=
ných základův nad varšavské noviny vynikal, ale
poněvadž šťastné politické poměry, v nichž se roz
víji, dovolují mu daleko širší a důkladnější pro
jednávání všech otázek veřejných, než mohouto
učiniti varšavské a poznaňské časopisy. Tím jen
se vysvětluje, že tisk ten má především politicko
sociální ráz, s velkou převahou politických časo
pisů, tak že i literární kritika a belletristika musí
většinou hledati útočiště ve sloupcích politických
denníkův. Vychází sice v Haliči velmi vážně a
cenné revue (měsíční a Čtvrtroční), ta část běžné
literatury však, již jinde propaguií nesčetné tý
denolky a časopisy ilustrované, jest zde však
skorem úplně zanedbaná a Halič jest nucena
čerpati svůj pokrm duchovní v této příčině vět
Šinou z Varšavy. Politické časopisy, zvláště denní,
jsou nuceny bojovati s těžkou a dobyvačnou sou
těží vídeňského tisku, jenž následkem rozšíření
znalosti jazyka německého v Haliči a uásledkem
národní lhostejnosti znáčné části židův baličských
nachází mezi nimi bohužel příliš hojné čtenáře a
odběratele. Vzdor tomu, jakož i vzdor okolnosti,
že hmotné postavení země, postrádající takměř
úplně mocné páky velkého průmyslu, dokonce není
skvělým — vzmáhají se intelektuelní potřeby oby
vatelstva neustále v míře postupu všeobecné osvěty
a tím kruh čtenářův periodických časopisův vzrů
stá každým rokem. Halič zaujímá v tomto ohledu
prostřední místo mezi Velkopolskou a Královetvím
polským. Kdežto ve Velkopolsce toliko Časopisy,
určené pro široké vrstvy lidové obromně jsou roz
šířeny a dokonce tvoří předmět výnosných podní
katelstev A tisk varšavský opírá se takméř výluč
ně o sfóry intelligence městeké a vesnické — tisk
haličský pomalu začíná slučovati oba ty drahy
čtenářův. Připojiti tu třeba, te průměrně vzato,



politická úroveň nynějších časopisů haličských jest
dosti vysoká a tón jejich polemik poměrně zcela
umírněný. Techuika novinářská není tak celkem
příliš vyspělá. Toliko jeden časopis „Slowo“ vy“
chází dvanáctkrát týdně. Denníky krakovské ne
jsou vlastně denulky, poněvadž nevychází v neděli
a veškeré katolické svátky. Lvovské časopisy blíží
se v té věci více vzorům západním. Halič nemá
ještě mnoho novinářů z povolání, kteří by výlučně
práci novinářské se věnovali. Z větší části zamě
stnání novinářské jest považováno za pobočné a
redakce haličské mají vždy dosti ochotníkův novi
nářských, zaměstnaných v nich chvilkově. [v ohledu
tomto jest však pokrok značný a noustálý a zalo
žení před několika lety ve Lvově spolek polských
novinářův má již značně členův a dovedl zaskati
si poměrně značné finanční prostředky. Zprávy za
hraniční čerpají haličeké časopisy většinou z Víduč
neb přes Vídeň a oddíl dopisů zahraničních jest
málo rozmanitý a ubohý. Tato závislost na Vídní
jeat dvojnásob nevýhodná: zabezpečuje monopol
korrespodenční kanceláře a přinucuje k udržování
stálých spolupracovníkův ve Vídni, poněvadždosud
rutinovaných polských novinářův nemnoho ve Vídni
mešká. Čistě byrokratické zřízení „korrespondenční
kanceláře“ činí toto telegrafní agentstvo málo vý
bodným pro polské novináře. Zavedení telefonu
sice umožnilo haličským časopisům nebýti odká
zánu výlučně na korrespondenční kancelář, ale te
lefon nevždy a ne v každém čase může zastoupiti
depeše telegrafické, tíz. méně, poněvadž telefon
často podlehá přerušení. Reorganisace „korrespon
denění kanceláře“ v duchu moderof techniky no
vinářské se současným odstraněním její příliš ně
meckého rázu byla by bez odporu v zájmu celé
bo slovanského novinářetva velmi prospěšná. Co
týče se stran, podlehá polské časopisectvo v Ha
liči témuž rozdělení jako tisk jiných národnosti.
Jsou v něm representovány všechny politické směry
od krajního socialismu do přesného konservatismu.
Značnou číselnou převahu mají však dodnes ještě
umírněné časopisy různých odstínů Co do poměru
k jiným Slovanům možno říci, že všechoy denníky
zaujímají k nim stanovisko syrpatické přízně. Ač
tak zvané panslavistické theorie nenašly ani nej
meošího oblasu v tisku polském, z příčin ostatně
velmi pochopiteloých, přece slovanomilství anebo
lépe řečeno myšlenka spojenství s jinými slovan
skými plemeny má v něm četné a vřelé přátely.
Celek tisku polského představuje se jako organi
smus silný, životný a stále se rozvíjející. Má týže
vady a nedostatky, jež nalezáme v celém evrop
ském tisku a v obledu techniky mnoho ještě mu
scbází, aby mobl postaviti se na stejný stupeň ve
západem, ale úlobu svou koná svědomité a přede
vším poctivě a Joyálně. Počet polekých periodic
kých časopisův nepřevyšuje číslo 260 a tisk pol
ský zaujímá v tomto ohledu teprve třetí misto
mezi slovanskými národy, ale hledě k úplně vý
Jimečným poměrům politickým, v nichž nalezá se
nejznačnější část polského národa, možno říci, že
v těch 260 časopisech umístěn jest kapitál intel
ligence, postačující pro cifru třikráte tak velkou.
Ostatně nachází se tisk polský na cestě ustavič
ného pokroku a může 8 důvěrou hleděti v bu
doucnost, ačkoli přiznatí třeba, že úkol jebo jest
značně těžší než u jiných šťastnějších národův,
neboť on tvoří zároveň neposlední čásť těch da
ševních zbraní, jimiž utištěný národ odráží smělé
útoky na své nejdražší poklady!

jResolnace byly přijaty jednohlasně následující:
I. © společných státech rakonsko-uher

ských Slovanů.
Zástupcové veřejného tisku slovanského v

mocnářství babsburském, shromáždění v králov
ském blavníin městě Praze dne 19. června 1898
zu účelem vzájemného se seznání, povznesení ti
sku slovanského a vytčení zásad publicistické obrany
společných zájmů slovanských národů této říše
prohlašují:

Přes různé zájmy, arčované zvláštním posta
vením jednokaždého slovanského kmene v této
říši, mají všichai vespolek — i pokud jde o obec
ný lidský pokrok a civilisovavých národů důstoj
nou existenci i pokud jde o příbuzenství jejich
jazykové i pokud posléz jde o společné jejich
příslušenství k jednotnému, pod žezlem dynastie
babsburské historickými akty státními založenému
spolku — jisté zájmy všem společné, za jaké ze
jmén: prohlašují zájmy tyto:

Aby občané národností slovaoských stsli se
všade a do plné pravdy účastoými politické 8vo
body, a obč. práv a by tato rovnost všech byla
nejen theoreticky uznávána, nýbrž i prakticky re
spektována a skutkem prováděna;

aby národnostem slovanským zjištěno bylo
všude užívání a pěstění jazyka jejich touž měrou,
jako všem národnostem ostatním, tak aby ve všem
životě veřejném, ve školství, literatuře a umění
jazyk jejich na základě týchž práv požíval téže
volnosti, jaké požívají jazyky ostatních národností;

aby takto na základě rovnocennosti občanské
a rovnoprá vnosti národní a jazykové všem náro:

„dům slovanským zajištěno bylo právo volného, 84
mostatného rozvoje národního za účelem pokroku
osvětového, blahobytu národohospodářského a po
vznesení soc'álnío.

| Účastníci sjezdu uznávajíce společnost těchto
zájmů, slibují si, že v ochraně a vymáhání jich

chtějí si navzájem pomáhati a slibují si dále, že
bez újmy svému zvláštnímu přesvědčení a citu
odklizovati budou vše, co jednotlivé slovanské ná
rody a kmeny v habsburské říši délí a různí.

Účastníci sjezdu — jsonce si toho vědomi,
že národové slovanští v tomto soustátí jakož ne
žádají si nikdež svého panství a své nadvlády nad
národnostmi jinými, taktéž odmítají všeliké nad
práví jiných nad sebou a houževnatě brániti se
budou proti všemu násilí, žádajíce pro sebe ipro
všecky rovné svobody a rovných práv — půvobiti
budou všade k tomu, aby proti útokům plamenné
záští a všemu znásilňování zjednával ai všude
platnost dach snášenlivosti národní a míra mezi
národy tak, aby habsburské říše stala se mocnou
záštitou politické svobody všech svých ve svém
rozvoji avéprágných národův, opatřených takový
mi podmínkami správy státní, aby postupovati
mobli v duchu pokroku a osvěty lidské, aby vrů
stal jejich hospodářský blahobyt a povznášeti se
ob k plné důstojnosti lidské všecek jich život
sociální.

IL © svobodě tisku.
Zástupcové veřejného tisku alovanského v

mocnářství rakousko-uherském, shromáždění v krá
lovském hlavním městě Praze dne 19 června 1898,
odsuzujíce všecku vůbec persekuci tisku veřejného
ať děje se nedbáním neb obcházením zákona či
jeho teudenčním výkladem, prohlašují, že nepře
stanou 8e domábati plné svobedy tiskové a totak,
aby nejen zákonem byla problášena, nýbrž aby i
prakticky skutečně se prováděla. Konkretní návrhy
oprav platných dnes zákonův o tiska, o nichž pří
pravoý k. mitét uvažoval, učiněny baďtež prostřed
nictvím příslušných zákonodárných sborů.

III. © ochraně zájmů hospodářských.
Sjezd slovanských novinářů v Praze dne 19.

června problašoje, že uznává za nutné, aby Slo
vané podali si ruce ke společné obraně také svých
zájmů hospodářských. K tomu nás dovedou cesty
dvě: všestranný rozvoj našich hospodářských a
výrobních děl, jejž chceme všemožně podporovati
a ochrana vlastní práce i ovoce jejího. Ač neuzná
váme, že by prosté hospodářské theorie měly plat
nost pro všechny doby a poměry, pro všechny státy a
národy, přece v uvážení tohv, že do našich zemí
stále mocněji se dere cizí, zahraniční kapitál, je
hož účelem je zmocniti se veškeré výroby u náš
a donutit nás i k tomu, abychom museli býti je
jími konsomenty, uznáváme, že je nám zapotřebí
naproti hospodářskému tlaku z ciziny užiti té
myš'énky, která je základem ochranného cla. Do
třeba tato je tím nalebavější, čím méně naše vlády
činí k zastavení této hospodářské invase ze zá
padu do zemí rakousko uherských. [ problašujeme,
že budeme všemi eilami a prostředky působiti
k tomu, aby jednak slovanská výrobnost Be zvý
šila a zdokonalile, jednak že nabádati bademe
slovanské konsumenty, aby při stejné dokonalosti
a ceně výrobkův i za stejných platebních podmí
nek dávali přednost výrobkům slovanským. Tím
spůsobem doufáme vycvičiti slovanské produktivné
síly ku zdravé kookurenci s produkcí cizí. Ne
menší pozornost věnovati chceme tomu, aby cizí
kapitál neodoímal našemu slovanskému rolnictva
půdu pod nohama, aby půda slovanská, když už
držitelé její se mění, zůstávala v rukou slovan
ských K dosažení tohoto účelu je zapotřebí nejen
jistých finančníchopatření, nýbrž itoho, abych:m
národy naše nabádali k horlivému milování této
rodné půdy, jež tvoří naše krásně vlasti,

IV. © vlastní informační a zpravodaj
ské slažbě.

Sjezd slovanských novinářů ze zemí rakou
ských jest přesvědčen o natnosti tobo, aby mezi
slovanskými novináři v Rakousku utvořen byl svaz
za účelem urganisace vlastní informační a zpra
vodajské služby novinářské. Zařízení takového
avazu, jenž by za účel měl vžájemné informování
slovanských časopisů spůsobem nestranným a spra
vedlivým. jest nevyhnutelné, činnost jebo zabrnuje
v sobé jak slažbu novinářskou na základě vzá
jemné výměny ověřených sdělení, tak i dle mo
deruích potřeb zorganisovanou rychlou a účinnou
službu zpravodajskou.

Jelikož komitét přípravný ve schůzích svých
vyslechl návrhy v tom směru učiněné, o nich také
avážil, schvaluje sjezd, aby výbor tento za úče
lem definitivoího projednání návrhů těch a jich
konečného v život uvedení dále pracoval.

V. © zkomolených jmenech topografi
ckých a korespondenční kanceláří.

V časopisech slovanských uvádějí se zhusta
topografická vlastní i jiná jmena z krajin slovan
ských tak, jak si je cizí jazyky přeložily neb sko
molily, což zejmena se děje ve zprávách úřední
korespondenční kanceláře vídeňské, kteráž depeše
své vypravuje jen jazykem německým.

Aby nešvara tomu se bránilo, usnáší ne sjezd,
že účastníci jeho budou všemožné působiti k to
mo, aby redakce listů slovanských, čerpající z
novin a textův jinajasyčných, bedlivě přihlížely
k zachovávání původních slovanský názvů topo
grafických i jmen křestných a rodových i že pe
čovati budou o to, aby ve všech zemích slovan
ských vydány byly místopisné alovníky, ješ obsa

bovati budou správná půvolní znění slovanských
jmen a míst topograficzých.

Dále usnáší se ejezd: Korespondenční kan
celář se vyzývá, aby ve svých filiáikách v blav
ních městech jednotlivých slovanských zemí za
vedla dodávání zpráv též v slovanských jazycích.

Sjezd vyslovoje přání, aby redakce časopisů
slovenských pečlivě vystřihaly se cizích názvův,
zvláště takových, jež ve slovenských jazycích se
vyskytují. Přlátl sjezd bude Krakově.

Politické projevy
na banketu slov. novinářů.

V neděli po 8. bodině večerní konal se ve
velké dvoraně měšťanské besedy pražské banket
slovanských novinářů, do něhož se dostavili také
někteří čelnější hosté. Projevy tam učiněné mají
vysoce důležitý význam pro Slovanstvo. Needílíme
sice nábled některých horkokrevných „politiků "|praš
ských, že by projev velkoknížete Konstantina,
města Petrohradu a generála Komarova byl 80
stal s vůlí a vělomím cara a zoamenal, že Raek)
neztrpí delší potlačování Slovanů se strany Némeů
— takový nábled je dětinský — nemyslíme také,
že by sbratřeví Poláků 8 Rusy a vůbec všech Slo
vanů bylo hotovou událostí, ale jistý počátek, spíše
zatím náběh k uskutečnění slovanské vzájemnosti
se však stal. Uskuteční-li se smír anebo aspoň
přátelské spolužití Rusů 8 Poláky za 20, 30 neb
50 let, nepozbude tím nedělní událosí významu.

Je-li poměr mezi Srby a Chorvaty velmi ne
důtklivý, jest poměr mezi Rusy a Poláky velmi
trapný. Poláci cítí dosud krutost následků svébo
povstání z r. 1863. a nedivíme se, že těžce nesou
některá administrativní opatření proti jejich pol
ské národnosti a katolické víře čelící. Generál
Komarov, který rediguje nejrozšířenější petrohrad
ský a raský Časopis „Svět“ a Poláky se věru do
sud nemazlil, a blasatelé ruského všeslovanství
na ruských universitách nepatří k zvláštním přá
telům Poláků. Známe snahy markýze Wielopol
ského a dr. Spacowizce o uskutečnéní smíru ru
skopolského, ale dokod Rusko ueupustf od pro
následování katolíků, dokud nepřipustí řeč polskou
do škol národních, středních, odborných u vyso
kých, nebudou Poláci usmífeni ©Jen ua základě
rovooprávnosti a rovnocennosti obou národů ru
ského i polského lze očekávati poctivý a trvalý
smír mezi Rosy a Poláky. Rídímese dle hesla
Palackého: „Svůj k svému a vědy dle pravdy“ a
nebudeme proto českému lidu za'ajovati mínění
vynikajících polských účastníků o pobytu ruských
hostí v Praze. Vystoupení generála Kowmarova
professorů Grota, Florinského a Lamanského v
Praze a jejich uvítání se Strany Pražanů naše
polské spojence velice zarazilo. Netají se tím
ani dopisovatelé polských listů.

„Glosu Naroda“ nám příznivému dopsal na
př. p. Kazimir EArenberg o slavném uvítání Poláků
v Praze i cestou a podotkl'pak: „Několik minut
před námi přibyl do Prahy v uoiformě a s fády
general Komarov a obrovským věncem, v průro
du původce pověstné depeše generálovi Maravě
vovi, varšavského universitního professora Grota,
notorických vrahů polského živlu: /amanského
z Moskvy a Florinského z Kijova. University a
vědecké ústavy ruské úmyslně vybraly za své zá
stupce takové hdi, jejichž, pouhá jména již
jsou znevážením Polakův, majících se účastnit
toho sjezdu a svátko. Jak jich Češi vítali, nevím.
Z novin dověděl jsem, že jsou Rusové českému
národu pořad ještě „dražšími a bližšími spojenci“I
„Národní Listy“ na přivítanou př.nesly nám nové
osvědčení ve prospěch jazyka ruského jakožto vše
slovanského a div že nenavrhly, aby aa sjezdu
se jiného jasyka neužívalo 'eč ruského. Nemenším
potokem studené vody na naše hlavý bylo faktum,
o kterém dověděli jsme se ihned při příjezdu, že
jmenovitě komitét novinářského sjezdu ze zname
nitého referátu kolegy Beauprého o „časopisectvu
polském“ škrtl v tištěných allegátech všecko, 60 se
vztabovalo na tisk polský pod ruskou državou. Vyna
hradili nám sice tuto příkrost a křivdu dvojnásobnou
pohostioností a potom — když jsme se netajili,
conás všecko potkalo bolestného — fadou přízni
vých a dosť šlechetných pro věc polskou 8ympa
tif, které však nemohly nás Poláky ucbvátita po
kasily trochu dobrý humor Rusům. V pantheonu
pobouřilo Poláky, že dovoleno uluvit a manifesto
nať oejen ruskóma vojsku, representovanému Ko
marovem, ale tóž ctiteli Muravěva, Grofovi.

Nepříznivý tento dojem zmírnil se sice na
novinářském sjezdu a zvláště na banketu po smiř
livé řeči generála Komarova, ale docela ze srdcí
a myslí polských vyrván nebyl. Polský žurnalista
ve Vídni p. Sscaepaňské vzal totiž hned po řeči ge
narála Komarova, když si 8 oím byl stiskl pravici
a připil mu na zdraví — za slovo a za přítomno
sti redaktora „Prsegladu“ Maslowského,některých
ruských, polských a českých novinářů promlouval
8 ním o rusko-polských záležitostech a o možnosti
smíru mezi Rusy a Poláky. Szczepaňskí zastával
Be vřele přirozených práv svých polských rodáků
a ponkazoval na praxi raských úředníků v krá
loství polském. Generái Komarov dával odpovědí
vyhýbavé, nejasné byly rovně odpovědí generála

omarova, jaké stanovisko příště ve svých novi



nách vůči Polákům zaujme. Generál Komarov bá
jil tuhý centraliémus v Rusku, který prý též panuje
ve Francii, kde francouzský národ Baskv a Bre
toňce nepokládá za zvláštní národ, ale za lid jen
zvláštním nářečím mluvící, který nemá žádaých
národních práv. Tu pravil Szezepaňski rozčíleně:
Odpusťtepane generále, polský národ, který má fi
stcíletou historii, klerý má bohatou vlastní litera
turu a bvořil do jvna samostatný historický
stát, ten porovnáváte s Basky a Bretoňni, kteří
neměliani národní samostatnosti ani vlastní lilera
tury? My Poláci jsme národ čelný a historický,
my se nikdy nemůšeme vsdá své národnosti, rov
mocennosti ve školách a v úřadech. —

My Čechové jsme národ méně četný než li
Poláci, my nechcemea nemůžeme odstoupiti od ná
rodní rovnoprávnosti a rovnocennosti, my nemáme
pražádné chuti vzdáti se našich práv historických,
nemůžeme tedy my Čechové očekávati, že Poláci
od svých práv přirozených a politických upastí
Myaslitivěci podobné, bylo by od nás naivností. Jak
viděti, jsou Szczepaňski a Komarov, Poláci a Ru
Sové ještě daleko od sebe, generál Komarov a Ru
sové budou musit Polákům jíti hodně daleko
vstříc, smír bude tedy těžko mezi Rusy a Poláky
prosaditi, ale radostnou událostí jest a zůstane,
že Poláci a Rusové začali 8 ola o možnosti shody
mluviti a jedoati. Z tohoto střízlivého stanoviska
dlužno také sblížení Rusů a Poláků v Praze po
suzovati.

Než přistapme k vylíčení událostí na ban
ketu. Když byl redaktor p. J. Holeček přivítal
slovanskéhostya p.dr. Tavčar vzdal boldPalacké
mu a vyslovil uznání české žurnalistice, poděkoval
mu jejíjmenempanredaktor dr. Habáček, připo
jiv, že Čechové objímají Slovany stejnou láskou,
protoža v Čechách bylo vždy jakési harmonické
centrum, kde nebylo ničeho, co by nás s ostatní
mi Slovany rozdvojovalo. Ta se pozvedl výmluvný,
vtipný a řízný mluvčí bratrského národa Polského.

Za polské žuroalisty uchopil se slova pan
Zajaczkowsl. Slovanskýsvět slaví letos jubi
Jenm dvou znamenitých mužů: Vy Čechové sla
víte památka Palackého a my Poláci památku na
šeho největšího básníka Mickiewicze. Při těchto
slavaostech vidíme, jaký právě obromný vliv má
žurzalistika. Musí se říci, že ber jakési reklamy
žádná slavnost nemůže se zdařiti a proto pořádu
jíce slavnost Mickiewiczovu obrátili jsme 80 na
redakce slovanských listů oznamujíce slavnost tuto
a ve všech slovanských listech, octly se hned články
© významuMickiewiczea vřeléčlánkyonaší slav
nosti. Článků nám v tét) věci zaslaných jest obromná
síla a jsou složeny pro věčnou památku v archivu
„Tovaryšstva Mickiewiczova“. Děkuji vám srdečně
jmenem lidu | polského, jmenem města Lvova
A jmenem komitétu Mickiewiczovy slavnosti za
vaší službu. Bez upřímných styků zůstano každá
vzájemnost bezmocnou. A tuto vzájemnost může
nejvíce prostředkovati žuroalistika, zejmena však
musím říci, že žurnalistika česká jest pro nás něco
více než ostatní, neboť ona s uámi od několika
det stojí rámě k rameni na stejném bojišti. Je
ovšem jakýsi rozdíl. Vy čeští novináři máte pouze
jednoho nepřítele, proti kterému metáte své ostré
střely, my máme nepřítele dva 3 avšak jakkoliv
se poméry naše ut'oří, budeme vždycky 8 vámi,
nikdy proti vám, (Boařlivýsoublas) Přijďte tedy,
pánové, na druhý rok na sjezd krakovský, přij
meme vás 8 vděčností, jaká od nás vám přísloší.
Připijím žurnalistice slovanské. (Výboraě! Pochvala.
Hlačný sonblas!)

Generál Komarov: Slova, kterými uvítal
nás všechuy Slovany předseda komitétu, nutí mne,
abych dal jemu právě takovou odpověď čistou, er
dečnou a upřímnou, jako bylo přivítání. Pánové,
než začnu svou řeč, dovolte, abych prohlásil, že si
to pokládám za Čest a cítím obzvláštní radost a
potěšení nad tím, že mlavím ve shromáždění slo
vanekých publicistů a pracovníků perem. Jest to
řídké štěstí, které dosud málo kdy se přihodilo,
a dej Bůb,aby oašeslovanské sjezdy pracovníků se
staly zjevem obyčejným. Když jsme jeli sem do Čech,
věděli jsme, že jdeme na místo, kde zuří boj, a
když jsme přijeli sein a když jsme na ové očí
uviděli, v jakém stava na jedné straně stkvělém
nacházejí se věci národu českého, a s druhé strany,

nepřítel, jak blýskají jeho očí, tu v srdci a duši
mé rozlila se touba a přál jsem si, aby toto ne
bezpečí minulo, přál jsem si tobo jako slovanský
publicista 4 plna srdce (Výbornál)

Pánové, Čechové ve Slovanstva zaujímali jste
vědy velmi váznačné a nebezpečné místo. Tislce let
Čechové stojí zde a bojují. Je tomu tisíc let, co
pod Karlem Velkým germánský element afskal si
takového vlivu v Evropě, že zdálose již skutečně,
že germánská záplava pohltí celý svět. Tenkráte
se od byzantinských císařů pomýšlelo na to, jak
tomuto germáoskému elementu možno klásti od
por a tu vyslali sem av. Cyrilla a Methoděje, kteří

řišli přes Kyjev, Polsku, Slesako a Moravu a v
h vykonali svůj hlavní úkol a zaujali první

bojovné místo proti Němcům. Jako ohnivý pás
utvořili oni čáru, kterou během tisíce let Němec
nepřešel. (Hlučný souhlas.)

Svatí Cyrill a Methoděj dodali ducha odpo
ru českémo, polskému a ruskému národu, oni sjed
notili duchem a dodali nám síly k zápasu 8vrahy.
Svatí Cyrill a Metboděj sblišili nás duchem a

timto duchem ještě nyní žijeme. Později rozpíca
vost německá učinila nový silný útok na slovan
ská plemena, zacbvátila naše baltické pobřeží a
němečtí rytíři chtěli dostati se do severního Ruska.
To bylo v době, když ruská Litva sjednotila se
s carstvím polským, kdy ještě nebylo nepřátelství
mezi námi, nýbrž přátelský styk. Tenkráte ruské
laky, smolenský i pluky polské a váš český
ižka přišli a svedli společné pod Grunvaldem boj

s Němci. Zajímal jsem se blíže o tato bitvu a
vidím v ní poučení pro naše budoncí zachování.
Němci zamlčují úplně tuto bitva ve svých histo
riích; jest jen v ruských a polských letovisecb.
V této srážce zahynulo rytiřsívo německé a ne
odvážili se více na Slovanstvo. (Bouřlivý souhlas.)

Tam pod Gruovaldem ve společnémboji naše
slovanská krev, krev polská, ruská a česká slila
se v jeden pramen, ale sblížila nás tím na věky,
neboť tam, kde lidé společně prolevají krav, tam
podle národní legendy rozkvétají pouze květy,
které znamenají po celý život pouze přátelství a
nikdy nepřátelství! (Bouřlivý potlesk a souhlas.)

To byl drubý nářek Němců na Čechy a na
celé Slovanstvo. Nyní po francouzské pohromě zase
Germanie sesílila, podniká opět útok na nás Slo
vany, chce nás všude rozděliti a roztáhla své sítě
v Rusku, Polsce, Čechách i na Balkáně a zničiti
a první obětí, pánové tohoto útoku mají býti opět

echové. Pánové, kdo má gardce, kdo má svědomí,
kdo má krev, sleduje toto položení, cítí, já myslím,
nutnost, aby tam, kde byli Čechové před tisíci
lety, stáli opět po tisíci letech, Přál bych si, aby
v tomto směru, až vrátíme se z tohoto sjezdu domů,
zdárně působila slovanská žurnalistika. Vy, páni
žurnalisté, vy pánové tisku, držíte ve svých rukou
obeň i chlad, držíte ve svých rukou nadšení a
cbladoý zozum. Upamatujte ei to, že kde se jedná
o velikou slovanskou věc, kde musíme míti velké
společné dílo na zřeteli, není místa mluviti o ma
licherných sporech, kde jest veliké společné dílo,
tam jest stydno mlaviti o takových nepatrnostech.

a pamatovali, že máme pouze jednoho nepřítele,
ne dva, a že jen njednocenost rodí sílu. Pan re
daktor Holeček obrátil ee k nám a prosil nás,
abychom zachovali pozornost i účast k vám. Tím
jste řekli málo — my víme, čím jsme zavázáni
Čechům, my jsme si toho vědomi, že naše slo
vanské hnutí, které nyní zachvátilo v Rusku vše
od nejmenší chaty až do carských paláců, vzalo
svůj původ v Čechách, my víme. jakou roli v tom
hráli Čechové. Váš Dobrovský. Šafařík, Jung nann,
Hanka a Palacký vzbudili v Čechách ruch, který
přišel do Mosky a zachvátil celý slovanský svět.
To jest práce českého národa a proslaví na věky
památku českého národa. (Bouřlivý potlesk.)

Nyní pánové, když známe svou úlohu, když
jsme se abratřili zde, až opustíme zlatou Prahu
a vrátíme se domů, nesmíme zapomenout nikdy,
že jsme děti jednoho otce a jedné matky! My
necítíme s vámi pouhé účastenství — to jest malé
slovo, my hledíme na vaše záležitosti jako na svoje
vlastoí, nedopustíme žádnou nespravedlnost a když
budeme ubezpečení, že se vše raduje a žije, a že
německá vlna vržena je daleko zpět, tam, odkud
přišla, tehdy a pouze tedy budeme také my klidni,
spokojení a radostni, a tenkráte se budem“ moci,
budeme-li k tonu míti chuti, zabývati také naši
mi malichernými spory. (Výborně, dlouhotrvající
potlesk a pochvala.)

Dp. Ptašinskt (chorvatsky) líčí zápas slo
vanských národů a prodlévá pak u poměrů v Istrii
kde Italové tak utiskovali Slovany, že poslanec
Splnčič právem zvolal v „Edinosti“ teratské:
„Úsesar, moritarite salutant“. A přece my Slova
né, pokračuje řečník, obhájili jsme věc Rakouska
jak proti irredentům na severu, tak i na jihu a
chceme v Rakousku jenom národní, literární a po
litickou shodu, svobodu, rovnoprávnost a rovno
cennost 3 ostatními oárody. I my pamatujeme Da
slova Palackého: kdyby nebylo Rakouska, mosili
bychom si ho utvořiti. Jest třeba, abychom již
jednou zanechali té slovanské nesvornosti, aby
chom odfřekli se tohu hříchu minulosti a dokázali,
še budoucnoct staré Evropy je budoucností Slo
vanů. Spojenou prací musíme postupovati i na
poli žurnalistiky, neboť žurnalistika má pro ná
rodní vývoj význam veliký. Ona má úkol, aby
všichoi bratři slovanští mobli se poznati, aby na
vzájem podporovali se při snabách o dosažení
svých cílů. Od Krkonoš do Triglavu i až po Bal
kán nechť zasvítne matce Slavii zora nového dne
a Čech, Rusi Polák, Srb, Slovinec i Chrvat ať naši

Jsou jpratěí a jen bratři. (Výborněl Výborně! Naarl!)

Pan Alfred Szcepaňski (polsky)odpo
vídá na řeč generála Komarova.Dikuse naše a
sjezdu novinářském točila se oficiálně v hranicích
říše rakouské. Nekončí ovšem branice slovanské
na bravicích této říše, sbromáždění naše není ebro
mátděním jen Slovanů rakouských a proto může
me rozšířiti svoa diskusi i dále a dále srdce ote
vříti. — Kdyš jsme stáli na nábřeží Palackého,
viděl každý, jak slunce snižuje se, jako by se
chtélo aloučiti se zemí, jako by se Bůh chtěl slou
čiti s lidmi. Podobný pohled poskytuje nám bisto
rie. Vidíme v histotii, zajmena slovanské, rozma
nitá slunce a hvězdy a národy slovanské poblí
žejí na ta slunce a hvězdy a vidí, že ta slunce a
hvězdy slučují se 8 životem každého z uárodů

slovanských. Když patříme na oblohu historie slo
vanské, vidíme jmena: Koperník, Sobieski, Jiří s
Poděbrad, Kollar, Vuk Karadžič, Chopin, Smeta
na, Targoněv, Puškin, Dostojovský, Vazov, Kos
ciuzsko, Ševčenko, Šafařík, Palacký, Matejko,
Brožík, Antokolskij, Vrchlický, Mickiewicz, všechna
tato slunce, jak pověděl slarosta zlaté Prahy, svítí
a hoří také všem národům slovanským a z těch
sluncí čerpají všichni avůj život.

Pánové, žurnalistika vykonává tytéž úkoly,
jako slunce a hvězdy. Novináři mují poslání, aby
slučovali veškery národy, aby pravdu rozšiřovali
a za pravdu válčili. Máli však novinářství státi
na výši své doby, musí cítiti to, kde se křivda
děje, musí bleděti tu propast největší jaká jest,
zasypati dobrou vůlí, aby právům lidským, právu
bytu každého národa bylo učiněno zadost. Pak se
může vésti loyalní, legalaí a zjevná válka o ko
nečaé cíle.

Pan generál Komarov pravil dnes. že jest
jeho žurnalistickou poviuností práva a svobolu
všech slovanských národů chrániti, že pod tím
praporem máme všichni státi. Beru pana generála
za slovo a doufám, že ruská publicistika toto šle
chetné heslo spravedlnosti vůči potlačovaným ná
rodům věrně svou povinnost novinářskou konati
bude, aby se spravedlnosti průchod zjednal. Po
slanec Vachňanin pravil s důrazem na sjezdu slo
vanských žurnalistů, že Slované nejen od cizích
plemen, ale též od Slovanů utištění bývají. Stává
se dokonce, že i když vláda je pronikauta dobrou
vůlí, když $ mladý car mír a blahovůlí pro všecky
své poddané hlásá, že tisk tyto úmysly mařiti ne
může. My Poláci očekáváme, že pan general Ko
marov bude hlásat slovanskou vzájemaosť nejen
zde slovem, ale také doma skutkem a že se vůli
svého cára na odpor stavěti nebude (Bouřlivý po
potlesk). Řečník pak rozeznává dva druhy práv,
přirozená lidská a politická. Prvoí patří všem. 0
drubých může panovati mezi stranami spor. My
Poláci musíme státi na prvnějších a domáhati se dru
hých. Ať ruská žurnalistika je k nám spravedlivá.
Doufám, že se pak změní i styky naše, že 83 zlepší
osudy polského národa. Důkazem toho nám bude
pakli ruští žarnalisté přijedou k oám do Krakova
na ejezd novinářský, kdež nám budou v tomto
případě zrovna tak vítáni, jako ostatní slovanští
kmenové. Pozvédám svůj pohár v naději, že všichni
slovanští národové a jejich veškeré novinářstvo
společně za právo a spravedlnost bojovati a soli
dárně o ochranu svobody a práv zasazovati 80
bude. Očekávám, že tuto solidárnosť již na pří
štím sjezdu budeme moci slaviti. V tomto smyslu
připijím generálu Komarova (Szcepaňski s Koma
rovem, mnozí Rusové 8 Poláky si přiťukli a vy
prázdnili skleničku šampaňského na vzájemnou
sbodu. Bylo 1'/, hodiny € půlnocí. Napjetí mezi
Rusy a Poláky bylo na banketu a ještě nedávno
před tím k prasknutí, nenadálý smiřlivý obrat uví
tán byl od všech Slovanů a Čechů zvláště 8 já=
sotem. Šíříme se o tumto okamžiku obšírněji než
časopisy pražské, poněvadž pak za řečí Srba Mi
troviče, Poláka Spaszovicze, Chorvata Biaachiniho
a Čecha Vaclíka dali se Komarov se Szezepaňskim
a Poláci 8 Rusy do rozhovoru důvěrnějšího.

Po výzoamných řečech generala Komarova
a Poláka Szrzepuňského promluvil slavný literární
historik aprávník advokát Spasowlez z Petro
hradu, který pa deaftiletí o smír ruský usiluje.
Připomenul výrok dr. Riegra při jeho návštěvě
v Moskvě, že tamních 300 zvonů v harmonii libě
zof, kdežto elity v zvon jeden, vydaly by sice hlas
mohutný, ale nikoli krásný. Tehda neb-la otázka
ta zodpovědéna. Od té doby uplynulo 30 let a
během toho času vzrostlo nové pokolení a otázka
ta zůstala přece bez odpovědi. Já bych chtěl, aby
nám byla dána odpověď, že lepší| je více zvonů,
znějících v harmonii, než jeden zvon silný a mo
batný, nemající barmonického zvuku. Myslím, še
by konečně s ti nejhoroucnéjší patrioti ruští musilé
s lím souhlasiti, aby každý národ po svým krovem
se rozvíjel. Myšlenka, o níž jsem 3e zmínil, je my
šlenkou ryze českou, poněvadá Čechové mají veli
kou zásluhu, že oni první byli ve vzájemnosti
slovanské, když my začali se od nich teprv učiti.
Možná že to bude trvat ještě 20 let, nežli první
krok a pak zase 20 i 30 let, než učiněn bude
drabý krok k tomu, aby v tom:o směru ida slo
vanská se rozvinulu, avšak jsem pevně přesvědčeu,
že jinou cestou otázka slovanská řešena býti n>
může a přeji si, aby všichni slovanští národové
při řešení otázky slovanské vzájamnosti pokračo
vali tou cestou, o níž mluvil dr. Rieger. V tomto
emyslu slovanská vzájemnost má budoucnost
(Výborně! Souhlas).

Zkušený Polák Spaszowicz, který žije v ras
kóm hlavním městě přes půl století, zná jeho te
pobití a smýšlení ruských krubů rozhodujících,
nemyslí tedy. že by za 20, 40, 60 let smír rusko
polský se uskatočnil, ale jest přesvědčen, že jedině
na základě rovnoprávnosti a rovnocebnosti idea
slovanská, harmonie slovanských národů rozvinonti
se může.

Významnou řeč promluvil tóž státoí rada
Vaelík, rodák jihočeský z Plava. Pravil: Od r.
1848 až do dnešního dne stopoval jsem vše, co 36
děje v celém slovanském světě. Daešního doe mu
síme zapamenouti na vše, Co nás rozdvojuje a
musíme začíti pracovati. Dnes jste se smluvili na
některých článcích spojených v resoluci, která



platí pro rakouské Slovany. Nejsem neskromným,
avšak mohu říci, že za doba 30 let, co bydlím
v Rusku, napsal jsem mnobo článků týkajícíchse
Slovanů, nejen Rusů a Čechů, nýbrž veškerých.
Jako zástupce 4 velkých ruských listů mohu říci,
že veškeré listy tyto souhlasí se vším tím, na čem
jste se usnesli. Chcete-li, aby všechno to, na čem
jste se umluvili, našlo v budoucnosti ohlasu také
v Rusku, postarejte se, aby ruské žurnály byly

dobře In rmevány a uvidíte, že najdete pak všudeohlasu. Žurnálgen. Komarova „Svět“ právě tak,

jeko jeho dům jost otevřen veškerým slovanskýmmenům, ať pocházejí odkudkoli. Sdělte nám vše,
co vám na srdci leží a uvidíte, že vaše zprávy
naleznou ohlasu v celé ruské žurnalistice. Přejeme
si však, aby to, na čem jste se úsnesli, provázeno
bylo také skutky, neboť: „ne z mutného oka,
z ruky pilné naděje kvitne“. — Přeji si, aby naše
práce byla šťastna, aby naše práce byla důstojná
národů slovanských a v této práci zapomeneme
na vše, co nás rozdělovalo. (Souhlas),

Smíru rusko-polského dotkli 86 na banketu
novinářů slovanských ještě Rus Vergum, ktorý
vyslovil naději, že ke smíru ruskopolskému dojde,
slíbil, že ruští novináři účastní se příštího roku
sjezdu slovanských žurnalistů v Krakově a při
mlouval ae za uskutečnění slovanského sjezdu na
světové výstavě v Paříži. Rusín čavinskij
pravil, že Malo- i Velkorusové tvoří jediný ruský
národ, věří Polákům haličským, že zůstanou do
brými Slovany a že též vůči Rusům konati budou
rovnoprávnost. Na to pravil kněz P, Stoličew
shi: Letošní rok je rokem Palackého a Mickie
wicze, velikých myslitelů, kteří pověděli, že rovnost,
bratrství a volnost jest nejvyšší ochranou každého
národa. Řečník zmiňuje se o sporu rusko- polském,
avšak praví, že není nepřátelství mezi Jidem rus
kým a lidem polským, nýbrž če boj se týkal
pouze osob a systému Nezapomínáme, že v jedné
rodině mnohdy panují nesváry a že se dějí křivdy
a musíme dojíti k tomu, abychom na ty křivdy
zapomněli. Jménem lidu svého, jménem myšlenky
slovanské pravím, že všichni prábneme po tom,
aby slovo „svoji k svému a všdy dle pravdy“ ne
zůstalo pouhým slovem, nýbrž stalo se skutkem,
který veškeré slovanské kmeny musí spojovati.
My žádáme porozumění a spravedlivost a podané
nám pravice shody neodatrčíme. Přeji si také, aby
dnešní slovu představitele Rusů gen. Komarova se
stala skutkem a buďme ujištěni, že ty křivdy, ná
rodní smutek a bolesti naše upadnou v zapomenutí
a ačiníme tak tím raději, že to bude pro dobro
veškerého Slovanstva, ve prospěch našeho milo
vaného lidu polského a ve prospěch těcb, kteří
po nás přijdou, Sjednotiti nás může to staré sto
leté heslo: „Kochajmy sie!“ Pak také shoda a
svoboda se mohou rozvíjeti. Necbf žije solidárooat
mezi námi všemi. (Bouřlivý souhlas.)

Vůdce lidové strany dr. Danfelalk, velice
syn.patický mladý muž, pravil rovněž jako Čech
Teomner, že Poláci a Češi proti sobě nebudou
bojovati nikdy. Na praporu germanském je napsána
„nespravedlnost a utiskování Slovanů“, na praporu
Palackého vedle spravedlnosti jest napsána také
„láska bratrská.“ Pro tuto lásku bratrskou chtěli
bychom my Poláci všeckno věnovati a zapomněli
bychom na vše, a dejž Bože, aby brzo k ní došlo.“
Pro shodu a lásku mluvili též zástupci Slovinců,
Chorvatůa Srbůi Čechů. P. Kratochvil z „Kat.
Listů“ děkuje všem slovanským hostům za jejich
účastenství na sjezdu a pravil mezi jiným: „Šumí
to ještě kolem mého ucha jako krásná pohádka,
jejíž uskutečnění si snad nikdo z nás nepředsta
voval: Byl to první pokus, který se stal, aby
slovanské novinářstvo družně pohromadě pojednalo
o svých potřebách“. — V tomto duchu prosloveny
byly též pondělní řeči při poctě na radnici staro
městské, při úterní poctě slovanským bostů na
Vinobradech a při rautě na Žofíně. Dejž Bože,
aby zástupci veřejného mínění bratrských národů
polského, ruského, slováckého, slovinského, srb
skóho, chorvatského, bulharského a českého v téže
náladě a se stejnou blahovůlí pokračovali příštího
roku na sjezdu v Krakově, neboť vsobní poznání
a ocenění, bezprostřední výměna náhledů nejdříve
k uskutečoění slovanské vzájemnosti vésti může.
Slovanské sjezdy v Praze 1848, v Moskvě 1867,
v Praze 1868, 1880, 1891, 1895 praktických vý
sledků neměly, poněvadž slovanští kmenové ve
vzájemném seznávání se nepokračovali. Tedy po
znejme se, kochejme se, nedejme 8e |

Drobná obrana.
Klerikální škola. Dle „N. listů“ od 18.

května a „Husa“ je prý nynější škola obecná —
katolická. A proto prý musí si evanjelíci zřizo
vati školy své. A na důkaz toho povídá dopiso
vatel, že na čítauky nynější školy dobře se lodí
okřídlené slovo „turecké čítanky“ — Tak páni,
to je hezké. Tak vidíte, že čítanky nejsou kato
lické, sami to povídáte. A nejsou tudíž školy naše
katolické, ule turecké. A s tureckými školamimají
býti spokojeni katolíci za drahý peníz, který platí

na školy? Či leží nd cKykleny v Turecku? Probudoucnost páni pozor na logiku.
„Hus“ píše o katolické Intelligenel.

„Obrátit tak mnohým i v službách klerikálních Be

živícím českým intelligentům (vsdělaneům) srdce
na ruby, to by z nich málo bigotního katolictví
vytřásl.“ — Věříme rádi. Ale mnoho-li Kalvínství
s učením o předurčení jistých lidí do pekla, a
mnobo-li luteránství 8 učením, že dobré skutky
jsou škodlivy, by vytřásl z evaojelických vzdě
lanců, to „Hos“ nepovídá. Nekroutit tedy stále
očima na katolíky, ale starat se dřív 0 sebe.
Stále tak psát, jakoby mezi evanjelíky vše zářilo
jak to slunce na nebi,“ jest buď pokrytství nebo
sebeklam.

Drobnézprávy
Zprávy dlecésní. Vyznamenání: p.

Karel Vorlíček, arciděkan v Kutué Hoře, jmenován b.
notářem; p. Jos. Brož, farář v Železnici, obdržel
Exposit. canon.— Ustanoveni jsou: p. Tom.
Koutník, koop. Zručský, zu kapl. do Zbraslavic; p.
Frant. Puchmajer, admin. Popovický, za kaplana do
Habrů; p. Václav Veselík, kaplan Žamberecký, za
admin. in Spirit. et temp. do Brandýsa n. Orl; p.
Frant. Saban, farář Vojnoměstecký, za faráře do No
vého Veselí. (Brněn. diecése.)

Dar. Nejdp. biskup daroval pobořelým na No
vém Hradci 100 zl.

Velký požár vypukl v sobotu dne 18. t.
m. před polednem v Novém Hradci Králové a rozší
řil se úžasnou rychlostí při panujícím větru a ruchu
tak, že zničil 12 obydlí po většině chudých obyva=
telů. Celkem je 42 rodin bez přístřeší. Škoda odha
duje se na 17.890 zl. ač zajisté je značně větší a
naproti tomu pojistné obnáší úhrnem pouze 8422 zl,
Obeň vypukl v domku kameníka J. Šrámka č. 25. a
zničil následující obydlí: jmenovaného již Šrámka,
Šedivého, vdovy Šrámkové, Švorce, Matějčka, Fajfra,
Marečka, a na levé straně podél silnice směrem od
Hradce Kr. obydlí Malce, Fligla, Matějčka, Těšitole a
Šrámka, Mimo to chytalo na několika jiných místech
(při čemž nejvíce poškozeny byly domky Dédka a Macka!

Spolek na podporu chudých stude
Jících vyšší obchodní školy v Hradel
Králové pořádá v sobotu dne 25. června 1898
zabradní koncert v městských sadech na „Střelnici“
za účinkování oblíbené kapely Sokola Třebechovického

osobním řízením p. Jaroměřského. Pořad: I. 1. „My
ulivecký pochod od Schneidera. 2. „Indická princezna,“
ouvěrtara od K. Bendla. 3. „Pražští hoši“, valčík od
Cibulky. 4. „Děvče z pastviny“, slovinská píseň od
Košaty. II. 5. „Romeo a Julie“, ouvertura od Gou
noda. 6. „Sněženka,“ třasák od Krále, 7. „Slovan
ských tanců č. 1.“ od Dvořáka. 8. „Pražské povídky“,
velká směs od Hornýbo. III. Slavnostní pochod z op.
„Drahomíra“ od Šebora. 10. nCo skrývám v hloubi
srdce avého“, píseň od Gumber:a. 11. „Zpěvy lidu če
ského“ píseň od Maláta, 12. Na kole“, kvapík od
Pehela. Začátek o 3. bod. odp. Vstupné: osoba 20kr,
rodina (3členná) 50 kr, studující 10 kr. Od 6 hod.
v sále věneček,

- Výstraha. Na -sjezdu zástupců Slovanstva a
a slovanských novinářů v Praze bylo mnoho mluveno
o tom, abychom konečné dělali politíka rozamnou a
praktickou, abychom vyhledávali, co nás spojuje a
abychom nevynášely na přetřes, co by nás rozdvojiti
mohlo. Avšak slovanští hosté sotva že ve středu opou
štěli Prabu vychrlila houfoice z Marianské ulíce opět
článek štvoucí proti katolíkům a vyzývající k zbudo
vání Husova pom fku v Praze, Pravili jsme minule,
že Jeho Veličenstvo císař a král náš toho rozbodně
nedovolía že proto otázka postavení Husova pomníku
vzata byla z denního pořádku pražského obecního za
stupitelstva. Článek ten a agitace jím vyvolané jsou
způsobilé, rozdvojiti nás a katolickými Jiboslovany,
Poláky a Rasíny a zmařiti bned v zárodku dobrá
předsevzetí slovanského ajezdu. Takové vážné věci
jsou však sháněčhm abonentů a místních stranníků
věcí vedlejší, u nich platí jen maličké jejich já a
prospěch sobecký. Lidé tací jaktěživí žádné plodné a
prospěšné práce nevykonalí, oni házejí v lid jen agi
tační, planá hesla, oni chtějí jen parádovati, a nich
neplatí: „Svůj k svému a vždy dle pravdy —
a v práci a vědění je naše pasení“ u nich
platí dětinské: „Zahrajem si na vojáky, máme Ainty
a bodáky, holá, hurá hej, nikdo nemeškej.“ — A
proto sbírají v městě našem někteří pokrokáři pod
písy na postavení Husova pomníku a na odstranění
Marianského sousoší na Staroměstském náměstí v Praze.
Práce tato znamená zbytečné tříštění a seslabování
národních sil. Vyzýváme proto rozvážné a dosud ka
tolické a věřící obyvatelstvo naše, aby nedalo se omá
miti nezřízenou agitací nepokojných duchů, kteří jako
nedávno před ulavnosti Palackého chtěli v Praze sbu
bnovati ostadu před celým Slovanstvem, tak také i
nyní snaží se svornost národní porašiti štváčekým ma
nevrem. Kdo podepsal z nedopatření zmíněný oběž.
ník, nechť odvolá svůj podpis na protestní listiné,
která koluje naším městem. Nenamítáme pranic proti
postavení Husova pomníko na místě, kde působil —
na Betlémském náměstí, ale toužíme po zachování a
nerušení katolické památky na Staroměstském náměstí.
Kdo zachovals ještě víru v Matko Boží, kterou i Jan
Hue nejvýše ctil, dej podpis pro zachování její sochy,
Vlastenecké a katclické občanstvo hra
děcké.

Osobní. Pan hejtmanJ. Steinský, dlouho
letý a zasloužilý předseda spolku pro udržování po
mníku na bojišti královéhradeckém vzdal se ze zdra
votních obledů předsednictví>

Poštovní schránku s budovyseminářské
Jako by vítr odnesl. Sloužila zde dobře bohoslovcům
1 kandidátům učit., ale již přes 14 dní po ní ani
vidu. Doufáme, že schránka ona bude opět na své
místo zavěšena.

Jičínská sedmá ponť do St. Bole
slaví. Dne 17. července ve 1%hod. 40 min. odpol,

vyjede z Jičína zvláštní vlak uchystaný pro 700 poutniků přes Velebily do St. Bolerlavi a' vrátí se dne
18. července v 7 hod. 30 min. nazpět. Kdožby se
chtěl pouti té zúčastniti, ať si na děkanství v Jičíně
nejdále do 18. července zakonpí jízdní lístek 3 třídy
za 1 zl. 60 kr. ovšem pokud zásoba stačí. V Jičinovsí
možno již 1. července zakoupiti si lístek za 140 zl.,
v Kopidlně za 180 zl. u tamnější nádražní pokladoy
na legitimaci farního úřadu rovněž do 13. července.
Kázati bude známý oblítený kazatel P. Jan Ev. Zima.
O. 8. B. z Prahy,

Doplňovací volby v Německubudouse
konati v pátek. Z posavadních voleb vyšli jako víté
zové pouze katolický střed, který má zvoleno 86 po
slanců a pak socialisté, kteří získali 10 mandátů.
Ostatní strany jsou v úplném rozkladu a roztříštění.
Pro strany liberální a německou vládu je to velice
mrzutá věc,

O sesilování německého kmene če
skou krví přináší Věstník Ústřední Mat, školské
článek, kterým dotýká se hrozných poměrů na obec
ných školách v Bílině. Z české veřejné školy r.
1897 zařízené vypuzeno bylo z 210 žáků polovina
a neslýchaným terorismem donuceno do školy ně
mecké, Rodiče sí stěžovali již v prosinci u zemské
školní rady, která v řádění obecního úřadu a míst
stních školních rad v Bílině shledala protizákoonost
a nařídila, aby čeští žáci byli nazpět do své náležité
české školy dáni, Avšak okresní školní rada toto
nařízení nevykonala a místní školní rady, německá
česká podaly rekurs k ministerstvu vyučování, kde
věc leží od ledna t. r. nevyřízena. Zatím české
děti moří se dále v německé škole. Toboto zuřivého

honění žáků českých do škol německých dopouštějí
se naši sousedé vůči ubývání žáků na školách ně
meckých i bojí se Němci, aby větev německého kmene
v zemích českých neuvadla, a tudíž musí býti napá
jena krví českou, aby se dále zetenala a květla. Bez
krve české byla by v našich zemích veta po uěmectví
a proto ten křečovitý boj proti škole české na celé
čáře. Každé robátko české jest pro učmeckou škola
vítaným přírůstkem, novým pupeacem na vadnoací
větvi německého kmeue v zemích koruny Svatovác
lavské.

Z Pražského Předměstí. V obciPraž
ském Předměstí utvořily se dvě válečné strany ovšem
ku malé radosti poplatníků, které vesele do sebe buší
a ku vyražení bradeckého publika pořádají ob čas na
„Střelnici“ zábavné představení. Jednu stranu utvořili
rolnící a maloživnostníci, druhá strana nazvala se
„inteligencí“. Jak k tomu nápadu přišli, dosud neroz
loštitelnou hádankou, Připadá nám to, jak by někdo
sebe sám pasoval na rytíře. Přes noc z mnobých stali
se chlapíci. A jako kouzlem vyvoláno chce u nás
každý nyní inteligencí býti. Lidé, kteří by v jiné obci
raritou a ve Špiritas dání byli, lidé, kteří číst a psát
neznají, a ani podepsat se neumí, čítají se hrdě v řady
inteligence. Smutný to ovšem úkaz pro naší obec.
Menšina ulevuje si svému bolu trhanskými výpady
v novinách a mnozí trpí fixní ideou a mní če býti
odstrčenými velikány. Jiní opět v domnění, že patent
mají naurážení svých spoluobčanů, chrlí sponsty na
dávek na druhé a proto není divu, že jsou častými
hosty v síních soudních. Pravé jádro inteligence zprvu
přihlíželo Ihostejně na stranické zápasy těchto lidiček,
nyní však, kdy po zasetí větra očekávaná sklízeň bouře
nastupuje, odeuzují šmahem jednání jejich a s bnusem
se odvrací; poplatnictvo místní a zvláště přespolní
rolníci, přestávají se dívati lhostejně na zápasy tyto,
kterými trpí dobrá pověst obce a choť ku plodné a
zdárné práci a ozývají se hlasy, nebylo-li by lépe
rázem učiniti konec všemu připojením se ku městu
Hradci Králové, což by pro obec bylo výhodným a
prospěšným. Občané uvažujme o rozluštění této otázky
životní pro obec naší, která Ježí v rukou našich, ni
koliv výboru obevního. Dvě třetiny poplatnictva ros
hodají zde a nčiní navždy konec tužbám Šalců, Trrdíků
a Houdků a jiných těmto podobných, kteří nevoláni
vtírají se v popředí. Největší poplatníci naši jsou
Hradečtí a ti budou zajisté podporovati snahy pro
spěšné pro obec naší. Záležitost třeba vzíti ihned ka
projednání, dnes výsledek jest jistým. Výhody které
by plynuly nám ze spojení jsou velké. Obec naše není
sto, při stálé, chorobné rozervanosti zastupitelstev
našich něčeha dosíci, — Co vidělo poplatnictvo od
počátku odtržení avého od Kuklen? Samé boje po
panovačnosti, ostatní zájmy staveny vždy nad pro
spěchy obce a mír nikdy nebyl a nebude domovem
mezi zástupci obce. Střídání starostů, soudy, žaloby,
novinářské polemiky, drastické výstapy ve schůzích
obecních nejsou nám poplatníkům déle vhod a proto
jedině zakončení všeho vidíme ve sloučení a městem
Hradcem Králové a proto chutě k díla! Victoria co

množstvím brouše

ronat opus!
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Vymamenán stribrnou medailá
v Hradci Králové r. 16%.

Volodůstojnému duchovenstva!
Dovoluji si odporačiti svůj hojně zásobený sklad

kostelních paramentů
ve vlastní dílně pracovanych. Dále ehotovuji go
hickésvíeny, lampy, kalichy monstrance,
lucerny, rrámce na kanonické tabulky a
pod. přesně dle vzorů a slobu za ceny mírné.
Btaré předměty obnovaji, postříbřuji a pozlacuji

v ohni velmi trvanlivě a levně.

Karel Zavadil,
pasíř v Chrudimi 97

0)

Heřmánkový květ
syrový neb suchý

kopuje v každém množství za cenu nejvyšší lékárna
„u zlatého Iva“ v Hradci Králové.

LudvíkNejedlý ©
dekorační malíř

v Novém Bydžově.
dříve v Hradci Králové

vdporačuje svůj atelier k provedení všech de.
korativních

male iostelů
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckého spracování, restauruji staré maby

nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a maluji obrazy nové.
Návrhy ve slohu stavby kostela se na

požádání ochotně vypracují a rozpočty předloží

Pozor! Čtěte! AARHNNRNNK
Abych v širší známost ,

uvedl svůj nově založený Elegantní
závod s dřevěnými výrobky
a získal si přízeň P.T.cbe
censtva ustanovil jsem krá dýmkysné prémie a sice:

50 krásných různých tvarůs vyřezáva
nými ozdobami, jmeny,mo

dřevěných hraček nogramy,modely vkusně
všech druhů, krásně malo
vaných, pro malé i velké
děti (pro chlapce jiné, pro
děvčata rovněž jiné) za

pouhý doplatek zl. 1/70.aždé zásilce budepři«
jožen cenník všech dřevě
vých potřeb pro domácnost
i hóspodářství. Obchodní
kům velké výhody.

Zásilky vyřizuje dobír
koučeská firma Jos.
Kostele ký, Svratouch
č 15.,pošta Svratka(Čechy).

pracované a levné ceny.
Mám též na skladč veškeré
druhy dýmek hladkých (Aa
drových). Ceny za kus: 60,

70, 80, go a 1 zl. 30 kr.
Obchodníkům při tuctovém
odebrání poskytuji velké

výhody. 294
Zásilky vyřizuje dobírkou
česká firma Jos. Ko
stelecký, Svratouchč. 15

pošta Svratka (Čechy.)
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Ne vísstním zájmu vždy a všude žádejte
a přijimejte pouze tyto původní baličky.

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR,
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlastní dílné na umělé truhlářské i čalou

nické zboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
ze dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá

daného

OW pérovky a žíněnky, U8
sáslony do oken, hladké i zdrhované dle

franc. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

pony

Jan Kalis,
hodinář a zlatník

v Rychnově n. Kn,
272 doporučuje

svůj hojně zásobený sklad
zlatého a stříb. zboží,
hodin kývadlových, ka
pesních v cenách mírných

a se zárakou.

Též na splátky.

Jan Bašta,
první a nejstarší Česká továrna na

hudební nástroje a struny
vyznamenaná státní a stříbrnou medaliína první

bulharské zemské výstavěvPlovdivu
(Pbilippopel)

n ráslužnými kříži I, třídy s velkými diplomy Ielgirké a nea
polské nkademie u jmenován čest. členem obor těchto akndemif,

v Sohěnbachu u Chebu (v Čechách).
doporučuje se co nejlépe P. T.
učitelům, ředitelům kůru, hudeb
ním 8 olkům, obchodníkům při
datřebé hudebních nástrojů a sice:

Specialita: Mletrovské
housle, se smyčcema uzasfra
teným pouzdrem, flanelem vylo
ženým k nosení, i obalem a frankn
za 10 R r. č. Dále housle,

ciťery s nejčistším hmatem, ky
fary s nejčistším hmatem, koncertní fléťny, ze dřeva

grenadilového, C-+lspodek, koncertní klarinety zedřeva grenadilového,C, B, Es, D. Powsdra na housle.
Dále struny a víeliké souč stí jako příslušenství k
nástrojům hudebním ve všech cenách a jakosti nejlepší.
Obchodníci přiměřenou srážku. — Zevrubné cenníky

zdarma a franko.
Zásilky na dobírku VNekonvenující se ochotně vymění.
Veškeré hudební nástroje opravují te mistrně, hned

a co nejlevněji se účtují.

Ukázky dobrozdání.
Velvary, dne 25. list. 1897.

Ctěný pane!
Co se tento týden obdrženého cella týče, mu

vím Vám skutečné vzdáti nejvřelejší díky, jsem ne
smírně potěšen, neboť jinde podobný nástroj nekoupí
nikdo tak levně jako u Vás

Nástroj ten je tak dokonalý, že netřeba mně
vyrábitele odporučovati, anf nástroj tento odporučuje
jej sám Přijměte ještě jednou mé nejvřelejší díky za
tak vzorné obsloužení a přeji Vám, by závod Váš nu
šel hojnost odběratelů a tak ku „hvále Vaší zkoétal.

Se srdečným pozdravem Váš přítel

Č. Bube níček, úředníkv M

823

RR NINRNA
Kneippiani pozor!

Nedávno vyšla zábavné poučná kniha nazvaná:

„on Aeigpem"
——— Cena 1zl. r. č.

Nechť neschází v žádné knihovně pravého mí
lovafka vody vůbec a Kneippa zvlášť!

Na skladě má spisovatel její

LUDVÍK HORA,
ve Chvojně u Pardnbic. ©

20203030 D0JJ 303 JE ŘEJEVEPR

chxs
x
xx
x
x
xs
x
xx
x
xx
x

ODOOO00000

JAN HORÁK
soukeník

V BYCHNOVĚ n K

nabíší na dobuJarní Blotnt

čistě viněné látky
OR“ vlastnívýroby.<

Račleš učiniti jen malou objednávku na
zkoušku!

Vzorky na požádání zašlu franko.

Děkuje všem svým milým veledůstojným a

velecténým zákazníkům za vzácnou přízeň,pro
sím, aby mi i dále důvěru svou věnovali a sli

bu) vždyvzornou, poctivou obsluhu. 16

OOOO000000000000
Denní osvěžení; chuti k jídlu, okamžité posily

sesláblým a starým lidem; překvapující účinek stíže
ným chudokrevností, chorobám plic a re
konvalescentům oskytaje skleníčka ře
ckého vína: MAVRŮDAPHNĚ sladké, ACHAIER
SEC méně sladké, obě vína desertní a pro nemocní,
lisované z čerstvých hroznů Malvasinských. K obdržení
u pp. lékárníkůA. Spory, K. Hubáčka, v Hradci
Králové, jakož u firmy H. F. Seidel, Praha Vodi
čková ul. č. 30,hlavní sklad spol. Achaia v Patrasu
pro Čechy, Moravu a Slezko. Ceny: Celá láhev 175 zl.,

půl láhve 90 kr. Toto víno nezkazí se v načatých,obře uzavřených láhvích. (108)

Z OOOOOOKXXXKXX

Právě vydána 8Česká mše pro lid

X

:

na slova Boleslava Jablonského
(„Tobě, Pane, na výsosti. . .“)

složiFrantišek Plicka.
Op. 15a. Vydání pro smíšený sbor s prů

vodem varhan (neobl.) Partitura a hla
8y za 1 zl. 50 kr. netto, hlasy po 16
kr. netto.

Op 15b. Vydání pro jeden I dva (dětské)
hlasy s průvodem varhan nen har
mopnla. Partitura a blasy za 1 zl. 30 kr:
nutto, hlasy po 12 kr. netto.

Nakladatel Fr. A. Urbánek, český knih
kupec v PRAZE, vedle Národního divadla“

a Prvý českýzávod hudební.6x

KKK
JadTOMAdIÍ

stavitel pian a pianinEraha,
ostrov Kampa č. 515

Veškeré opravy, jakoč i ladění se přijímají
rychle a správně vyřizuji.Vše se zárukou»——————

SMP-Humpoleckái

Natěná sukna
a letní lodny.

Dámské lodny. Modní oblekové látky
na převlečníky a baveloky

z čisté ovčí vlny a levných cenách doporučaje

Karel Koeián,
závod soukennický v Humpolci.
251 Vzorky k nahlédnutí franko.

Odraní mánls: Kotva.

LINIMENT. CAPOICÍ COMP.
f z Richtrovy lékárny v Praze

uznává se za vyborné, bolesti utičující natirání; jest
na skladě ve všech lékárnách za 40 kr., 70 kr. a 1 zl.
Všeobecně oblíbený tento

domácí prostředek
Zádej vždy jen v původních láhvích s naší ochrannou

známkou„kotvou“ z Riohtrovy lékárny. =
hBuď opatrný a přijmi jen láhve s touto Lý/'

od

VA

ochrannou známkou za původní přípravku.
Richtřova lékárna „U zlatého Iva“ v Praze,



demie byle zdařilá. O jejíž zdar získal sb smjvětších|
sásloh p. Teichman, jenž s nevšední pílí abasy s oz
chesie ovičil s řídil“ .

í (Zadáno)
Eidumilnámu občanstvut

Veliké neštěstí stihlo chndou obec Hradec

Jan. fakím, jen pravdu p. Hejnici a pak si spola
pobovuňíme,of již o p. Bnížkovi aneb o Vaši mata

První okrsek žapy Orlické jednoty:
Hradec Králové, Kukleny, Nechanice, Nový Hradec
Králové, Plotiště, Pračské Předměstí a VelkáSkalice
pořádá v neděli dne 26. června 1896 veřejné cvičení
ne pozemke vedle hotelu „Hatla“ na Pračakém Před
městí, Začátek cvičení o 8. hod. odpol. Společný vý
chod s budbon na cvičiště a půl% hod. odpol. z tě
lovičny Sokola Královéhradeckého. Pořád: 1 Dorost:
a) Prostná; b) Nářadí; c) Běh o závod. 2.Členstvo:
a), Nářadí s jedním střídáním; b) Různosti a hry; c)

Cvičení prostná. 8. Koncert badby Sokola Třebechovicbého, osobním řízením p. V. Jeroměřského. v sa
hradních místnostech hotelu „Haála“. 4. V 8 hodin
večen věneček v sále tamtéž. Vstupné na cvičení ido
koacertu 20 kr., vyhrazená místa 30 kr., rodina (tK
členná) 50 kr. — Vstupné do věnečku: osoba 60 kr.,
rodina 1 zl.

Z Malešova, Dělníkave dvořepana bar.£
Dalbergů po letech z Vídně. přišel návštěvou potěšiti
syn, as 20letý J. Carda. Aby doma ukázal, čemu 8e
tam naučil s jak je teď osvícený, použil slavnosti
Božího Těla, při níž velice pohoršlivě se choval. V Ma
lešově však takové osvícenosti nechtí ještě rosuměti,
probo dali jej satknouti, načež v Kutné Hoře odmě
nili ho 6 týdny vězení s. patřičnými posty. Polehča»
jící okolnost měl tu, že před tím sílil se hojně prý
výtečným výrobkem: „samožitnou“ P. Sohůcka s Č.
Janovic.

Z Kutné Hory. Sloranští hosté přibyli
k nám = Kolína v kočárech, Přivítali je zástupci
města. Jmenem Chorvatů odpověděl Mazura, jmeners
Ruaů. Komarov a Brandt, jmenem Slovinců dr. Srnec
a Ivan Hribar, jmenem Slováků Ďula, jmenem Bal

ski a Smolski. Tento vykládal význam německé triko
lory, « níž černá barva značí, že vyhubeníslovanští
Polabané, červená značí prolitou slovanskou krev.
a zlatá německývýtěžek z naší práce, Polékya slo
vanské hosty zojímal dvůr, v jehož síni byl zvolen
Wladislaw Jagaillo za českého krále, chrám sv. Bar
bory a jiné nače památky. Slovanské hosty uvítala
Kutná Hora slavně. Škoda, že její předáci u vesla
jsoucí nepěstují vzájemnost a shodu doma. V Proze
vyslovili Rasové i Poláci své podivení, že slavnosti
Palackého. odbyly se bez slavností církevních. U nich
byjo by prý něco takového nemošno. Když jim Češí
vysvětliji, že v Čechách tupí radikální frakce kněze
kroutili nad tím hlavou. Že by tupili biskapy, tomu
nechtěli věřiti. Když jim vysvětleno, že „Podvysocké
Listy“ jsou v tom pravým virtuosem a že kalem a
špínou třísní katolíky, kněze, ba že i biskupa hanobí
nestoudně, že ho viní i z denunciace, projevili nad
tím, své ustrnutí a ošklivost, Kdo chce u nás v Hoře
býti chlapíkem a politikem, musí především nadávati
duchovenstva, musí mlaviti třeba i proti vysoce po
stareným osobám jako titulují se-kořalové u Markusů
anebo jako činí „Podvysucké Listy“. „Jak dlouho,
Catilinino, budeš ještě zneužívati trpělivosti naši“,
tak volal kdysi slavný Římanna zrádce a hanobitele
vlasti. Jak dlouho bude ještě podvysocký plátek ha
nobiti, terrorisovati a podezřívati počestné měšťany
Kntné Hory? Podporovatelé tohoto Časopisu jsou 6
okresní a městskou politikou v koncích. „Labské
Proudy“ vylíčili tento Augiášův chlév, takže panstvu
bylo velice zle. Ta pomobla z nouze návštěva J. B.
Milosti a slovanských hostí. Prvnímu nadávali, drahé
oslavovali a tak aspoň na čas obrácena pozornost
obyvatelstva jinam. Umičet věnk všecky neplechy,
které se v Hoře a na Kutnohorska od r. 1891 dějí,
více nelze. Katolické a vůbec slušné obyvatelstvo pro
hlédlo, hlásí se ke uvému, doba účtování, odměny a
souda nadešla.

(Zasláno.)Fan Josef Krejčík
umělecký zárod sochařský a řezbářský v Praze.

Didny: Bubna 618.VII — Sklad Elišťína tř. č 24
Zaslanésochy andělů a „Těla“ jsem obdrěd;

jsem úplně spokojen s uměleckým provedením i mír
nou cenou. a. zároveň s díky vyrovnávám účet svůj.

S úctou veškerou
P. Frant. Teska,

Svojanov, dne 18. dubna 1898. farář.

(Zasláno.)
Jednotě bohoslovcůkrálovéhradeckých
mnezakládání venkovských bkmihovem

dobrotivě dále darovali:
Vdp. Ign. Horký, pens. děkan týništský v

Heřmanově Městci 10 zl., dp. Frant. Pour, vice
rektor bisk. kněžského semináře v Hradci Krá.
lové 2 zl., vp. Jan Sobotka, kaplan tamtéž 1 zl.,
vp. Jan Černý, kaplan tamtéž 1 zl., dp. Antonfo
Miffek, farář v Modletíně 1 zl., dp. Vincenc Erle
bach. farář v Bystrém u Nového Města 1 zl., vp.
Jan Procházka, kaplan v Bystrém u Poličky 2zl.,
vp. Joa. Kulda, kaplan v Hořičkách1 zl., vp. Jos.
Nováček, kaplan v Proseči 3 zl., dp. J. Morávek,
farář v Klášterci 1 zl., vp. Jan Vaníček, kaplan
tamtéž.1 zl., dp. Mikoláš Simon, farář ve Svratce,
1 sl., vp. Jan Kostkan, kaplan tamtéž 1 zl., dp.
Jan Kaska, farář v Kuklenách 1 zl., vp. Jos. Pau
lu3, kaplan tamtéž 1 al., vp Fr. Kraus, kaplan
tamtéž 1 zl., dp. Tomáš Kouřil, o. k. gymn. pro
esaor v Rychnově n. Kn. knihy v ceně 7 zl. 00kr.,
dp. Pavel Langer, farář v Čihošti 1 zl. Všem
témto šlechetným dobrodiocům voláme upřímné:

„Zaplat Pán Bůh“
Za. odbor pro zakládání venkovských knihoven

Jednoty bohbosloveůkrálovéhradeckých:
Pr. V.

4 č jednatel ko. odb.

Krátové. Hrůzný požár, který vypukl 18. t. m. o.
půl 12. hodině dopolední strávil veškerý majetek
nejchudšího lidu v jeho nepřítomnosti tak, že lidé
ti, vrátivše se z prácedomů, našli toliko ssutiny

svébo dosti nuzného příbytku. 42 rodiny, ježbydlely ve 14 vyhořelých domcích, jsou bez pří
střeší, bez oděvu, prádla a bez veškerých pro
středků životních.

Prosíme každého, komu možno uděliti al
mužnu sebe menší, aby tak učini),

Příspěvky peněžité, jakož i obnošenéšatstvo, prádlo, obuv, nábytek ná
dobi atd. s díkem přijímají: V Novém Hradci
Králové: Obeoní úřad; v Hradci Králové P.T.

p V. Weinhengat a Staajelav Červený.eškeré příspěvky budou s díkem veřejně kvitovány.
Chtice zamesiti podomní žebrotu nepoškote

ných na úkor nešťastných, prosíme, by příspěvky
zasýlány byly toliko jmenovaným.

Kdo rychle dá — dá dvojnásobná.
Za blahovolné přijetí této prosby snažně

žádá podepsaný výpomocný komitét.
V Nov. Hradci Král, dne 19. června 1898.

Stanislav Červený, Václav Jandik,
Viktor Weinbengst, atarosla,

Václav Maohak,
Karel Kalát.

Panu Antonínu Svobodovi, rolníka « Sopotnici,
Nemáte ještě na tom dost, že si na mém majetníka
po mnohá, leta samé svévolnosti dovolnjete, ani na
tom, že jste o mne mlavil nepravda, že jsem. za
svého katechetství v Kostelci n. 0. 12 hodin vězením
byl trestán, musel jste mne ke všemu ihned znova
žalovati o útraty soudní, jež jsem, aby sporům byl
konec, dobrovolně převzal a tak mně nové útraty s
nesnáze působiti? Bylbych to během měsíce bez opo
mínání zaplatil. Ostatně jsem myslil, když vás u soudu
nazývají Sopotnickýmkavalírem, že nospěcháte na
několik zlatých. A sotva. jete dne 8. května od soudu
domů přišel, abyste své kavalírství dokázal, začal
jste na mém majetku nové svóvolnosti dělati a.od to

utrápil. Poněvadž vaše jednání proti mne jest již na
snesitelné, a aby so vědělo, že já vám křivdy nedě
lám, zděluji, co vysoký církevní úřad píše proti vám
na c. k. okr. hejtmanství v Landěkrouně: „Dovídámo
se, že na zádušníchpozemcíchv Sopotnicimnozí8....
zejmena Antonín Svoboda značné škody — — —“
Dotyčnou listinou mohu vám, kdy líbo, posloušiti.

V.v
rá

(Zasláno.)

Jak člověk pre nepatrnou věc.se státt
může pověstným!

Odpověď.redaktorovi p. Hejmicovína správu v „Pod.
L.“ se dne 18. t. m, Janu Jelínkovi(rytáří smutné

postavy, adressovanou.
Marné namahání p. Hejnic| Vy už pomůžete

fádného poctivého člověka urazit, Vám ae již každý
jen. směje, poněvadž Jete skleslz redaktora „Pod. Lu“
na pouhého nadbanitele, na dozorce tajného tribenále,
který zavře, resp. pošpiní na komando,

Vám byla slušná odpověď málo. Na slušná slo
va Jste odpověděl hrubstvím Vám vlastním, na která
máte pateat.

Zvedám rukavici mi vršenou © ublídáme, jest-li
starý obrforšt před takovým zajícem — viz dr. Rašín
vezme do zaječích!

Trefnou zmíňku učinil Jste p. Hejnici. o. „Slo
vance.“ Jestli pak Jste ale talé při té vzpomněl na
okolnost, jak jistý pán, který nynídává ton na okrese,
pravě před „Slovankon“ v průjezdě vyrovnal svůj účet
s takovým redaktorem, jakým Jste Vy, který též tak
řemoslně a nestoudně napadal občeny? Nešimrá p.
Hejnice nic na tváři?

Nyní však k věcí: Proč p. Hejnic neuveřejnil
moji odpověď na zasláno v „P. L.“? Jadnoduše proto,
že by sám rebe ze lži byl usvěději! Anonymně trbat
dovede každý chlapec, zejména takový redaktor, jehož
trakař, D8 němě nyní rozumy své po okrese rozváží,
se jiš před mataritou povážlivě byl porouchall Neví
ee p. Hejnic na jednání své před maturitou pamatovat?

Slova, která jsem řekl Jeho Bisk. Milosti, ne
týkala se ani rozšíťování konfiskovaných „P. L.“ ani
jich přinešení, o čemž té obvíle v Kfřeseticích nikdo
nevěděl, ovšem týkala se nemotorného vtipu z „P.L.“
podobného dnešním o jazyku farské kuchařky, jemuž
se vělckní přítomní i těch jedenáct obecuích starších
s Křesetic p. Hejnicovi od jleté doby dobře známých
srdečně zasmálo.

Rovněš je lží, še bych při schůzi žapuí hasičské je

příčinění Jeho Bisk. Milosti, že u nás zařisena byla
fara atd. oož p. Hejoicovi, složebníčkovi našich po
věstných rytířů bez víry nebylo vhod, jako vše, co se
týká pana biskopa, o němž píše způsobem tím nej
surovějším a. nejsprostším.

Co se porady Ro«těžké týče, jeme žádostiví sku
točně na. pokračování a budeme vědět, jestli p. Mb
ravec mladší aneb Jelínek měl pravda, a jestli p.
Moravcovi aneb Jelínkovi spůsobí další zprávy o- tom
více lakrace.

Pán, bude

sajisté vědět, co to znamená! ? bh 2
V Kibocticích, 22. června 1898: =JanJelne

Ku zhotovení
věgoh řesbářských prací, v každém alo

v přesnéma čistémprovedení =

i = u? =
©Josefa Soudila i
C VHradci Králové. a=mm=aýAD
Zvláště dovoluji si upozorniti P. T. veled,

| duchovenstvo a slavné správy škol na svůj
nově zařízený sklad jemně

Nápěvy K Oltáři čes,
právě P na dokončeny a možno objednávkýjWWvyříditi. čítá 122 stran. 82 (formát Ol

dáváse (bezfrankatary): kdo)a P
1 brožovaný výtisk . . . . .. 2.. za 16.kr...:.
L v poloplátně váz. výtisk . 28 92.. ce,
1 v plátně váz. výtisk. . . . . . za 8bkr. a
1 v plátně váz. se zlaceným křížkem za 37 kt. ',

Pro knihkupce cena při:brož. výtiscích o 3 kr, pří
, vázanýcho 4 kr. nitší. 2 3

Jelikož Nápěvy objednávány budou jen po jed :
výtiscích, jichž cena nízká nedopouětí zasílání zvl y
účtů, díti se bude zásilka Nápěvů při objednávce. da1ě:
kusů jediné proti předem zaslanému obnosu, k. ěmak

račtež pl. t. objednatelépřiložítina porto. -<
přít výtisku 3 kr., si! jel
. 2-8 , 5 , Mon. 4-6 104.: X

OB“ !as varhan k česOltář a kniha népiuí
k něm. Oltáři nacházíse v sazbě."ii -<

Aby Hlas varhan aspoň v částech dříve dostal.:
do rukou žadatelů, bude vydán postupně asi ve nebe
sešitech. Vyjití 1. sešitu i cenu eznámíme po vyjitíjeha
v Obnově. „Mápěvy k Oltář“ obsahují meloJit po.
zpěváka ku všem písním v Oltáři obsaženým, Kromá teho.
i chorální nápěv k lítaniím — Otče náš, Zdrávas

Pod ochranu Tvou, Zdrávas Královno, Anděl Páně, “
Pří nápěvech podložen z pravidla pouze 1. verš, tam vňak
kde by mohly nastati obtíže s podklademtextu, aneb dě
praktické potřeba toho se ukázala, podlošen jest text talk
aby snadno vpraviti se mohli do nápěvu i tž, kteří ,

ab po ruce nemají. R:Aby pří zpěvu náležitěse dbalo slovného přízvuku, sy
značena jest v „Nápěvech“ tačnějším tiskem Alabikahlavní

. přízvukve slověmající. o
Při každé písní označeno, odkud nápěv vzat byl.: *:

Učte Se 2 dějin ! Našímládežípodávánarý,« vlastenec. II. vydání stran
62. 80, Cena snížená 10 kr. místo 15 kr. 100 kusů 8 s1.“
frankovaně. Vhodná příležitost za cenu lovnou rozšířit“

četbu časově poučnou,

pro katolické jinochy a panny v osadách.
Poučení smíšených©manželstvíhry m
a manželství hříšném. Napsal kněz diec. královéhradecké“
dlouhou dobu na osadě amíšené s úspěchem pracující.Ste;
26. 80. Cena 100 kusů frankovaně 1 sl. 70 kr.jednotli

1 výtisk 2 kr. ) "M

"n

U .

vw .

Obrázkyze smíšené osady CK.
liduna osadách smíšených napsal Frant. Mimra,
V roušezábavnýchobrázkůze skutečného života kfr
tolického lidu v osadách nábožensky smíšených Il spi».
sovatel a přesvědčivýmidůvody objasňuje záhubnošt,
smíšených sňatků. Stran 168,8%.Cenafrankov.48ky:u

a K třeb 3
Cvičení snoubenců. St,prk=t?dackemíak
snoubencůupravil a konal Antonín Kaška, farářv
Cblenech. Stran 44, registr. 89. Cena brož. výtisku 25kc.

Vázáno červené v poloplátně se zlacením 40 kr,

Pána našeho Ježíše Krista. Zpra
Křížová cesta Žán česreh čerpala českém:

lida katolickémupodává Ant. Kaška, farář v Chleneck:'Str. 30,80, Cena 8 kr.,50 kusů po 7 kr., přes 100kusů po 6 kr.
Působení autora obou*předchozích děl v duchovní správ:
je našema dnchovenstvu příliš dobře známo, než ob-.

vyklou cestou reklamy potření bylo na práce p.: Kašky upozorňovati.

polky 3 nodiční:
k požehnání „Panemda oeela',

po měl sw. „Zdrávas Maria, 
do sakristie s modlitbami kněze při.obláčasí

bohoalužebných rouch,
Krásné provedení písmem i způsobem zmissálovým.Pro

dávají se nalepené (po 15 kr.) i nenalopené

, Objednávkyvyčisuja

Bisk. knihtiskárna.



Zvěsti z východních Čech.
- Z Černožice- Čáslavek. (OslavaPalacké

ho.) K návrhu svého-starosty, poslancepana Jaroše,
vysval slavný okresní výbor jaroměřský veškeré okres
ní výbory v celých Čechách, by k tomu působily, aby
v předvečerstoletých narozenin Palackého na oslavu
jich páleny byly ohně na návrších u každé vesnice.

nu okresního výboru jaroměřského; to však co jsmeod nás viděli, dokázalo, že všude v českých okresích
a českých obcích slavně narozeniny našeho „Otce
vlasti“ oslavili. Obecní zastupitelstvo Černožicko-Čá
slavské, Sokol Černožický, Hospodářská beseda Čer
nožicko Čáslavská a sbor dobrovolných hasičů, jakož
i veškeró oběanstvo sešlo se dle usnešení slavnostního
výbora o půl 7. hodině před školou a seřadění

růvoju za zpívání vlasteneckých písní táhlijsme na
bliské návrší „Prášivka zvané, nejvyšší to bod ve
vůkolí. Tam již od rána sváženo bylo dříví, roští,
soudky a hořlavé látky všeho druhu, z nichž vysta
vena veliká a vysoká hranice. Kolem návrší potom
postaveny byly sloupy, na něž připevněny byly rake
tové fontány, slunce, rakety atd. Slavnostzačala řečí

lance p. Jaroše, kterýž krátce vysvětlil záslahy
Palackého o národ náš a na konec provolal „sláva“
Palackému, což veškerý zástup mnoho set hlav čítající
po něm třikráte hlučně opakoval. Pak zapěny písně
„Kde domov můj“ a „Hej Slovane“, zapálena hranice
a vypuštěna raketa. Všecky obce okresu jaroměřského
čekaly“oa toto snamení a hned po nás i ony své hra
nice zapálily. A tu naskytlo se nám divadlo čaro
krásné! Tislce ohňů jsme pozorovali, jeden mohut
nější drahého; viděli jeme ohně na Česko-Skalicku,
Náchodeku, Novo-Městsku, Opočensku, Kostelecku,
Rychnovsku, Hradecku a Pardabicka. Hořicka a Ji
čínsku, všade kolem nás nesčíelné ohně plály. Pon
štění raket u nás řídil pokladník cukrovaru pan Val
dek a rakety každého překvapovaly. Jedna skvost
nější aež druhá s pouštěny několik současně. V pro
střed stráně sestavil pan učitel Zilvar z rozžatých
laempionů obrovské P., což se velmi krásně vyjímalo.
Rány z hmoždítů nejprve = blíska jako rachot hromu
a zdálí jako ozvěna dodávaly ještě hlubší dojem.

Teprvpo 11 hodině vraceli jsme se domů, slavnostněšení vědomím, že zašité dojmy slavného toho vo
čera nikomu z pamětí nevymizí a že zejména mládež
jež v tak hojném počta slavnosti se zúčastnila, nikdy
nezapomene, jak otcové jejich oslavovali velikána Pa
lackého, kterýž vlasti život svůj posvětil.

Z Chrastě. Chrast oslaví památku velikého
Čecha Palackého přiměřenon slavností v neděli dne
26. června. Slavnostním řečníkem bode slovatný p.
MUDr. Karel. Schmůger.— (Antisemitismus v
Chrasti.) Vposledních několika letech rozmnožilise
židé u nás tak, že zřídili si již soukromou školn, že
v ní „samospasitelná“ hlavní hraje roli, každý si do
myslí. Největší obchody jsou skoro vesměs v rukou
jejich; dělný lid domácí i okolní v továrnách za bídný
penís jim otročí. Každým rokem některý dům padá
do rukou jejich. Minulého roku koupili židé domy
dva — jeden s nich koupiti chtěl nejdp. biskup pro
katol. iednotu — že k tomu nedošlo a dům, že přece
dostal žid — přinesli jsme již dříve. V domech těch
zřízeny nyní továrny na věci člověčenstva nevyhou
telně potřebné — na paruky totiž a „osvětu“ (ko
řalka). Letos opět měli židé dva domy v „prádie.“
Občané všsk chrastečtí vidouce, že kdyby to tak dále
šlo, celá Chrast by byla v rukou židů, umlovili se, a dům
asi za 12.200 zl, koupila občanská záložna. Drabý
také asi sotva padoe židům za oběť. Nemůžeme než je
dnání toto schvalovati. Zajisté je nejvýš na čase, aby
české peněžní ústavy toho si všímaly, by půda nedo
stávala se do rukou národních našich nepřátel —
Němců totiž a židů. Stálým jen mluvením vlast se
nezachrání, ale skatkem. Baďmo tedy, vlastenci a an
tisemity skutky a ne slovy!

Z Čersilova. Kat. národní Jednota jinochů
a mužů pro Černilova okolí důstujně oslavila za
spolupůsobení sl. Cyr. jednoty Černilovské památku
100 narozenin velikéhoČecha, otce národa Františka
Palackého v neděli dne 12. m. Června 1898 v sále
hostince p. Jandíka v Černilově. Ač počasí bylo velmi

nepřiznivo, přece řeč, jež o životě, působení a kr)ma Františka Palackého proslovil p. t. p. Dr. Ferd.
Beneš, professor z Hradce Králové, vyslechlo velmi
četně shromážděné obecenstvo. Přednáška provázena

byla s napjaton pozorností veškerým shromážděnýmobecenstvem. Veškeří předáci kato'iétí byli přítomni,
a milý pocit ovládsl srdce naše, že vzdor všemu te
rorismu i rozvážní živlové strany evangelické byli

řítomni. Čest jim za to! Drubá čásť programu: Ty
ova báchorka „Jiřikovo vidění“ byla provedena

zdařile, typicky věrně. A věra saslahují si všichni páni
i slečny, v kuse zmíněném působivší veškeru chválu!
Všechny úlohy hlavní byly v rukou velmi spolehli
vých. Pánové: Bělský (Severin), Vanický Jar. (Jiřík)
sehráli své úlohy besvadně; pan Jan Hojný, jako Bo
nifác, byl jak maskou tak typem svým i přednesem
výtečným, neméně „podařeným“ byl i pan Jedlička
jako Honza. Šviháci i fešný novinář pánové: Kutik,
Malý Fr., Bednář. byli správně představeny. Ze ale
čen nevíme věra, kterou bychom po-hválili, obzvláště,
hrályť všechny s takovým zápalem a přesvěděivostí!
Slečna Malá jako Zuzana okouzlilaposluchačatro mi
lým svým zjevem. 91. Boš. Hojná podala věrně eman
cipovanou Efrosinu, neméně líbila se 9). Škopova svým
stříbrným bláskem; Kačsnka (sl. Skalická , Verunka
al. Fr. Hojná) Kalousková (sl. Francová, Říha (p.
iří Hojný) byli věrnými typy venkovanů. I menší

úloha Zonvalova (p. J. Hojný) byla s porozuměním
podána. Obecenstvo v živé náladě vyslechla výtečně

sehraný kus provázejíc typické ény mocným potleakem,mile barío ag 8neposorajíc, sčas tak pokro

čil rychle, že téměř loučila se noc se dnem, když
představení bylo ukončeno. Pak rozproudila se živá
zábava volná“! Den této oslavy Palackého vpíše se

každému účastníku hluboko do erdce|
Z Kutnohorska. Na památkuzrušeníro

boty usnesli se zástupci obcí Kutnohorska, zvláště pak
bývalého panství malešovského, pořádati velikolepou
celodenní slavnost národní ve prospěch.Ú. M. Š. v
v Malešově a Roztěžkých lázních dne 21. srpna. Po
dobná slavnost na panství Zásmuckém dne Ó. července.

Z Vamberka. Na opravu chrámuPáně ve
Vamberku zasláno 6 zl. 90 kr. jakožto výnos sbírky,
uspořádané dvěma členy Katolické Jednoty mezi děl

Babe továrny staropacké s apřimným „Zaplať Pán

Z Police mad Metnjí. Zdejšíkřesťansko
socialní jednota „Vlastimil“ pořádá v neděli dne 26.
června v místnostech hotelu „Na poště“ dýchánek k
oslavě Fr. Palackého. Pořádek: 1. Básnický proslov.
2. Řeč slavnostní o životu a působení Fr. Palackého,

roslovíp, Kladimír Hornof, spisovatel. 3: Zpěvy. 4.olná zábava Začátek o půl 5. hod. odpol.
Z BRychmbarka. Narozeniny Palackého

oslaveny byly u nás v Rychmborce střelbou z hmo
ždířů a ohněm, zapáleným na vyvýšenině u „Vocho
zu“. Krásný byl odtamtud pohled do kraje, kde na

kopcích až ke Kunětické Hoře bylo viděti planoucíohně.

Ze Studemce. Naše av.josefskáJednota od
bývala v neděli ve svých místnostech valnou bromadu
mimořádně dříve k vůli oslavě jnbilea velikého děje
pisce našeho Fr, Palackého. O zájmua činnosti Jednoty
naší svědčí obyčejné hojné účastenství jak domácích,
tak i bostí přibylých zvláště z Jilemnice. Schůzi za
hájil zasloužilý vldp. předseda náš popřivítání hostí
pozdruvem Jednoty: „Zdař Bůh“. Žmínil se o účelo
svolání mimořádného valné hromady a v další vzlet
né řeči své rozvinul program činnosti Jednoty smě
řající ku zlepšení poměrů jak hospodářských a země
dělských, pro zdejší krajina dosti nyní důležitých,
tak i k ovědomění národnímu, jako nám právě po
skytuje příležitost jubileum zmíněné, Po přečtení zprá
vy jednatelské byla přednáška o spracování výrobků
mlékařských, másla a sýra, jež zvláště prohoapodyně
laskavě převzala a pěkné pronesla pí. Fanchmanová,
a po zajímavých kusech jak žertovně pronešených,
tak i hudebních přednášel p. Hák „o životě a činno
sti Fr. Palackého“. Přednáška vyslechnota se zájmem,

ní pakzapěny národní písně.Když program valné
romady vyčerpán, byla volná zábava, jež přičiněním

našeho hudebního kroužku velmi živá byla. Máme za
to, že všichni v té milé naší Jednotě jako vždy, tak
zvláště na této achůzi dosti se poučili i pobavili, a
protož další zdárné činnosti její provoláváme z hloubí
srdce: „Zdař Bůh!“

Z Liběle. V neděli dne 30. května o 2 apůl
hod. odp. konala se u nás veřejná schůze v hostinci
pana Špatenky. Dostavilo se přes 300 účastníků, ze
jména rolníci okresu královédvorského, jaroměřského,
novoměstského, opočenského a kralovéhradeckého Pan
říšský poslanec MUDr. Dvořák z Opočna promluvil
o politické situaci, objasňoval pohnutky zuřivého po
čínání Němců a příčiny německé obstrukce a ukázal
také na bořivou činnost radikálů a pokrokářů. Toho
času „národní“ socialista a „špiritistický“ realista J.
Pavlík začal pak dělati poslanci dr. Dvořákovi vý
čitky. Tento je prohlásil jednak za nepravdivé, jednak
je poopravil a vyavětlil. Protože si počínali ocialisté
drze, zakázali si rolníci další řečnění odchovance a
dopisovatele hradecké „Osvěty lidu“ a páni národní
i nenárodní socialisté se museli vytratit. Pan zsraský
poslanec Jan Jaroš na počátka své řeči ostře od
soudil jednání socialistů a v důkladné řeči pak ob
jasnil své návrhy, které ve prospěch rolnictva byl
učinil. Posluchači přijali jeho vývoly s pochvalou.

Z Bělohradu. Zdejšíanenskéslatinnélázně
do dne 16. června navštívili 204 hosté slatinných
koupelí používající a mimo to více turistů a hostí na
letním bytě.

Z Bohuslavie. Dne9. červnaodbývalspolek
„Václav“ svou měsíční schůzi v sále obecního hostince.
Přednášel dp. místopředseda sousední Jednoty Dobruš
ské Vlad. Hornof: Zač má i rolnictvo liberalismu co
děkovat zlého. V delší nadšené řeči žertem i vážné
fakty dokazoval své tvrzení. P. přednášejícímu dlouho
trvajícím potleskem povstáním a díků vzdáním sou
hlas tlumočen. Dne 13. června večer střelbou, průvo
dem a hudbou po obci — pálením hranice na kopci t.
zv. Králičkové oslavena zde památka Palackého.

Z Horky u Chrasti. Letošního roku dne 6.
února zemřelý zbožný rodák náš, pan Josef Drořák,
krásnou památku obci naší po sobě zůstavil. V po
slední své vůli totiž ustanovil, aby dědici jeho pro
obec boreckou pěkuý kříž nechali zbotoviti, Dědici
vůli zesnulého vyplnili, necbavše u sochaře p. Pavlíka
v Chrasti asi za obnos 240 zl. důstojný kříž vyte
sati. Pro postavení kříže jiný občan zdejší, p. Alols
Vrabka, zdarma přenechal značnou část svého po
zemku. Synové zesnulého dárce vlastním nákladem a
vlastní prácí přispěli k upravení darovaného pozemku
pro znamenitý odkaz. Obec pak horecká ochotně pře
vzala na sebe v budoucích dobách opravu svatého
kříže. Když vše již vykováno bylo a svatý kříž nad
Horkon postaven byl, synové dárcovi, vedeni veledů
stojbým panem děkonem chrasteckým, Janem Kobrem,
požádali nejdůstojvějšího arcipastýře našeho, Eduarda
Jana Nep., biskupa královébradeckého, aby znak spásy
naší, kříž posvětil. A nejdůstojnější arcipastýř náš,
ačkoli ještě nezotavil se z únavy cost visitačních,
přece laskavě slíbil, že kříž horecký posvětí.V neděli
dne 19, t, m. ve tři čtvrtě na 10 vyjel nejdůstoj
nější pan biskop ze zámku Chrasteckého doprovázen

-sal 20členným banderiem rolníků Horeckých a Mez

hořakých. U slávobrány před Horkou, kde očekával
nejdůstojnějšího pana biskupa pěkné seřaděný průved
ze školních dětí, drůžiček, zástupců obce, hasičského
sboru, kněží místních a velikého zástupu lidstva, kte
rýž nedbal nepohody dne toho, uvítán byl nejdůstoj
nější arcipastýř p. děkanem Janem Kobrem. Uvítací
řeč k velepastýři za obec horeckou pěkně pronesla
vnačka zesnulého dárce, Anastásio Dvořákova, podavši
Ma při tom krásně uvitou kytici. Pah doprovozen byl
nejdůstojnější pan biskup ku kapli sv. Anny, před níž
k zbožnému shromáždění promluvil velice krásnou řeč,
o které se příště zmíním. Na to J. B. M. světil kříž
Po posvěcení svatého kříže jiná voučka zesnulého
dárce, Františka Štěrbova, pronesla pěknou řeč o sv.
kříži, v níž na koucí modlitba připojena, aby svaté
znamení to obci naší povždy ochranným bylo štítem.
Pan starosta sdeiší, Jan Sládek jmenem obce poděko
val nejdp. arcipastýři za ochotu, s kterou posvěcení
svatého kříže na ae vzal a vykonal, Nejd. arcipastýř
podepsal se pak v pamětní knize školy horecké, Na
to sloužil vdp. děkan chrastecký ev. mši, při níž krá
sný zpěv přednesen. Toť zásluha pana Fr. Mošnera,
učitele, který o zdar slavnosti velice se přičinil.

Z Lukavice a Kyšperka.V nedělinedavnou
konala hospodářsko-čtenářská beseda slavnostní echůzi
na památku 50. výročí zrušení roboty. „O robotě
před r. 1848 a po něm“ pojednal vp. Adolf Hubá
lek, kooper. v Něm. Rybné, rodák zdejší. Po přednášce
asi hodinu trvající zaveden byl přátelský rozhovor,
do něhož zaeábl zase vp. a jakožto první krok ku své
polnoci označil potřebu v místě zařídit pekařeké druš
stvo chudý lid dostal by tak nejlacinější chleba
čivo. Doufejme, že ta dobrá myšlenka se uleší a vejde
ve skatek.

Z Podvysocka. Již po celý měsícčerven
bylo v kraji zdejším veliké sucho. Rolnictvo toužilo
po vláze, jež po dvvu dnech náhlého ochlazení se
dne 22. června dostavila. Bohužel, že s touženou
vláhou přišlo na některé obce také obávané kropobití,
Méně uškodilo v osadách mezi Vysokou a Kolínem,
velice však v krajině od Malešova k Čáslavi.

Z Nového Hrádku u Nov.Města n. H.
Od 29. května do 5. června konali zde sv. misii 00.
T. J. vpp. Fr. Zimmerhackl a Fr. Klapucha. Celkem
přijalo TěloPáně +.322 osob, mezi nimi všichni žáci
a učitelé. Svěcení missionářského kříže, který neslo
90 bílými stuhami ozdobených mládenců, účastnily se
hasičské sbory z Nov. Hrádku, Borové a Sněžné, 00.
missionáři, dp. farář z Bystré, ze Slavoňova, místní
duchovní a tisíce lidu..

Z Dobrušky. Sjezd a svěcení praporukře=
stanské Jednoty „Svatého Václava“ koně se v neděli
dne 3. července 1898. Program slavnosti. V předve
čer: Lampionový průvod 8 hudbou k matce praporu
a kmotrám. V den elavnosti: 1.) Ráno o 6. hod. bu
díček. 2.) Uvítaní bostů. 3.) O 9. hod. seřadění epol
ků u měšťanské školy a průvod na náměstí. 4.) Slav
nostní řeč. 56.)Svěcení praporu na náměstí. 6 ) Slavná
mše sv. v chrámu Páně sv. Václava. 7.) Defilování
spolků a průvod k uložení praporu. 8.) O 12. hodině
společný oběd. 9.) O půl 2. hod. odp. seřadění spol
ků u školy měšť. a průvod do městských sadů. 10.)
Valná hromada katolických spolků ústřední jednoty
královéhradecké. 11.) Koncert. Vstupné za osoba: 16
kr. Člen s odznakem: 10 kr. Večer: „Věneček“.Vstup
né: Pán 30 kr., dáma 20 kr.

Z Chocně. Katolická jednota mužů a jino
chů v Chocni koná dne 24. července 1898 slavnost
svěcení spolkového praporu. Prapor posvětí J. M. nej
důstojnější pán Eduard Jan N. Brynych, biskup krá
lovéhradecký. Katolické jednoty uctivě se zvou a žá
dají, aby v počtu co nejhojnějším, pokud možno s pra
pory se dostavily. Za jednotu: Výbor.

Ohledně odpisů daní při pohro
mách živelních nařídilofinačnímínisterstvový
nosem ze dne 27. listopadu 1896, že přidvojích roč
ních sklizních, pak-li byly oboje živly zničeny, má
se počítati celoroční škoda. Pakli i tatáž sklizeň byla
v roce dvakrát poškozena, má se dle nového nařízení
i ta drohá škoda vyšetřiti a při odepsaní daně v úva
hu vzíti.

Z Kuby se oznamuje, že mezi americkými
námořníky vypukla žlatá zimnice. Vojsko generála
Schaftera přistálo u Baidiguiri, východně od Guanta
nama. Očekává se brzy velká bitva.

Z Roztěře u Kutné Hory. Poutnická kaple
Matky Boží ustavičné pomoci v utěšeném údolí Roz
těřském blíže Kutné Hory, kamž a velikou důvěrou a
tak rádi utíkají se katolíci celého kraje zdejšího a
která ve dnech pouti mnohé tisíce zbožných kolem
sebe shromážďuje, byla v sobotu dne 18. Června u
velikém nebezpečí. Proti zákazu rozžala kterási paní
obětované svíce na oltáři samém, na čež odešla; na
svicích těch nalezající ae stuhy se přepálity, hořicí
spadly na plátno oltářní, které se vzňalo. Jen náho
dou kolemjdoucí restauratér lázní roztěřských, široko
daleko známý bodrostí svou, p. Fr. Procházka svým
neohroženým zakročením dalšímu nebezpečí učinil ko
nec — zajisté k radosti všech nesčetných ctitelů ma
riánské kaple té.

Z Opočna. Oslava stého výročí naro
zenin Palackého na Opočně pořádanápod pro
tektorátem města zdejšího sdruženými spolky Opočen
skými ve dnech 11. a 12. června t. r. vydařila se v
každém ohledu nad očekávání. V sobotu pořádáno po
průvodu v jízdárně knížecí slavnostní divadelní před
stavení dramatu Oplancija, jež velmi pěkně sehráno.
Po divadle byl velký ohňostroj. V neděli byl slav
nostní průvod na velké náměstí. Když sbor pěveck
zapěl chorál, vatoapil na tribunu slavnostní řečn
p. JUDr. Formánek, advokát z Pardubic, jeáž ve
své vzletné řeči podal poutavým způsobem jasný obraz
života, působení a významu oslavence. Večerní aka
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IV. Ročník.

Svůj proti svým a vždy dig frásí,

Tak přece řečnil dr. Herold! Ano při kla
dení základního kamene k pomníku Palackého v
Praze řečnil dr. Herold, ač ve ozvaly hlasy,že on
se k té slavnosti za řečníka nehodí. Ani nám se
to nelibilo, že muž jako dr. Herold za řečníka na
oslavu Palackého byl vyvolen a čekali jsme, že
se tohoto čestného výkonu vůbec vzdá. Ale ne
ohtíce rušiti slavnostnou náladu českého národa a
zvláště ne jeho jednotu, které se aspoň pro ten
den zase dopracoval, mlčeli jsme.

Dr. Herold byl odpůrcem Fr. Palackého a
není mužem jeho zásad.

Příčin k volání po jiném fečníku bylo tedy dosti.
Co se nás týká, byla k tomu zajisté příčinou zá
važnou řeč, kterou p. dr. Herold měl při pomníku
Jiříkově v Poděbradech. Tam se totiž nestyděl
z povrcbního, zámyslně, proti katolíkům nesvédo
mitě sepsaného spisku líti kal potup i pomluv na
blavu církve katolické. Doufali jsme, že se p.dr.
Herold neodváží ani před tváří katolíků alovan
ských a obzvláště polských udělati ze slavnosti
národní slavnost... belvetekou nebo husitskou.

Přizoáváme, že tentokráte pan doktor tak
daleko nešel. Nebylo to v Poděbradech v kraji
belvetském. Ale přirozenost je přirozenost. Bez
„tmy a zpátečníků“ to pan doktor nedokázal. (K.
1. č. 174.) Nepěkně zachoval teslo Palackého:
Svůj k svému a vždy dle pravdy. Naopak! Svůj
proti svým a vždy dle frásí. Pan Herold hlásí se
zevně ku katolíkům. A nezapře snad, že nejšle
chetnější zásady mravní do útlého dět
ského srdcejehoba ještědo jinošského
vlévala církev katolická, a to že právě
jest příčinou, že přese všecek liberalismus, ne
dá mu srdce jeho úplně od církve, která mu jistě

se tvrditi, že co mravní síly pan doktor v sobě
má, že to je ovoce katolického jeho vychování.
Odkud to tedy, že jedná, jak by nejednal žádný
žid, žádný protestant, žádný pravoslavný? Odkud
to, že tak často mluví proti svým ?“

Vinu toho nese v první řadě ovšem libera
lismus doby naší, kterému za oběť padl jako
mnozí jiní, i pan doktor Herold. Ale vinu toho
nese i p. doktor sám. — V době, za které proti
liberalismu vystupují již celé vrstvy lidí ve všech
národech, a to nejvíce pro jeho zhoubné následky;
v době, za které nejen snad ten „ve tmách sedící
lid“, ale mužové vzdělaní všech stavů horlivě za8o
cbápají se katolicismu, jako jediného léku k uho
jení ran, které národům zasadil liberalismus; v
době, kde se nedá zapříti, že se katolicismus

FEUILLETON.
Jedna aninuta.

Jedna minuta, jak málo a mnoho to v ži
votě! Myšlénka předstibuje rychlostí jiskru elektri
ckou, a myšlénku předstihuje cit. V jedné minutě
soustřeďuje se rozkoš celého života, v jedné mi
nutě možno také procítiti strach a muka pekelná,

Dva vlaky, pádící ze severu a jihu, skřižo
vel; se na r—ské stanici « slanuly jednu minutu,

V okně vlaku, který přijížděl od jihu, 24
kmitla se tvář mladé blondýnky. Měla modré sni
vé oči, s dlouhými řasemi, které zvolna zvedaly
se a klesaly; měla plavé vlasy, vyčnívající zpod
klobouku hustými vrkoči. Usta byla sevřená jako
u dítěte, ač hořkosť života usedla již na nich a
koutky jejich dolů sehnala. Ostatně byla velmi
půvabná.

Z protějšího okna vlaku, který letěl od se
veru, nachýlil se muž mladý s temnými vlasy a
s černýma očima. Tvář jeho suchá, výrazná, ble
dá, zdála se býti vznícena citem vášnivé tesknoty,
neukojené touhy. V očích tlely jiskry zdánlivě
ubaslé, ale hotové každou chvíli vybuchnouti mo=
butným plamenem Bylo patrno, že plamen ten
ve dvojí způsobě se může objeviti: jako obživující
světlo a teplo blahodárné, nebo také jako požár
bez mezí,ničící...

Oči obou cestujících setkaly se spolu, či lé
pe přitáhly se navzájem jako magnet s ocelí.
Krátký výkřik vydral se z prsou muže i z úst

oproti neutěšeným koncům, k nimž došla „věda
bez Boha“ a oproti v nesčíslné sekty roztrhanému
protestanství, jako znovuzrozuje, v té době by se
od rozvážného vzdělance čekalo, že se přece pu
stí do nějakých hlubších studií o katolicismu a
bude čísti i kniby katolické. Ale tobo bobužel na
liberálech našich neshledáváme.

A co se týká liberálů českých, vlasteneckých,
tu by jim přece mělo na tom záležeti, aby v době,
kde už nelze upříti, že dějiny vůbec a naše zvlášť
křivdí katolicismu a nadržují protestantům, v té
dobé by se čekalo od vzdělauce, že v prázdných
chvílích poohledne ge po spisech katolických, aby a8
poň druhou strana slyšel. Ale toho opět u pře
mnohých vzdělanců neshledáváme.

A od řečníka slavnostního Palackého, by
chom byli čekali, že uváží slova jeho o tom, jeká
dobrodinícírkev katolická prokázalai na
šemu národu, co se týká věd a omění a vzděla
nosti vůbec,a to obzvláště ta středověká cír
kev! Byl by zajisté p. doktor Herold zanechal té
otřepané fráse o tmě a zpátečnictví, nebyl by
mluvil dle frásí, ale dle pravdy. Jestli na př. v
hostincích nebo i na radnicích, má-li přijet biskup,
lidé bez vyššíhovzděláníjako n.p. JírůvJičíně.
p lékárník a p. stavitel v Chocni, p. Zahájský na
Pace, p. Doležal v Lomnici atd. mlaví dle noví
nářských frásí, neměl by se jim podobati doktor
při slavnosti Palackého. A jestli páni podobného
vzdělání, jaké se váží z Jičínského Obzoru a Ne=
odvislosti nezachovají slušnost a cit sesurovělý
ukazují, mohlo se čekati od doktora a od slav
nostního řečníka o slavnosti, jíž súčastnili se do
mácí i cizí katoličtí Slované, tolik ohledu, aby o
té „tmě“, která se vždy a vědy hází na církev,
aspoň mičel.

Což tedy zbývá katolíkům českým, když avi
při nejlepší vůli, při největších obětech, neujdou
urážkám liberálních doktorů? Což jim zbývá,nešli
nespolebati se na nikoho a starati se o sebe.

Ovšem liberálové a pastoři ihned jsou tu 8
frásemi zase. Každá práce katolíků o zachování
sebe samých nazývá se klerikalismem, jezovitstvímh
atd. Každé houtí katolické hned se vykřikuje za
nevlastenecké; každá obrana za bojovnost.

Ale „bojovnost“ tuto vyvolávají páni pastoři,
liberálové a slavnostní řečníci sami.

Z těch příčin těšíme se po slavnostech Pa
lackého, jež jsme oslavili zajisté Šlechetněji, než
pastoři tupilelé jeho, na všeobecný sjezd ka olíků
českoslovanských v Praze. Dvufáme, že se zase,
jako loni v Hradci osvěžíme a vzmužíme k novým
úsilovným prácem dle hesla Palackého: „Svůj k
svému a vždy dle pravdy.“

Boj proti frásím jest nejen potřebný z ohledu

ženy. Po tvářích obcu přeletl zážeh růménce —
i uhasl hned ve smrtelné blecosti.

A oči muže jaly se mluviti k očím blon
dýnky:

Ty's to moje vytoužená? Tak dlouho těkal
jsem za tebou po všech cestách a stezkách živo
ta... Myslil jsem nejednou, že usmrtí mne tesk
nota dřív, než-li tě najdul Znám tebe, co srdce
moje vlastní tep poslouchati se naučilo, Poznal
bych tě mezi miliony Bez tebe celý život byl mi
pouští. Zástupy krásných žen přehlížel jsem jako
řady zkamenělých soch. Čekal jsem a tesknil,
Určeno nám žíti vespolek, zářiti bleskem vespol
ným, býti nerozdvojnou dvojicí, jako dvé hvězd
na nebi. Ale doposud dělily nás mraky. Volali
jsme se jako dva ptáci volají se přes rozsáhlou
pustinu. Ty's však přišla, Vítej mi, uzřel jsein tě
a zapomínám na všecko. Uzřel jsem tě — a za
čínám žíti .. .«

A současné mluvily oči dívčiny k protějšku:
»Byla jsem dosud jako ovečka oddělena od

stáda, nevědvucí, ke komu se má přituliti. Bvla
jsem jako břečtan vztahující spleť svou v prostor
a nenalezající nikde opory. Myslí svou jsem té
pochovala; tušila jsem tě srdcem. Za soumraku a
na úsvítě cítila jsem dotyk neviditelné ruky, sly
šela jsem hlasy úst neviditelných, Usta ta pravila:
Vstaň a bdi; miláček tvůj přichází. Chvějíc se
štěstím, otvírala jsem oči a vztahovala jsem ra
mena, ale ničeho uzříti, nikoho obejmouti jsem
nemohla. Tenkrát polévaly mne horké slzy a v
slzách rozplývala se má tesknots. Ale nezměněna

církevního, nýbrž i z ohledu národního. Čím více
pravdy katolické dostaneme do národa, tím méně
bude frásistů. Čím více vlivu zjednáme pravdě na
vyvíjení povah, tím více bude míti národ mužů
sobectvím neposkvrněných, schopných býti slav
nostními řečníky při oslavování velikánů našich,
Dejž Bůh, až bude se odhalovati pomník Palackého.
uby katolíci nebyli zase aráženi, ale aby se mlu
vilo — dle pravdy.

Řeč dr. Schmoegra o Františku
Palackém v Chrasti.

VašeMilosti Biskupská! Velectěné shromážděn:| Roz
milí krajané!

Správný-li výrok proslaveného řečníka i kaza
tele, francouzského biskupa Fenelona, že ©pouze
ten zasluhoje slechu, jehož elovo slouží myšlence a
jehož myšlenka pravdě i ctnosti, pak zbytečná jest
dnes úzkost má, kteréž nikdo před posluchočstvo vy
stupující zhostiti se nemůže, pak smím doufati, že
mi slavné sbromáždění dopřeje slechu a to slechu la
skavého. Neboť, jestli nikdy, dnes bude sloužiti slovo
mé myšlence, pravdě i cnosti!

„Nezbývá mi než toužebné přání, aby Bůh po
žehnati ráčil dílu mému, tak aby hojně posloužilo
národu našemu ku poznání sebe samého a k uvědo
mění se v tom, čím jest a čím býti má. Roznítili se
kde čtením jeho v srdci ušlechtilém láska ku pravdě
a práva, k řáda a králi, ke vlasti a k národu více
a více, bnde mi to za všecko úsilí mé tou nejmilejší
odměnou“.

Slova tato napsal dne 6. března 1848 v před.
mlavě k prvníma dílu památných svých „Dějin náro
du českého“ František Palacký; slovy podobnými pro
vázel poslední část díla tohoto r. 1867. a v doslově
svém k Radhostu praví r. 1872. zase: „Poslední slovo
mé jest srdečné a vroucí přání, aby národovci moji
v Čechách i na Moravě, v jakémkoli postavení se
octoou, nikdy nepřestávali býti věrní sobě, pravdě i
spravedlnosti“, m

Lásku tedy ku pravdě i cnosti vznítiti dílem
svým životním přeje sobě apisovatel na za'átku díla
svého, na cesty pravdy i cnosti poukazuje národ svůj,
konče dílo to 0 20 let později a poslední přání kmeta
již již v hrob se sklánějícího a brzkou smrt svou tu
šícího není jiné, než aby národovci jeho nikdy ne
zpronevěřili se sobě, pravdě i spravedlnosti.

Proti oslavě muže, který národ svůj takovými
vedl cestami a sám také po nich kráčel, nemůže snad
býti odporu a vidíme skutečně, že vděčné potomstvo
hlavou království počínajeaž do nejmenších dědin
slaví, jak nejlépe může, sté narozeninyFrantiška Pa
lackého, jen: spatřil světlo Boží v Hodslavicích na
Moravě dne 14. června 1798. Jednomyslnost, s jakou
veškeré třídy národa bez rozdílu stavu, povoláníi
smýšlení politického oslavy té se účastní, jest tak ne
obyčejná, že případně bylo poznamenáno, kterak osla

zrodila se opět s novým soumrakem, s novým
úsvitem. V nejživějším zástupu lidském cítila jsem
se osamělou jako na poušti. Celý svět vyplněn
byl tebou a ja nikde nalézti tebe nemohla! Sklá
něla jsem hlavu na prsa jako květ, jehož stvol
podťat byl. Říkala jsem: osud zrna zanešeného
na opuku, toť csud tvůj, ó ubohé s'dce mé! Ale
nyní tě vidím a na všecky smutky zapomínám.
Duše má nalezla svoji polovici. Podávám se i
jako pánu svému. Vezmi si mne — a buďme
šťastní .. .«

A mezi tím, co oči cestujících rozmlouvaly
spolu, uplvnula minuta.

Pronikavý hvizd zachvěl vzduchem.
Oba vlaky trhly sebou současně jako. dva

hadi, jednou střelou zasažení.
Se zpěvem skřivánků mísilo se souchotináře

ské oddychování parostroje a řinčení železných
řetězů bijících do sebe. .

Oči modré počaly se vzdalovati neznačně
od očí černých, které však z počátku toho nepo
střehly. Teprve, když dvě dlouhé řady vlaků zúplna
se minuly v očích těch zračilo se náhlé bolestné
překvapení. .

I muž i dívka nachýlili se téměř do polovice
z oken vagonů. Muž přitiskl ke rtům ruku a po
slal dívce dlouhý polibek, Dívka se smutné usmála
a splatila polibek polibkem . ..

A za chvíli oba vlaky hnaly se šíleuým le
tem ve dvě prutivné strany, ohlašujíce hlomozem
kol svých lkání dvou lidí, kteří loučily se navždy
se štěstíma — nadějí...



vwenecnáš po smrti ještě blehý vplyv svůj jeví, ojed
motiv jedaou sase lid svůj. Ano více ja Pod peru
těmi genia jeho stal se pravý zázrak, ktěrý celé, šírá
rodina slovanská jako předzvěst lepších časů s jáso
tem pozdraví; tisklit race sobě při slavnostech praš
ských Poláci s Rasy. Také město naše nemohlo po
minouti památky té a to tím méně, protože se hono
siti amí, de byl oslavenec jeho apolaobčanem a vire

dnalní slavností také skromnou ratolest do slávověnceeho.
3 Badiž mi odpuštěno, když dostatečnou známost
© šivotě i osudech oslavencových předpokládaje, vzdám
ee jich vypravování a dotknu se jich pouze snad dle
potřeby v promlavě své, jejiž účelembude. okázati,

čin byl Fr. Palacký vůbec, čím pak nám Čechůmzvláště.
Stávalo se dříve častěji, že slehčováno vlaste

nectví naše a podkládánamu, ne-li snaha po hmot
mych prospěších, aspoň ctižádost, kterých, prý, snáze
lze nasytiti u nás, neš v národé větším. Nepopírám,
že domněnka ta tu i onde s pravdou so ala, ač
většinou bylo a jest vždy věrojatnější, než ten, který
šplhoun cíle svého spíše dosáhne, přímknuv se ku
straně vládnoucí. Palackému ovšem i nejbledší závist
něco takového vytýkati nebude. Jemu toho skutečně
nebylo potřeba, neboťbyl obdařen tak vzácnými dary
ducha i srdce, že vynikl i vyniká nad průměr lidský
bez ohledu na původ svůj i prostředí své — pravý
to | „nadělověk“© Goethe-Nitzscheúví A nesnadno
říci, co na něm bylo hodnější obdivu. Zda genislnost
jeho, ona jiskra božská, ona síla, jež tvoří díla právě
tak původní, jak dokonalá, či ačenost bezedná, ješ
oprávňovalala jej pěstovatiprávě tak jasykozpyt, filo
sofii neb krásovědu, jako dějiny; zda neslomná síla
vůle i puvaby, či píle « vytrvalost neúmorná; zda
mravnost povznešená, či bezelstná prostota; zda do
brota nevšední, či statečnost neohrožená; zda zboš
nost křesťanská, vzdálená právě tak běžného nevěre
ctví, jak úzkoprsé nesnášelivosti, či konečně neskonalá
láska ku nejbližším z blížních, k lidu, z něbož vyšel.
Soubor vlastností těchto, korunovaný nejjemnější vzdě
laností, která dovolovala synku chudého učitele ves
nického, či, jak na Moravě se říká, rektora, pohybo
vati se volně a nenuceně v krozích nejvýlačnějších,
soubor ten řadil by byl Fr. Palackého ka knížatům
ducha, ať by již byl býval Némcem, neb Francouzem,
ve skromných poměrech našich učinil jej arcit heroem
národním, jakož mi spad [ze bude v dalším prokázati.

Byl pak, abychom začli povoláním jeho, i čin
nostíod něho samého nejvýšeEiadenou, Fr. Palacký
dějepiscem, prvním v každém toho slova smyslu, dě
jepiscem národa svého. „Ode mládí svého neznal taž

y vřelejší ani vyšší pro vezdejší život evůj, nežli
aby posloužil milovanému národa svému věrným obra
zem minulosti jeho, ve kterémž by jako v zrcadle po
znal sebe sám a spamatoval se v tom, čeho ma po
třebí jest“ a vždy prohlašoval „Dějiny českého náro
dn“ za hlavní a poslední oučel veškerého snažení
svého. Vyskytli se sice poslední dobou hlašové, kteří
cenu dějin snižovati se enaží. Však dojista bezdůvod
ně. Rozšířený názor světový, poučení o poměru jed
notlivce k veškerenetvu i o vyšším významu života

pozemského,Jistota zrakui úsadku ve věcechlidských,onečně pak poznání, že vládne osudům světa, nikoli
zvůle či náhoda, nýbrž věčná spravedlnost i prozře
telnost: jsou, tuším, zřejmé aveliké prospěchy správ
ných dějin. A takové správné, věrné dějiny dal Pala
cký lidu svému, kterýž musel specifickou, či, jak Pa
lacký praví, ideální záliba svou v dějepisném vypra
vování dosud ukájeti nedostatečnými v každém smě
ru, nevědeckými, nechutnými a nad to ještě kusými
povídačkami. Mohli nyní národ hasiti žízeň svou ze
zdroje bohatého a nejčistšího, byl-li plnou měrou
účasten oněch svrchu vyčených prospěcbů, přinesly
mu dějiny Palaczého jeden ještě užitek nesmírný. Ž
haldy prachu a rumu, jaké po staletí nepřízeň osuda

namáháním nadlidekým co nejvějrnější obraz minulo
sti naší se vší slávou i rmutem, se vší žaloustí i ra
dostí, postavil tím národ náš na místo mezi ostatní
mi mu po zásluze patřící, jež není poslední a vlil do
žil jeho potřebnou k důstojnému životu míra sebevě
domí i brdosti. Dějiny Palackého psány jsou dle po
žadavků nejpřísnější vědy takovou znalostí a pravdi
vostí, že přes české stanovisko, na něž ae byl spiso
vate) bez ostychu postavil, uznány byly kritikoui
německou za dílo mistrné. A jakou mlavou, jak
umělecky dokonalým hávem oděny jeou ty drahé zkaz
ky! Zde, jestli kde, platí slovo básníkovo, že podávají
se zlató plody na mísách stříbrných. Doložím-li, že
byl Palacký takměř samoukem, že neměl předchůdce,
jenž by mu byl cesty připravoval, že musel sám pra
meny co nejsvízelněji sháněti, pořádati, ano i opiso
vati i ta musíme « obdivem klesnonuti před tímto
gigantem, před tímto obrem práce, důmyslu i lásky
plné obětavosti. Veliký válečník a státník Caesar ne
váhal velikému rovněž státníku i učenci Ciceronovi
tato vzdáti čest: Věru, vavřín tvůj, Cicerone, přezá
řuje všecky triumfy, neboť více jest rozšířiti hranice
ducha římského, než ony říše římské Totéž asi, ne-li
s větším právem říci lze o načem oslavenci, neboť on
říši ducha českého nejen rozšířil, nýbrž ji zalošil,
aneb aspoň obnovil a pevnými podchytil základy. Již
za tento triumf, za tento nenásilný, nekrvavý triumf.
vědy, i kdyby nic jiného nebyl vykonal, zaslu
hoval by Palacký, aby národ zdobil skráně jeho lan
řem, dokud jazyk jeho žíti bude. Činnost jeho září
však jako hranol diamantový z více stran a vždykrásně.

Byla-li vědecká práce Palackého sama sebou
úžasná a dlužno-li na její základě řaditi jej do ne
velkého počtu klassiků, měly dějiny jeho pro náš
Čechy ještě význam zvláštní, kouzlo neodolatelné.
Stalyf se evangeliem vlastenectví českého, vlastenec
tví rozvážného, rozumného a tudíž chvalitebného.
S upřímnou vdečností vzpomínám staršího epolažáka
svého na gymnasiu královéhradeckém, který mne za
světil v taje kniby té a podnes kochám se v dojmech
sladkobolných, ve vzrachu ní vzbnzených. Tohdáž šel
„Palacký“ z raky do raky studentstva a plnilo se
přání apisovatelovo, by rozněcovala se knihou jeho v
srdcích s jinými city ušlechtilými také láska k vlasti
mírou nejbohatší. Knihou tou atal ae Palacký nej

mocnějším buditelem národa svého, ud s týče,
dostoupil nejvyššího vrchole baditelské činmosti své,
kterou hned posvém příchodudo Prahy r. 1635. pod

porovha jsa stejně cíticími přátely i příznivým štěstím
ddaledně a neběvědomě, týtýš i opatrně a obratněoBa .

Této činnosti buditelské sasvětil se jiš v 18.
roce věku svého a val ji vědy za své svaté po
slání. I dějepisectví, kteréš nevolil sobě za povolání
ze zvláštní záliby, nýbrž proto, še doufal, jakož se i
stalo, nejmocnější národ ze smrtelné dřímoty ním vy
burcovati, ij dějepisectví bylo vlastně částí činnosti
buditelaké, částí arciť nejdůležitější. Vedle tohoto obora
tanuly mu vády na mysli jiné ještě úkoly, o jichš po
vtopné vyplnění dle určitého rozvrhu usiloval a ješ
také ku prospěchu národa a ku své nebynoucí chvále
snenáhla, ale šťastně provedl. Jeho prácí,jeho účinnou

roa, aneb aspoň z jeho podnětu dostalo se nám
všech oněch zřídel a etudnic, z nichž vytryskl a vře
dosud jarý, národní život náš. On dal nám prvnívě
decký časopis, mosejník, jehož dlouholetým redaktorem,
druhdy i jediným pisatelem byl; on zařídil tak zvanou
„Matici českon“, ústav to na vydávání kněh vědeckých
jazykem českým; jeho přispěním vydal „patriarcha“
Jungmann neocenitelný slovník svůj; on dal nět
ku slovníku naučnému; on pomáhal založití divadlo
národní; on zalošil „Sratobor“, spolek podporající
české spisovatele. Vedle toho působil i v šivotě spo
lečenském pro odetrkovaný národ svůj, jmenovitě mezí
všemocnou tenkráte šlechtou, ve které dovedlvzbuditi
zájem, ano, což v tehdejší, absolatismem ztuhlé době
bylo neslýchané, i činnost pro přirozená i historická
práva lidu a království českého. ve kterómě působení
je mimo úctyhodné vlastnosti podporovala hlavně,
jak jiš svrchu praveno všeobecná vzdělanost a mezi
uberskcu šlechtou nabytá uhlazenost. Tím vším dodal
ústrojí našemu, potud bídně živořícímu pevnou páteř
i zdravou, čilou krev, V únavné, ne vědycky příjemné,
ano i za tehdejších poměrů nebezpečné činnosti té af
hla a utvrzovala Palackého jedině láska vlastenecká,
arciť láska přemocná, kteráš více dokáže, než hory

přenášení kteráž dovede snášeti i nevděk, ba i příoří, aniž by schladla, či dokonce se zviklala. Osvědčilť
se na něm výrok jeho, še co z pravé lásky se prýští,
nevysýchá nikdy!

Vědecká i buditelské činnost, jež Palackého bez
odporu povznesla v čelo spisovatelstva českého a v po
předí celého duchovního rachu tehdejšího, činila jej
také přede všemi povolaným ku správě politické stránky
života národního. A jelikož i ostatní vlastnosti jeho,
najmě ryzost povahy a neodvislé postavení živily dů
věru Jidu k němu, stal se Palacký záhy také politickým
vůdcem národa. S jakým věhlasem i zde, zvláště
v bouřlivé době r. 1848. si vedl, jest právě tak známo,
jakož známy jsou základní aspoň rysy politické nauky
jeho.Nehodlám dnes, ba ani nesmím snad, politikou
s6 obírati. Zmíniti chci se pouze o dvou větách jeho,
protože jsou z nejdůležitějších a zůstanou platny na

všeckyvěky. Jest to učení o prospěšnosti, ba přímonatnosti rakouského státu pro národ náš, státu ovšem
k nám spravedlivého; pak politický program národa

našeho, jenž nečetný i nepřátel y odevšad sevřený nesmí nikdy odvolávati se ku násilí za násilí, nýbrž
musí neochabující prácí hmotnou i duševní, ovšem i
mravní statečností a bezúhonností byt svůj sobě za
jistiti. Žel Bohu, že i Pal.ckému, předáku všeobecně
aznávanému i milovanému nebylo vždy lze náhledem
svým proniknouti; tak stala se největší politická chyba
v době obrození našeho: obeslání říšské rady. Přes
mnohé ústrky i nepříjemnosti, nimiž nebyl ani muž
tak nezištný a pouze pro blaho národa dýchající uše
třen, zůstal Palacký — a to při vrtkavosti lidu našeho
něco platí — přece na povznešeném místě svém až do
smrti své dne 26. května 1878. a vystroien mu byl
pohřeb titulu „otec národa“, kterým byl Palacký po
záslaze vyznamenán, přiměřený, pohřeb, jaký prý Praha
od dob karla IV., otce vlasti, neviděla,

Tím není ještě blahodárné působení oslavence
našeho vyčerpáno, zbývá jedna ještě stránka, a to ne
poslední. Bylť Palacký také mudrcem, učitelem i vy
chovatelem národa svého. Ne pouze v dějinách, v těch
arciť měrou nejštědřejší, nýbrž i v jiných episech, ve
svém jednání, životě i příkladu zanechal Palacký jako
dobrý otec sirotám svým hojnost rad i výstrab, do
statečných pro všecky případy. Narozbor jen paněkad
zevrubnější pravidel těch, ač by nejen užitečný, nýbrž
i velezajímavý byl, nelze pomýšleti. Vyžadovalť by
sám hodin několik a nehodil by se ani ku přednášce
veřejné, ani do slavnostní nálady. Zde lze letem jen
věci se dotknouti. Ostatně, co odporučuje, co radí
mistr náš, obsaženo jest jako v jádra ve výňatcích
z počátku uredených a potřebovalo by jen málo vý
kladů i doplňků; jest to cesta pravdy, cnosti, zbož
nosti, spravedlivosti, poctivosti, svědomitosti, praco
vitosti a — což při letoře naši zapomepoutise nesmí
— i vytrvalosti, cesta právě tak přímá iprostá, jako
byl mistr, který na ni vede a okazaje. Spíše měli
bychom sobě opakovati, co zamítá, čeho varuje náš
přítel jediný. Jako nikdo jiný měl Palacký příležitost
nejlepší vady i nedostatky národa svého pozoati a
měl také tolik svědomí i autority, že je, pokud se
zdědily, lidu svému vytýkal, Vyje znáte drazí; posud
nimi strádáme. Vypočítáváním jich nebudiž však ru
šena dnešní vzácná chvíle. To nechť utane se jindy
důkladně a bezohledně. Nevyhýbajíce se těmto, ovšem
druhdy nelibým úvahám a čtouce pilně v díle Pala
ckého, čtonce však ne pouze na listech slavnýchi
příjemných, nýbrž i na listech strastných atrudných:
těžiti budeme z odkazu oteckého a uvarojeme se —
vedle rčsní velikého, rodem i duchem oslavenci našemu
blízkého Karla ze Žerotína — abychom podruhé o
jeden kámen se neurasili, abychom na jednom místě
dvakráte nepadli. Tak ujdeme výčitce, těžké výčitce,
že pro nás jep předkové naši myalili, mlavili, jednali
i trpěli bez ušitka a nadarmo!

Lečvralmežsepo této kratké,ač avěcíeu
visící odchylce ku vlastníma předmětu.

Působení Palackého, kteréž jsem se snašil v me
zích přílešitostí dnešní daných vystihnonti, dostalo se

požehnání Božího, sa něž tolikráte prosil a šádal.edosáhli jsme sice všeho, co nám miatr náš byl vytkl,
setba jeho nicméně dala žeň přehojnou.-Národ náš,
vlastní vinou i těžce naň dolehnavší, trestající rakou

me emrt pokleslý vschopil a vskřísil se ve století
našem k novému, radostnému životu silou vlastaí, bee
cizí pomoci,beze všech násilných prostředků, pouse
a jedině obětavou prácí, najmě prácí vědeckou. A ma
tomto podivahodném obrození, jemuž není haého
v dějinách lidstva, měl oslavenec náš podíl nejhlav
nější. Ouorum magna fai, největšíčásť divu toho
stvořil jeem já, možno jménem Palackéhoříci, aniž
by se nadsazovalo.

Drasí rodáci!
Dovolte mi otázku,sda řek! jsemdle toho všeho,

dle svrchu vylíčené, požehnané činnosti oslávemncena
šeho mnoho, jmenuje jej heroem naším. Trvám, do
nikoli. Slyšeliť a viděliť jeme, Be byl Fr. Palacký a
jest naším prvním učencem, buditelem, státníkem,
učitelem, věštcem, obroditelem, dobrodincem, chloubou
naší a světlým, nedostišitelným vzorem na všecku bu
doucnost. Přidáme-li neb opětujeme-lí vlastně, že k ne
smírným sáslahám těm drušíly se v nejvzácnějším
souladu přečetné, krásné vlastnosti osobní: tu není
pochyby, še muži tak neobyčejnému příslůší význam
tekový, jaký přikládali Řekové výtečníkům svým, jež
mezi polobohy řadili a nazývali herčy. ,

Kdykoliv přemítám o slovech Palackého, kte
rými počal jsem rczpraru svou, všdy bezděčně vnu
cují se mí na paměť slova ovangelistova: „Když pak
příjde ten duch pravdy, uvedeťvás ve všelikoupravdu,
nebo nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli uslyší,
toť mlavití bude; ano i badoucí věci zvěstovati bude
vám.“ Dalek bodiš mne i stín blasfemie, dímli, že,
Ctec milosrdenství poslal národu našemu za bídy nej
horší v Palackém osvíceného duchem pravdy pomoc
níka i zachránce. :

O kéž by národ náš bod.n byl milosti té a dbal
povždy rad i pravidel otcovských| .

Budeli tak činiti; budel: stále milovati pravdu,
cnost zákony božské i lidské, řád, krále, vlasť svou
i národ; budaoli vlastenci naší pro dobro obrcné
upřímně, svorně, vytrvale » s pravou vzdělaností pra
covati: pak netřeba o národ náš se strachovati, ten
se udrží sám, dokud bude chtíti a více, než jeho ne
přátelé si přejí a kdyby hvězda jeho sastřely snad
mraky sebe hustší, ona vždy předcezase vyjde apláti
bude na obzoru lidstva září skromnou sice, však stálou
i libou! 

Tím koučím, provolávaje největšímu Čechu sto
letí našeho věčnou paměť a sláva nekonečnou|

(Nekonečná bouře pochvaly a souhlasu).

Politický přehled.
Nové pamktace. Předsedaministerstva

hrabě Thun pozval poslance dr. Brzoráda, Engla,
Grégra, Herolda, Kramáře, Pacáka, Stránského a
Žáčka, dr. Škardu, který všek nejel do Vídně, aby
s nimi jednal o poměrech v Čechách a na Mo
ravě. Podobná porada s německými předáky bude
následovati.Ministrobchodudr. Bárnreither
jednal v sobotu a 7 neděli s německými ústavo
věrnými velkostatkáři, aby smírnou náladu mezi
Němci podporovali tak, jako to mezi Čechy činili
čeští velkostatkáři. Podaří-li se docíliti nějského
základu k dohodnutí, mají následovati společné
konference českých a německých poslanců. Nemci
nechtějí jednati o smír, dokud nebudou odvolána
jazyková nařízení. Avšak v případu jich zrušení
byli by Čechové hozeni 20 let zpět, protože no
vějšími jazykovými nařízeními zrušily se jazyková
nařízení ministrů Stremayera a dr, Pražáka. Situace
je taková, že br. Thun nám nedá žádné vymo
ženosti, ale prohlásil také, že nám Čechům ško
diti nechce. N>še radikály to sotva uspokojí, ale
politická situace bohuželnatenčaspro
nás není lepší.

Císařakym mařízemím. zmocňuje se
vláda, aby výdaje potřebné až do konce r. 1898
dle rozpočtu uhradila. Zároveň je vláda zmocněna
opatřiti si zálohu 20 milionů zlatých na státní
investice, t. j. na regulace a meliorace, stavby
mostů a silnic, rozmnožení počtu železničných
vagonů, stavbu drah atd. Protože dosud kvyří
zehí rozpočtu bylo třeba zákona, sněmovnemi
přijatého a císařem schváleného, tedy císařským
nařízením součinnost parlamentu vinou německé
obstrukce na Čes je zastavena.

Sloviecům nastává nový kratý zá
pas. Vrchní štýrsko-bradecký soud, jemuž pod
léhá nejen jižní slovinské Štýrsko, ale i Krajina,
Korutany a Přímoří, prohlásil za výhradní svou
jednací řeč němčinu. Slovinští advokáti a notáři
vidí v tomu právem porušení státních základních
zákonů, které zabezpečují všem národům v Ra
kousku rovnoprávnost. (Celý slovinský národ po
zvedne se zajisté k obraně svých práv, která stáls
jsou ohrožována. Slovinci v Krajině, kteří opano
vali na zemském sněmu a v hlavním městě Lu
blani, musí stále ještě brániti/ svoji národní exis
stenci. Ostatní Slovinci jsou na tom mnohem
hůře. Potlačování Slovinců v jejich kmenové a hi
storické domovině, v Korutanech, je již příslov
ným. Kterak Slovinci jsou utlačováni v Štýrsku.
o tom máme v dobré paměti věci, které se udály
v otázce gymnasia v Ce:ji. Nejhůře však na tom
jsou Slovinci v Přímoří, kde mají co činiti s vlaš
skými «irridentisty« (italomany). Dízy karakterní
své pevnosti dospěli Slovinci v Gorici tam, že
nejsou alespoň naprosto umlčeni; ovšem od svých
práv ve veřejném životě jsou ještě přílíš vzdálení.
V Terstě jsou Slovinci ničím, italomani jsou
všecko. Jest to neuvěřitelným, ale je to bohtžel
smutným, když musí se mluviti a psáti o otrocích
mezi námi Slovany, o bezprávných živlech mezi
velkou slovanskou rodinou! A přece pokud se
týče brutality, italomana právě v Istriji nelze již



ojkomu překonati. Co do surovosti převýšují jeho
»čjny“ všecko, čeho se tak mnohý již „podmanitel“
aš dosud byl dopustil! Slovinci kol italského Vi
demu jsou pro Slovany již ztraceny.

Pokud tyto surovosti platily jen Slovincům
a Hrvatům s nimi spojeným, tu nehylo z Vídně
proti takové plemenné zášti ničeho ani slyšeti. A
přece, poněvadž byla tam i autorita státních or
gánů nějsprostším způsobem skendalisována, jest
puvinností Vídně, aby i.alomanskou bydru v záj
mu mocnářství potřela na hlavé a zachovala tak
Přímoří říší. Slovinci a Hrvaté jí neutečou; na-,
proti tomu italští irridentisté jsou pro říši mo
rálně již dávnu ztraceni. Odtržení domněle ital
ských provincií, v pravdě však zemí slovanských
bude otázkou již jenom krátké doby, když bude
italomanům i na kratičko dále dopřáváno, aby dle
své libovůle řádili, čím dál tím bůř a ničili živel
původně osedlý a historický. Na sjezdu slovan
ských novinářů v Praze měli zástupcové veřejného
mínéní příležitost poznati útisky Slovinců zvláště
v Istrii, Terstu, Gorici, Gradisku a Korutanech a
sejisté rozhodněji než dosud práva Slovinců há
jiti budou. Slovinci nesli svého času dosti těžce,
že pouze nedbalostí slovanských poslanců se stalo,
že vládní položka na vydržování slovinského gym
pesia v Celji padla. |

V Halič následkem bouří protižidovských
a socialních problášen v 33 okres. hejtmanstvích
výminečný stav a ve dvou okresích novusandec
kém a limanovskémstanné právo,

Velby do říšského sněmu němec
kého nedopadly dobře v kruzích protestantských.
Konservativci ztratili 8 mandátů, jihonémecká li
dová strana 4 mandáty, antisemité 5 mandátů,
národní liberélové 2 mandáty, socielisté získali 9
mandátů, katolicky střed 6 mandátů, tak že bude
nejčetnější ne »vládní« — ale vládnoucí a roz
hodující stranou v říšském sněmu německém,
s níž vláda v každém směru počítati musí. Tak
se opět opét osvědčila slova vůdce katolické strany
německé:centrum isttrumpf (katolický střed
je trumí)!

Katolický sjezd v Praze konatisebude
dne 22., 23., 24. a 25. srpna. Súčastní se ho nejen
katolíci arcidiecése pražské, ale členové všech česko
dovanských diecesí a bohdá též zástupci diecesí
polských, slovinských, chorvatských a rusínských.
Provolání, které příště uveřejníme, podepsali zá
stupci všech stavů arcidiccése pražské.

Ve Framelil sestavil nové ministerstvo ra
dikál Brisson. Mírní republikáni a konservativci
jsou s ním nespokojeni, socialistům není Brisson
vbod a rovněž ne Rusku, jemuž gznialní ministr
zabraničný Hannatoux s Mélinem lépe vyhovoval.
-© V Německa zvoleno definitivně poslanců :

katolického středu 108 (r. 1893 jen 95) socialistů
56 (44), pokrokářů 30 (23). Staré kartelové strany
obdržely: konservativci a divocí 64 (72), říšská
strana 20 (28), národní liberálové 49 (53).

Rusové a náboženství.
V čas posledních říšských voleb uvedli jsme

náhled zvěčnélého Aksakova znějící ve prospěch
nábožensko mravní výchovy ve školách. Pro školu
náboženskou vyslovili se nejen Aksakov, ale též
Katkov a Pcgodin. Duchem náboženským prod
chnut byl slavný lékař ruský Zacharijn, stejně
smýšlí vzdělání Rusové vůbec. Pravili jeme již
v „Obnově“, že ruští hosté velice se divili tomu,
že velkolepé sladnosti pražské dne 18.a 19. června
odbyly se bez náboženských obřadů a že ostře se
vyslovili o židovské a protestautskoněmecké naší
Ižisvobodomyslnosti a lžidemokracii. Pobědonoscev
ve svém spisu, který vyšel nedávno též v překladě
francouzském, odsoudil moderní nevěrectví a do
kázal, če demokracie a parlamentarismus jsou na
mizině. Republikánský „Le Temps“ mueil mu
dáti v dubnu t. r. za pravdu a doložil, že vše
obec. hlas právo a parlamentarism již dávno nejsou
bezáhonným heslem. Jako Pobědonoscev soudí též
generál Komarov, ruští universitní professvři a
novináři. O neznabožatví anebo aspoň o nábožen
ské lhostejnost našich „svobodomyslníků a po
krokářů“ vyslovili se Rusové v Praze velmi kou
savě. Nemusíme ostatně ničeho prozrazovati.

Ruský novinář a soudroh generála Koma
rova, mladý kníže Andronikov sdědil své ná
zory též a rodákem naší diecése, Jeho Magnifi=
cencí rektorem dr. Eugenem Kadefávkem,
knězem řádu cistercisckého. „Kat. Listy“ o jeho
rozmluvě píšou: Kníže Aadronikov klada důraz
v rozmluvě s rektorem na náboženství ve veřejném

„životě, vytkl jako přednost života ruského, že v
Rusku nelze nikomu býti bez vyznání. Jak zbožný
náš ruský host jest, nejlépe lze poznati z jeho
vlastní brožury, kterou v několika výtiscích vě
noval též J. Magn. rektoru dru. Kadeřávkovi,kte
ráš má nápis: „Rozjímání křesťana před
spovědí“. Tutéž brožuru dal věnovati prostřed
nictvím rektorovým Jeho Em. ndp. kardinálu kní
žeti-arcibiskupu Frant. de Paula ze Schonbornů.

Tošíme, že lento jediný důkaz postačí, jak
velikého klerikála ruského se slávou přijala ma
tička Praha. My se postaráme o překlad této
brožury. Ještě „hroznějšího“ skutku dopustil se
kníže Andronikov v Praze. Když poznal, že to

buto roku jest rektorem uni kněa, žádal
jej za pání při sbledání a při loučení též!

Jeho Maga.v řečí pravil: M Češi katoličtí milujeme Rusy pro jich víra a zbožnost, neboťskoro
se nelišíme ve věrouce a mravonce, ale těžce
neseme, že dosud trvá scbisma rozkol
které by se mohloodatraniti usnáním
papeže za hlavu církve“. KnížeAndronikov
uzoávávýhoduanutnostUnie—spojeníkatolické
církve s církví východní. To jest zamilována my
šlénka svatého Otce Lva XIII., jehož kníže An
dronikov na výsost si váší a slíbil, že v tom ducha
bude působiti mezi svými. Andronikov mluvil i
o spojení církve anglikánské; my víme, že tato
myšlénka má některé obtíže, a že nelze jí usku
tečniti v několika letech, alo musíme vítati, že
mužové tak vážní jako Aadronikov, souhlasí s
myšlénkou, mužové to, kteří pro svou opravdovost
těší se tak veliké autoritě doma, že v každé sp?
lečnosti, do níž přichází Andronikov, i důstojnictvo
respektuje jeho osobu a přesvědčení. Tak nám
bylo sděleno se strany, která jest svým dlouhole
tým pobytem na Rusi docela s poměry obeznámena.

Z uvedeného již vidíme s dostatek, jaký duch
vane na Rus, a co náleží k podstatě ducha slovan
ského. Když se loučil kníže Andronikov 8 rekto
rem, projevil přání, že chce navštíviti též pražské
Jezulátko. Nez.ůžeme pominonti mlčením, že týž
ruský šlechtic vykonal návštěvu v paláci Jeho
Eminence ndp. kardinála knížete arcibiskupa praž
ského Fr. de Paula ze Schónbornů na Hradčanech,
jehož ovšem nezastihl doma, jelikož právě visituje
vikariát kostelecký. Tuto úctu, kterou dal na jevo
primasovi království českého, chová i ke všem
církevním hodnostářům — jsk se byl v rozmluvě
8 rektorem university vyjádřil, ano on má i po
dobizau kardinála westminsterského Vaugbana, k
jehož osobě chová zvláštní sympatie.

Již v čísle pátečním jsme se zmínili o An
dronikově návštěvě ve družstvu a koleji Arnošta
s Pardubic a v Akadem. čen. spolku. Zpráva ta
zajisté působila jako sprchá na ohnivé nepřátely
všeho, co poněkud duchem křesťanským jest pro
vanuto. Jako pravý přítel mládeže kladl důraz
na náboževatví, což i my v zájmu vlasteneckém
stále všem rozvážným mužům klademe na srdce.

Návštěvu v obou spolcích studentských vy
konal nejen jako přítel mládeže, jemuž jde o pě
stování pravé vzdělanosti, ale z rozkazu carevny,
která chce poznati organisaci českého studenstva,
Kdyby čas byl stačil, byl by navštívil i jiné spolky,

Rozmluva Jeio Magnificence s ruským kní
žetem jest velice pro nás důležitou, a my kato
lici můžeme oa ni býti brdi a našim nepřátelům
budiž vážným pokynem a oapomenutím: Neodstra
ňujte podstaty ducha slovanského — náboženství
— křesťanství.

Důležitým pro nás katolíky české jest zvě
děti i příčinu, proč začal generál Komarov svůj
proslov při základním kameni slovy: Ve jménu
Otce, i Syna, i Ducha Svatébo“. Naši slo
vanětí hosté byli překvapeni, že ve všech proje
vech našich nebylo takřka zmínky o Bohu (vy
jmeme-li proslov rektorův), 8 nímž pravý Slovan
vždy a všude začíná, ať jebo domovina na Sávě
neb Volze. Generál Komarov měl jinou řeč při
pravenu 2a proslov, ale vida nedostatek všeho
zbožného, ostentativně začal se svatým křížem!
Generál Komarov děkoval rektoru university, že
ve své řeči v Akademickém čtenářském spolku
pochvalně se dotkl jeho zbožného projevu při kla
dení základního kamene.

V této okolnosti vidíme, jak dalece jsme se
ve svém liberalismu z Němec odcizili zbožnému
duchu alovanskému. Budiž to upozorněním důtkli
vým, v čem musíme následovati Slovany, chceme-li
býti bratřími jejich. Tělo slovanské není ještě
Slovan, k tomu patří ještě slovanský duch. Nábo
ženská — abychom mírně se vyjádřili — refer
vovanosťnebyla nápadna toliko Rusům, ale i jiným
slovanským bratřím.

Posl. Biankini to v rozmluvě s naším reda
ktorem přímo důtklivě vytkl jako vadu; totéž
učinili redaktor „Dom in Svetu“ a zástupce „Slo
vence“ z Lublaně Eug. Lampe, ba i pravoslavný
redaktor listu „Prosvěščenje“. Naši předáci poli
tičtt nedovedou vycítiti, kterak svou Ibostejností
náboženskou poškozují jméno české před cizinou
slovanskou.

Předseda sv. synodu v Rusku Pobědonoscev,
carův náměstek, jaksi druhý car a nejmocnější
muž na Rusi, smýšlí stejné jako většina našich
řádných rolníků a řemeslníků, že člověk sám
bez Boha na nic nestačí

Nelíbí-li se nevěrecké „Osvětě lidu“ naše
citáty z Palackého, posloužíme jí citáty ze spisů
předsedy sv. synodu v Petrohradě:

Pobědonoscev praví: „Nepochybno jest, še
náboženský cit je čívým a nezdolným, protože on
nedá odděliti se od lidské přírody, klerá zůstane
vědy louš. Člověk bude cítiti se bědným, nebledío
na všechna zdokonalení technických vynálezů, vždy
bude cítiti se dvojakým přese všechny doktriny,
prohlašující svobodu těla a vášně, všdy bude hle
dati bezpodmínečného, ideálního jedinstva doko
palosti. Cítě se plným života, těše se plnosti své
životní síly, on přece jme se rozmýšleti o tom,
co je vyšší pozemská existence?

Náboženství nikdy nemůže býli vytršenojs hd
ských duší a se společenského života: každé násilí

o tomto případě je nerosumem; | ti nejvášnivější
a nejfanatičtější pronásledovatelé náboženství snová,
přicházejí, ovšem toliko z drubého konce, ku vz
niku téhož citu, zvrhajícího se v pověru. Nábo
ženský cit vlastním jest už přírodě lidské; ale
projevy jeho jsou nevyčerpatelny, šíříce se od tobo
nejvyššího i nejčistšího až do čehosi báječného.

Než přece ochrana všeho povýšeného, čisté
bo a pravdivého v tom citu dověřena jest církví.
A dárkev všdy sůstane stánkem, chránícín? nábož n
skou pravdu. nehledíc na přidělávání hmotných fo
rem a svyků podrobených měnivosti v toku věků.
Mimo církev kašdý náboženský cit upadá do po
bloudění téla 6 hrdosti, do klánění se čemusi prá
sdnému, fantastickému abáječnému. A jediná pravá
církev, jediná pronikající do ařídel božské pravdy
v lidské duší jes: i navědy sůstene — církev kře
sťanská.

Nějaký převrat, docházející do posledních
svých krajností, může ovšem změniti hmotné pod
míoky života jedinců i života společenského, ale
nikdy nebude 8 to změniti psychické podmínk
lidského bytí. Člověk, jakkoli pán přírody, dí
znalosti její zákonů, vždy zůstane bědným před
věčnou záhadou své sudby, před záhadou zla ve
svém bytí. On věčně zůstane dvojakým před je
dinetvem, po kterém prábne, vždy závislým od
věčných zákonů mravnosti, kteró mají jediný
prameu a svůj jediný základ v zákoně Božím.
Znevážení tohoto zákona vždy přinášelo jak jed
notlivým osobám tak i celým národům korrupci,
úpadek, bědy a na konec zkázu. V toka věků celá

nuly nedostatkem vážnosti k zákonu Božímu, ustu
pujíce své místo druhým pokolením, které mobou
podvrženy býti témuž osudu. ,

Doda, kterou my žijeme, jest dobou úpadku
náboženského citu, ameb lépe jeho skašení; všude,
odvrhojíce tradice, zákon, ustanovené zásady mrav «
nosti, hledají u svých forem náboženstev, nových
zákonů požitkové (účelné) mravnosti a tvoří si nové
bůžky fantastické a báječné, — tedy stav, v ja
kém nacházela se společnost v Římě za doby An

toniův. m
Neš kašdá hluboká a čistá duše, milující

pravdu (Ev. Jana XVIII 37.) dříve či později musí
doznati ji, jak doznal ji Góthe na konec svého ži
vota, v těchto památných verších: „Dlouho já pro
fivil se, na konec poddal jsem se; kdyš starý člověk
obrací se v prach, nový vstává. A pokud ty nesly
šíš slov: ©Umři a vstaň, tys jen znavený host na
mračné hostině na felo zemui“.

Slova, jen je dobře čtěte — skutečně zlatá!

Drobná obrana.
Jim všecko projde. Páni pastořiDušek

a kollegové jeho „potupili“ Falackého a národ“ani
Národní Listy nejsou rozhořčení. — V Hradišti u
Nasavrch usaesli se presbyteři helvetští, že se bude
odpírati večeře Páně a pohřeb „reversantům“ to
jest těm, kteří dají děti své vychovati ve víře ne
helvetské. Štěstí, že Palacký již pochován, sice by
proti fanatické „nesnášenlivosti náboženské“ vždy
borlící Národní Listy musely vystoupiti i proti
helvetům a měly by potíž 8 p. Klofačem samým.
Ale takhle se může o tom mlčet. Až totéž uza
vrou katolíci — á to bude něco jiného, tu p. Klo
fáč „vyrukoje.“

Jeu jednoho nepřítele máme, ue
dva — tak řeklRus Komarovv Praze.—Jenže
se všady neví, zdaliž myslel Němce, nebo kato
lické náboženství. Národní Listy a listy pastorské
bývají v největší ráži, když se tábne do boje
proti katolicismu. Až ten bude poražen, pak už
nebudeme míti nepřítele žádného, poněvadž bu
deme spočívati na srdci Prušáka „v tichém lásky
objetí.“

Návrh © svobodě tiska. Na sjezduslo
vanských novinářů v Praze bylo zavrženo proná
sledování tisku a to jednomyslně. Jen p. Hejnic z
Kutné Kory, redaktor „Podvysockých“ učinil ná
vrh, aby byl přísně trestán, kdo bude nadávati
biskupu královébradeckému. Takový spůsob je

prý skvrnou českých novinářů a tu ať prý odpo
může přísnýzákon.—Tak si povídalituhle kdysi
na železnici; ale není to pravda. Že jeden doktor
pomohl redaktoru Toužilovi do kriminálu, to je
pravda. A toble pronásledování tisku, píše-li kdo
třeba proti Pacákovi to prý zůstane, to je „mocdobrá
věc“, ale nadávati biskupovi a lbáti o něm, vtom
bude svoboda i budoucně ano prý ještě větší, aby
nepřišel o poslanectví.

Drobné zprávy
Dík císařův slovamským žurnalí

stům Habsbnrské říše. Předsednictvasjezdu
českých novinářů zaslán byl pražským policejním ře
ditelstvím tento přípie: „Z Nejvyššího rozkozu VY
slovoje místodržitel král. Českého, hrabě Coudenhove
předsednictvn sjezdu zástupců veřejného tisků alovan
ských národů rakonsko-uherekého mocnářetví kona
ného v Praze dne 19. června Nejvyšší dík za boldo
vací telegram Jeho Veličenstvu. V Praze, dne 24.čer
vna 1598,



Císařské jubilemma oslavilistařívojínové
s války r. 1866 v Hradci Králové tím, že dostavili
se v hojném počta v pátek dne 24. t. m. o G. hod,
ranní na mší sv., která na podnět p. Fr. Bitnara,
kancelisty bisk. konristoře sloužena byla v chrámu
P. Marie za mrtvé účastníky bitvy a Custozzy. Ka
ždému zajísté z přítomných starých vysloužilců před
stavily se v mysli válečné hrůsy, v nichž právě v
tento den před řadou let padlo tolik jejich spolu
druhů. Staří vysloužilci zaojali prvé řady sedadel po
pravé stráně jmenovaného chrámu Páně, ostatní pak
prostora byla velice navětívena ostatním obecenstvem,
Mezi přítomnými byla celá řada důstojníků jako zá
stupců zdejší vojeuské posádky, starosta spolku voj.
vysloužilců p. J. Horák, strážníci trestnice, policejní
strážníci atd. Mši sv. slonžil vdp. dr. Mrštík, zpěv
a průvod varhan obstarali pp. Valášek a Knepr. Z
přítomných účastníků dotyčné bitvy viděli jsme: J.
Bártu, cestaře z Kuklea, Fr. Bitnara, kancelistu V.
konsistoře, J. Dudka, hoteliera z Hradce Kr., J. Kři
kavu, pens, strážmistra od četuíků, J. Bulhánka z
Hradce Kr. Bárta, Bitnar a Kolhánek sloužili tehdy
u 5. plaku dělostřelců barona Čtvrtníka, ostatní dva
pak u 28. pluka pěcboty polního maršálka Benedeka.
Mimo uvedených přitomen byl větší počet jiných sta
rých vojínů. Ku konci mše ev. zapěna byla císařská
bymna. Bylato slavnostne sice okázalá, ale ticháa do
jímavá.

Ovace lovců císaři. V sobotudopoledne
provedli lovci z rakouských zemí císaři v Schůn
brunnu okázalou ovací, Dostavilo se asi 14000 lovců
ze všech zemí a krajů rakouských. Všíchni odění bylí
v úboru lovockém. V čele jejich byl arcikníže Fran
tišek Ferdinaad; ostatní arciknižata byli v průvodu
zařadění. Když se císař rovněž v úboru loveckém ob
jevil, zazněly blučné fanfáry a volání Ppslávy“. Na to
přistoupilarcikofže František Ferdinanda měl k ně
ma vzletnou řeč, která ukončila želáním za dobro
pro císaře a prosbou, aby císař po způsobu myslive
ckém v dar přijal větev dubovou, načež arcivévoda
císaři podal zlatou větev. Císař, pátrně jsa dojat, po
děkoval vřelými slovy za tento hold, vzdávaje všem
svůj vřelý pozdrav, Kníže Jíří Lobkovic a česká
šlechta byla při této slavnosti četně zastonpena.

Zápis žáků do I. třídy c. k. vyšší realky
v Hradci Králové koná se před prázdninami dne 16,
a 16. července t. r. vždy od 9, do 10. bodiny ranní;
po zápisu konají se přijímací zkoušky, po kterých se
ibned rozhodne o přijetí žákův,

Veliké márodní silniční závody. Če
ská Ústřední jednota velocipedistů hodlá po příkladě
velkých silničních závodů francouzských rok co rok
mez: Paříži a Bordeauxem odbývaných, pořádati také
v Úschách rok co rok se opakující silniční závody v
délce 250 kilom. Za stálou závodní drábu vyhlédnata
byla silniční trať Praha (Vysočany), Mladá Boleslav,
Turnov, Jičín, Hradec Králové, Poděbrady, Praha.
Trať tato pro svoji příznivou povabu terrainu, i gus
lita silnic, jest zajisté k účelu tomu nejspůsobilejší.
Není( žádných přílišných stoupání, ani přílišných za
táčeh a odboček a pak sílnice jest všude dobrá, auo
místy i velmi dobrá, za sucha i deště ucházející. V
Hradci Králové má býti blavuí kontrolní stanicea sice
v hostinci „na Špici.“ Tyto dny meškal právě v Hradci
Králové předseda Unie, p. A. Klimeš, aby se župním
výborem se o věci samé domluvil. Župní výbor vzal
také ochotně na sebe péči, jak o silnici od Hořic k
Chluaci, tak v kontrolní stanici a budou vyzvány oba
zdejší kluby, aby v této věci snaby Ččinně podporo
valy. Závody budou odbývány za každého počasí dne
24. července t. r. Závodníci vyjedou z Prahy o 6.
hod. ranní, a musí ujeti celou trať v čase nanejvýš
8 bodin; tedy 31.25 ke. průměrné za hodina. Výkon
to zajisté velice namahavý. Hradcem dle toho pojele
většina závodníků mezi 9. a půl a 10 a půl hod.
ranní. Bližší zprávy uveřejněny budou příště.

Řádná schůze městského zastapi
telstva v Hradci Králové badese konativ
sobotu dne 2. července 1898 o 3 hod. odpol. v sále
„Besedy“. Program: 1) Sdělení v záležitosti zavedení
pitné vody, návrhy na schválení koupě pozemků a
zřízení pokusních studní. 2) Rozhodne se o zadání
zbývajících prací do novostavby obecných a měštan.
škol. 3) Rozhodne se o žádosti řiditelatví právováreč
ního měšťanstva za převzetí správy a vedení jubil.
fondů Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Jo
sefu I. Dále se vykonají některé presentace.

Oslava stoletých narozenin Java
Valeriona Jirsíka. Čeští bohoslovcisemináře
Královéhradeckého dne 19. června oslavovali etolaté
narozeniny velikéhoČecha, jehož jméno neomezuje se
snad jen na český jih, ala jedož působení má význam
pro veškerý národ českoslovanský. Nechtěli býti za
pomětlivými i bohoslovci Královéhradečtí a proto v
době, kdy po celém královatví ozývá se jméno veli
kého Čecha Palackého, oni v skrytu oslavili slavného
biskup:Jana ValeriánaJirsíka, Slavnostza
hájil předsedajednoty bohosl ctp. Řezníček nad
šeným proslovem, načež proslovena slavnostní feč, o
níž jako i o výkonech pěveckých a hudebních zmí
níme se příště. V České Budějovicích konala se na
oslavu bísknpa Jana Valerina Jirsíka řada velkole
pých slavností.

. Staroboleslavská pomť.Města:N.Paka,
Hořice, Smidary, Nový Bydžov a Chlamec i s okolím
zamýšlí za příčinou dvojího letošního slavného jubi

lea vypraviti poutní vlak k Matičce Baží Staroboleslavské, aby zbožní poutníci Jí své přímlavy před
nesly. Vlak vyjede ze Staré Paky o 1 hod. 33 m.odp.
dne 10. července a přibírati bude poutníky na všech
stanicích až do Chlumce n. C. Pásmové ceny jízdních

spátečních lístků obnáší pro III. tř. se St. a N. Paky
a z Bělobradu 4 sl. 20 kr, ze Lboty Šárové, Ostro
měře, Ohbnišťan a Smidar 1 zl. 80 kr., s N. Bydáova
1 zl. 40 kr. a z Chlumce 1 sl. 20 kr. V Nymburce
gojdeme se s procesím dymokurským a s nádraží Bt.
Boleslavskéhoubírati se bodou všíchni poutníciv spo
lečném průvodu do svatyně Marianské v St. Boleslavi,
kdež pomodiíme se litanie a udělí se požebnání Dne
11. července počne se jit o 6. hodině vyslýchati av.
zpověď a slouženy bodou kázání, načež Jeho Milost
nejdp. probošt slonžiti ba e měi ev. Po té navětící
poutníci svatyni a mučednictví sv. Václava a vyko
nají si tam soukromoa pobožnost. Odp. o třech čtvrtí
ne 4 nastoupí se zpáteční cesta vlakem. Vd. pp. du
chovní žádají se za prohlášení této poutní pobožaosti
při slažbách Božích, aby se poutníci v čas o lístk
přihlásiti mobli, které vydávány budou na stanicíc
jiš od 6. července.

Velká bouře spojená s lijákem sne
sla se včera dvakrát na1 krajinoujaroměřskou a krá
lovéhradeckou ; způsobila v mnobých obcích velké škody,
neboť obilí polehlo.

Velichovské lázmě se svýmromantickým
okolím a Jesíkyjsou hledaným místem výletním Na dobu
stadentských prázdnin přihlášeno je mnoho hostí do
nejmoderněji zařízených a veškerým pohodlím opatře
ných lázní. V čítárně jsou vyloženy denní listy praž
ské, časopisy hradecké a některé vídeňské. Kuchyněi
sklep jsou výtečně zařízeny.

Dopadený trestamee. Dne27. t. m.vlou
dil se do bytu obchodníka p Uhra neznámý muž za
nekalým zajisté účelem. Zatčený přiznal se, že se
jmenuje Em. Valenta s že utekl před několika dny z
trestnice krajského soudu v Plzai, kde si měl odsedět
13měsíční těžký žalař. Podařil se tedy policii zdejší
pěkný lov. Valenta dodán byl do vasby kr. soudu
zdejšího.

Komitét pro udržování pomníků
ne bojišti Královéhradeckém uspořádádne
3. července 1898 odhalení a posvěcení nově zřízeného
pomníku roka 1866 v bitvě u Hradce padlých vojínů
cís. a král. pěš. pluku svob. pána z Bouvarda č. 74.
a zve k tomůto na žádost pluka co nejactivěji. Pom
ník stojí uprostřed společných hrobek pluku, 300 kro
ků jihozápadně Horního Přímu při polní cestě, od
stadny ev. Aloisia k Přímskému lesu vedoucí. Pořad:
1. Příjezd Čestné setniny s praporem a plakovní hud
bou as v 8 hod. ráno na zastávku u Dlouhých Dvo
rů. 2. Pochod přes Střežetice, Problus, Dolní Přím k
pomníka. 3. V 10 hodin dopoledne polní mše avatá
u pomníku, pak proslov vojenského faráře a posvě
cení pomníku. 4. Proslov velitele pluku. 6. Defilování
setniny. 6. As v 11 bodin dopol. konec slavnosti,
zpáteční pochod čestné setniny na zastávku u Dlou
hých Dvorů.

Všeobecný sjezd řemeslalcko-žív
mostenský v Táboře, jenž konati se budeve
dnech 13., 14., 15., srpna, svým pracovním progra
mem vzbudil obecnou pozornost, nájmě v krazích živ
nostenských. Sjezd, jenž pořádán bade pod záštitou

amátky otce vlasti Frant. Palackého, který velebným
heslem „Svoji k svému a vždy dle pravdy“ vytkl všem
třídám našeho národa směr, kterým nejen v zájmu
národnosti, ale i svého vlastního dobra ubírati se
mají, sliba,e býti projevem menifestačním českého živ
nostnictva, ale též — nač zejména důraz klademe —
bohdá bude míti za následek utažení organisace toho
stavu, jenž sluje sice pilířem státu, avšak dosud ne
dostalo se mu při vší jeho důležitosti té mravníi
ochranné podpory, aby se zdarem mohl se udržeti v
nerovném zápasu 8 velkým kapitálem. Sjezdu Tábor
skému vtištěn ráz pracovní, zásadně ryloučeny byly
všechny podniky zábavné a obvyklý banket a má býti
všechen čas věnován vážnému rozhovoru 0 nejpalči
vějších otázkách, jichž provádění svěřenobude stáva
jící žapě živnostenských společenstev politického okresu

úborského. Celá řada vážných korporací uznavši dů
ležitost sjezdu vyslala své zástupce do výkonného vý
boru, zejména klab čes. poslanců na radě říšské p.
J. Karlíka, obchodní a průmyslová komora Českoba
dějovická p. dr. V Schustera, zemská jednota živno
stenských společenstev p Fr. Kratochvíla, Program,
jenž bude v těchto dnech tiskem vydán, vykazuje 6
veledůležitých a časových bodů, o kterých co nejdů
kladněji bude pojednáno; že účastníci mnoho nových
myšlének pochytí a značný zisk duchovní domů si
odnesou, za to račí jména zpravodajů, pánů poslanců
Karla Adámka, tajemníka obchodní a prům. komory,
dra. Fr. Hromady, poslance, prof. dra. Viléma Kurze,
dra. Julia Nejedlého rytíře z Vysoké, koncipisty ob
chodní a prům. komory dra. V. Schastera, komerčního
zástupce vývozního spolku v Praze Ant. Stillera. Dne
16. srpna konán bude společný výlet dílem do Sobě
slavi k návště tamní průmyslové výstavy, dílem zvlá
štním vlakem do Prahy ku shlédnatí výstavy archi
tektarů a inženýrů, kde toho dne budou ochotnými
pány členy výstavního výboru demonstrovány všecky
vzorné dílny řemeslnické. Upozorňujíce tedy české živ
nostnictvo na sjezd Táborský v jeho vlastním zájmu
radíme mu, aby obeslal jej co nejčetněji, neb jest
jisto, že odtad vyplyne mu mravný zisk mnohonásobný.

Zápis nových žáků do I. tř. obecné
školy realné v Náchodě sobudedítv pátekdne
15. a v sobotu dne 16 července. Zapisovati se bude
v uvedené dny od 8—10 hod. dop.; hned po zápisu
konati se Ladou zkoušky přijímací od 10—12 bod.
písemné a o 2. hod. odpol. ústní. Každého dne po
ústních zkouškách bude o přijetí žáku definitivně roz=
bodnoto.

Kontamace psů trvávokresukosteleckém
málem již půl roku a má trvati až do konce tohoto
roko, ačkoli není nebezpečí žádné a není také sji
šténo, ža utraceni psi byli vzteklí, V pohraničných
obcích jest ostatně kontamace zcela illusoroí. Tak na
př. obce Horní a Dolní Žďár leží na pravém břehu
Tiché Orlice a jsou stíženy kontamací podobně jako
Týniště, avšsk obce na silnici ležící — Albrechtice a
blíská Nová Ves — nejsou kontamacovány, protože

leží v okresu bolickém a v bejtmanutví pardubickém,
Nevstečou-li se psíci albrechtičtí, pak zajisté nni ne
hrozí nebezpečí vd psíků týnišťských, světelských,
cbotivských, borohrédeckých, žďárských atd. Poněvadě
se v posledulch měsících Žádný případ vztekliny v
okrese kosteleckém nendál, jest prodlužování konta
race v okresu kosteleckém bezúčelné, znamená obtíž
pro obyvatelstvo a jest v nynějších parných měsících
týráním psů. Lze proto očekávati, že alavné okresní
bejtmanství rychnovské sruší kontamaci psů, ne-li ve
všech obcích okresu, tedy aspoň v těch obcích, kde
se vůbec šádný podezřelý případ vztekliny neudál.

Konec krejcarů. Měděnékrejcarys půl
krejcary budou 1. července t. r. vzaty z oběbu. Uc.
k. pokladen budou tyto mince do 31. prosince 1899
přijímány.

Jičímský Obzer, přináší dopis z Branné,
v němš vedle jiných pitomostí se tvrdí, že nejdp. bí
skup béře za bifmovance poplatky. O ostatních jeho
drzých tvrzeních rozhodnou asi úfady a zbytečno
proti nim polemisovati.

Prosáslodování slovenských moví
mářů. Nedárno byl odsouzen k pokaté 1000 zl. a
odbývá si právě Gměslční žalář slovenský novinář z
Ružomberku pan Karel Salva a 24. června odsouzen
byl opět odpovědný redaktor Národních Novin vychá
sejících v Turčanskémsv. Martině A mbro Pietor
na 8 měsíců státního vězení a k pokutě 600 zl. Slo
váčtí novináři jsou lidé cbudí, žalář a ueslýchané po
kuty a placení soudních útrat dostávají v odměna zu
vzdělávání a bájení svého národa. Prosíme českých
vlastenců a lidumilů, aby sloveoské redaktory podpo
rovaly jak bojným odebíráním jejích novin, tak pří
spěvky ne zaplacení jim přísvazených pokut. Redaktor
Obnovy přijme a kvitovati bude každý dar, který
přátelům uvězněných slovenských redaktorů zašle, Ne
mají-li Slováci zbynouti v porobě maďarské, musíme
je podporovatí. Maďaři ničí všemožným epůsobem ne
odvislý tisk slovácký a ze jmění více než 100.C00
zl., které Slováci sebrali na zřízení a vydržování slo
váckých středních škol, vydávají Maďaři 3 slovácké
odrodilé časopisy. Hájí-li slovenský redaktor svůj lid
proti přebmatům a křivdám židovských a maďarských
škůdců, dopouští se tím zločiou pobuřování proti
státu maďarskému a jeinotlivým třídám jebo obyva
telstva! Ambro Pietrovi vyměřen byl proto nejvyšší
trest, protože někteří slovenští novináři účastnili se
sjezdu alovanských novinářů v Praze, čímž prý sw
dopostili„zločinu panslavisma“ a odělajíprý
Maďaři na tento nový „zločin“ z brusa nový paragraf.

Politické žamputářství v Čechách.
Nikde snad naní tak veliká neznalosť praktické poli
tiky, jako v Čechách. T+k se jednou ve velkém jednou
časopisu pražském vylíhl plán, aby český národ vy
alal do Skierniewicz depataci, která při schůzi cara
Alexandra II. s naším císařem měla prostředkovat
smír. Taktéš se bájilo, že za přílešítosti cesty arci
knížete Františka Ferlinanda a prince Karla Schwar
zenberga do Petrohradu zakročil car Alexander III.

Teprospěch politiky mladočeské A protože prý bylČechofilem car Alexander drahý a třetí, nesmí býti
v myslích našich politických fantastů menším naším
přítelem vnuk a syn bývalých carů, Nikolaj II. Ale
xandrovič. Tak píše zcela vážně jeden český Časopis:
„Terrorism, vykonávaný německou menšinou na rajch
srátě, vzbuzuje v rozbodajících krazích petrohradských
srovna válečnou náladu, ovšemv mírném
slova smyslu. Jistá vynikající osobnost, blízká sa
mému cáru, pravila v kruhu svých zaámých, že ros
hodně se něco pro Čechystáti musí a kdyby
to mělabýti zatím jen diplomatická interven
ce. Už proto prý, že český národ povždy ať ve zlých
či dobrých časích byl rasofilským více nežli Ruskem
osvobození Srbové a Balbaři. Zároveň táž osobnost
podotkla, že jeden ministr — a sice ten cáru nej
bližší — dává si předkládati dva české časopisy („Ná
rodní Listy“ a moravský jeden časopis) a informu
je Jeho Veličenstvo cara Nikolaje o věem,
co žádá si a nač stěžujesi český národ. Ne
padne prý ani jeden vlas shlavy české, bylo
řečenoodonésynikajícíosobnosti, užproto
že car Nikolaj kladeváhnosobněna to, aby
Rakousko neutrpělo žádné škody 8e strany
Německa, pokud udělí všemnárodům rovné
právo. — Dodejte si k tomu poslední projevy gen.
Komarova o slavnostech v Praze a máte pro nás
opravdu povznášející obrázek“. — Netřeba podotýkati,
že právětyto dny raské poloúřední časopisy rozhodně
prohlásily, že generál Komarov účastnil se sjezlu slo
vanských novinářů v Praze jako redaktor „Světu“ a
jako osoba Čistě soukromá bez vědomí ruské vlády.
Již tento hlas raských oficiosních listů stačí, aby
každý soudný a politický příčatný člověk viděl, še
tvrzení našich rasofilů jest hloupou kachnou. Stejným
nesmyslem jest tvrditi, že Rasko ve prospěch náš di
plomaticky zakročí. Toho Rakousko jako zcela neod
vislý a velmocenský stát naprosto neztrpí, a my toho
ostatně ani nežádáme, ponsvadž by se nám jakožto
politickým enflkům vyemál celý svět. Hloupostí přímo
bačí tvrzení, že car Nikolaj si dévá předkládati dva
české časopisy: „N. L.“ a jeden moravský. Car předně
česky neumí, sa drahá nemá na to Času a pak ani
chuti, poněvadž denně musí podpisovati eta i tisíce
listin, čĎísti důležité státní listiny, činiti k nim po
známky a rozhodovati o návrzích ministrů, státní
rady atd. Kachna „U. L“ připomíná nám velice in
formace, které si vyžadovali francouzští generálové
od poslance dr. Hynka Langa, s čímž konferovali prý
o příští válce ve prospěch Čechů — až pak jeden
škodolibý časopis prozdradil, že pan dr. Lang fran
couzský ani blafaout neumí a še tedy s francouzskými
generáli ani radit se nemohl V Čechách se ale našli
přece hojli, kteří té kachně věřili.

telství hospodyňské školy vo
Stěžerách bledá pro jednu chovankuletošnímísto
v řádné rodině, buď paní k race neb malým dětem.



Žádá se vlíjné zacházení a přidržování ku všem do
mácím prácem; mzda jest věcí vedlejší. K dotazům
odpoví ředitelství s přijímá jich do 15. července t. r.
Choranku bnde s to místo ibned pak nastonpiti.

Vypůjčll si kole. Dne 35. t. m na večer
tavil si účetní ve mlýně Temešvár, p. O. Janda

olos průjezda jedaobo zdejšího hostince, které, s0
tva že jmenovaný se vzdálil, zmizelo. Sousedi hostince
pozorovali v oné chvíli jakéhosi vujína od 18. plaku
an kolo odvádí. V tom směru zavedlo četnictvo pá
trání a závodčí p.Mikeš vydal se po stopé zmizelého
kola. V Opočně konečnědopadl vojína Ad. Rohlenu,
který na „vypůjčeném“ kole jel domů na dovolenou.

Jaký vliv má postříkovamí ma ze
máky. Modrá skalice je osvědčený bobitel plísně
zemákové. Včade, kde v čas byly zemáby roztokem
modré skalice sesílené vápenným mlékem postříkány,
hniloba zaražena. Kromě toho seuiluje takové postři
kování pletivo listó, podporuje vyměšování živných lá
tek a jich tvorbu, prodlužuje život listů, zvýšaje čín
nost kořenů, lodyhy a lopení a zvýšoje pak tvorba
škrobo. Má tudíž přízvivý vliv na výnoB celkový,

Jak se vyplácí ovocnářství. JižníTy
roly trží ročně za ovoce a ovocné výrobky 1 mil. zl.
Čecby ročně trží 2—3 mil. 21. Před lety bylo v Ra
kouska ročně sklizeno 10 mil. metr, centů ovoce v
ceně 60 mil. zl. Z toho patroo, fa ovocnářství je dů
ležitým u nás činitelem bospodářským a bude ještě
větším, až se všade pozná veliký jeho význam bo
spodátský. Vyváží ku př. Francie, kdež mají obrom
nou spotřebu domácí, roč 6 daleko přes 2,851.954
g ovoce v ceně přes 12 mil. zl. Amerika strží více
než 286 mil. zl za ovoce. Toť pokyn, aby a nás,
kde ovocnářství spíše pokleslo než pokročilo, bylo
všade po zásluhách rozšiřováno a zdokonalováno, ne
boť jsou poměry u uás celkem velmi příznivy.
Jak lze těžiti z ovocných sadů, o tom několik čísel
bých dokladů. Jedna brašeň známé odrůdy „Dobrá
Louise z Avranches“ ročné dala průměrně za 40—50
zl. ovoce, tedy úroky z 1—1300 zl. Červevé jablko
Gravensteinské v-poloze horské dalo v 10. roce 700
pěkných plodů. V Koroeubarku dal 3Oletý Hranáč
Dánský 4000 jablex trbových. Jistý sadař ročně tržil
ze sadu 2 bektarv výměry majících ročně 800 zl. V
Čechách jednotiví malorolníci trží za ovoce ročně
8—1500 zl. Z máslovky Singerovy utrženo za 10 let
261 zl. V Kunovicích trží mlynář za murbule až
400 zl. z domácí zabrady oeveiké. Na Slovácku za
sušené ovcce tržívali sedláci březuičtí 6—8007l., ar
ciť před Jety, dokud tam měli rozleblé sady slívové a
brušně obrovské. Čísla zde ovedená nejlépe mluví,
jaký význam má u pás sadařství a jak se ovocnářství
vyplácí,

Vzkůra na velkou národní slavnost!
V neděli dne 3. Července 1898 pořádají místní odbory
Ústřední Matice školské v Hradci Králové zs laska
vého spolaúčinkování vlasteneckých spolků místních
velkou národní slavnost v měšťanských sadech „Na
Střelnici“. Program bude obsahovati: Sbory pěveckých
jednot, tělesná cvičení a hry, dětské slavnosti, masea
výtvarných umění, divadla, balony, poštu, stereoskopy,
koulení o závod a mnohé jiné věci zábavné. O tě
lesnou stránku všech účastníků pečlivěstarati se bude
vedle hostinského bohatý damský buffet, kde bude
možno obdržeti za mírné a označené ceny výborné
pokraf a nápoje. Národní tance provedeny budou 50
páry v národních krojích. Po celou dobu slavnosti
koncertovati bude úplná kapela Sokola Třebechovic
kého řízená kapalníkem p. V. Jaroměřským. V sále
otřídavě a divadlem taneční zábava. Podrobný pro
gram rozdá se na místě slavnostním. O 10. h. dopol.
otevřen bude studený buffet v Sokolovně. Na Střel
nici počíná elavnost o 3. bod. odpol. Vetupné do sadů:
osoba <0 kr., rodina 40 kr, do sálu k tanci 2) kr.
Za nepříznivého počasí pořádá ne slavnost v Sokolovně
Královéhradecké,

Zvěsti z východních Čech.
Z Chrasti. (Oslava stoletých naroze

nin Palackého). K nesčetné oné řadě velkolepých
holdů, jež od královské naší Praby až do posledních
dědin českoslovanských nesmrtelné památce „Velikého
Čecha“ Palackého jeou vzdávány, zajisté důstojně
řadí se oslava stoletých narozenin Palackého v Chra
sti, kterou u«pořádalu slavná městská rada za apolu
účinkování místních a okolních vlasteneckých spolků,
Byla to slavnost pravdě velkolepá — tím významější,
že zúčasnily se jí svorně všecky vrstvy obyvatelstva
bez rozdílů stavů a smýšlení v počtu nejvě ším. Již
v sobotu ozdobeno celé město od zámku biskupského
a do nejposlednější chaty prapory barev národních—
a každý ei přál jen aby počasí vydrželo, by ee slav
nost zdařila. Př.blíželo se toužebné nedělní odpoledne.
Již před druhou hodinou bylo na náměstí neobyčejně
šivo. Jednotlivé spolky scházely se v „v lipkách“,
odkadž rázem půl třetí hodiny ubíral se impasantní
průvod za zvuku sokolské hudby chroustovické na
náměstí, kde u radnice přítomen byl nejdůstp. biskup
Edvard Jan Nep. Brynych a c-loa městskou radou
s nesčetný zástup lidí. Malebný byl pohled na tu
ředu různých spolků, z nichž zvláště velmi pěkně se
vyjímal klub velocipedistů © nádherně ozdobenými
koly. Když zaujaly spolky místa svá před připravenou
tribunou, zapěl bezvadně smíšený sbor kantátn na
oslavu Palackého Po té přivítal několika srdečnými
slovy velezasloužilý starosta p. A. Siegel nejd. bi
skapa a všecky přítomnéa poděkovaljim,žese v tak
hojném počtu seáli nctit památku „otce národa“ Pa
lackého, který byl též čestným měšťanem města Chru
stě. Potom požádal slovutného pana Dr. Karla S-hmoe
gra, by přednesl slavnostní svou řeč. Řeč tuto dle

přání přítomného poslachačstva uveřejňujemedoslovně.rojnásobné hřímavé „sláva“ provoláno ode všech
nesmrtelné památce Palackého. — Salva „Slávy“ přié
náleží též bez odporu úlovatnému panu- řečníkovi.
Směle můše še řící, fe tak klasická řeč přislavnosti:
Palackéko nikde přednesena nebyla. Všeobecná uzna
losť a vděk bude zajisté elovatnéma pana fečníkovi
nejlepší odměnou. — Ve vlastenecké náladě za zvuků
národních pochodů ubíral se nepřehledný průvod do
vkusně upravené zahrady u městkých lázní, kde kon
c rtovala pak chvalně známá kapela chroustovická.
Nejvybrunější společnost z města i zdalekého okolí
vešla se tu — a v brzka nedostávalo se místa, což
však veselé náladě nikterak nevadilo. Věeho uznání
zaslabuje slavný výbor občanské záložny, který věli
kým nákladem lázeňskou zabradu rozšířil a upravil
tak, že v málo kterém městě podobnou zahradní míst
nost shledáváme. Jest si přáti, abychom tohoto místa
nepřevechávali cizincům. — Co také každého cizince
překvapilo — byl ten veliký počet židů, který této
slavnosti wezůčestníl Byli-li to všichni z Chrastě —
tu se Cbrasf může těšiti, že za nenodlouho asi krá
šliti bude město její velkolepá synsgoga židovská.
No —- jsou ale židi v Chrasti národovci — te se

pory národních barev — a jeden jejich pohlavár dal
do koace několik škatalek půlkrejcarových špiček, aby
výtěžek z nich věnován byl Čechům v úzavíraném
území Pak že nejsou vlastenci! Ptáme se: co pak
mají dělati více? A ti prožluklí křesťané nechtějí to
uznaťti — myslí, že to jen židovský manevr — a pak
zvláště ty špičky — tak velkolepý darl — že to la
ciná reklama, proto prý si žid vyrazil patent a své
jméno na nich. To je věru hrozaé! Aby příštá pře
dešlo ee všemu podezřívání, radíme uvědomělým dá
mám cbrasteckým, aby o národních slavnostech ná
bízely výrobky české — aby židovky nebyly naceny
nabízeti výrobky své snad jakou — reklama. — To
jen mimochodem — na upozorněnou. — Ve vetelé
náladě setrvalo se až do 9 hodin, kdy nastoupen po
chod zpět až do města. Před radnici — kde v oknech
upraveno a bengálským ohněm osvětleno bylo poprsí
Palackého a transparenty s jeho hesly — zastavil se
lampionový pravod a celé ebromáždění provolal> hro
mové „Siáva“ a „Nazdar“ památce Palackého. Na to
zahrála badba národní bymnu „Kde domov můj“ a
„Hej Slované“, což obecenstvo zpěvem doprovázelo.
Tím velkolepá a zároveň dojemná slavnost zkončena.
A co máme k toma dodati? Nic jiného než přání,
aby jako v matičce Praze spřátelili se apodali si bra
trské ruce všichni Slované, tak aby v celém národě
našem zavládla jednota — mír. V Chrasti o slavnosti
Palackého dobře snášely se zelené střapce čaského
biskupa s Červenou košilí sokolskou — cesty mohou
býti sica rozličné — jen nepodrývejte víra — o tu
n katolika jde — a vůli mějme všichni stejnou —
totiž prospěti vlasti a národu — a zajistá všichni aa
sedejme. Nuže, buďme za jedno dle hesla Palackého:
„Svůj k Svém a vždy dle Pravdy.“

Z Malé Skalice nad Úpou. Katolicko
vzdělávací spolek náš „Obrana“ pořádal v měsících
květnu a červnu své schůze s pot 'šitelným účinkem.
V prvějším přednášel okresní zvěrolékař p. J. Firbas
„O právních a zákonnitých vadách při prodeji a koupi
dobytka“, kterážto poučná přednáška velmi se líbila
a pan přednášející k projevenému přání laskavě slíbil,
že o zkušenostech v oboru svém ve schůzích našich
častěji promlaví. V poslednější nchůzi pojednal dp.
předseda Josef Vojtěch, kaplan v Čsské Skalici, o ča
sovém thematu — „socialní otázce“. Účinek této pou=
tavé přednášky byl v jednotlivých obrazech, líčících
příčiny a následky bídy lidské, velice pohnatlivý, do
jemný. Tato horlivost správy spolka a péče o výběr
poučných i časových přednášek mnoho přičiňaje k to
mu, že počet členů i posluchačů při každé schůzi se
mnoší. Příští schůze dne 17. července.

Z Hařie. Nový školní rok na c. k. odborné
škole enchařské a kamenické v Hořicích počne dne
16. září 1898. Odborná skola má oddělení pro sochař
ství a kamenictví, vyučování jest čtyřleté. Některým
předmětům vyačaje se v obou odděleních společně.
Do odborné školy se přijmou žáci 14letí, kteří odbyli
pětitřídnou školu obecnou. Hospitanti do jednoho přij
mou se, pokud místo stačí. Ředitelství ústavu přijímá
též předběžné žádosti písemné o přijetí, jež možno
podati až do doby zápisu; jsou-lí zádosti takové do
loženy všemi předepsanými vysvědčeními, dostane ae
žadatelům písemného vyřízení, zda jim bude vyhově
no. Tuzemci, na ústav buď jakožto řádní žáci neb
hospitanti nově vatupnjící, musí hned po svém přijetí
složiti přijímací taxa v obnosu 1 zl., školné však
neplatí; cizozemci platí taxu 2 zl. a školní plat roč
ních 50 zl. Hospitanti, praktického vyačování v díl
nách súčastnění, platí za spotřebenou sarovou kmotu
a upotřebení náčiní úhrnkovy plat ročních 20 zl.,
kteří v tvrdém materiálu pracojí, však 30 zl., a sice
ve dvou pololetních, napřed eplatných sbůtách po 10,
pokud se týče po 15 zl. Hospitanti cizozemětí platí
tento poplatek ve výši dvojnásobné, Mimo to jest ka
ždý frekventant odborné školy povinnen, hned při zá
pisu přispěti obnosem 1 zl na učebné pomůcky. Kaž
dý žák řádný i hospitant jest bezvýmínečně povinen,
po celou dobu studií vlastním nákladem si opatřovati
veškeré školní potřeby a tyto vždy v dobrém stavu
udržovati, zejména: oděv do dílny, předepsané učeb
nice, mešní zpěvníček, želízka a dřívka k modelování,
dobré rýsovadlo, prkna, papír a jiné rekvisity ku kre
slení a rýsování, měřítko, respirátor do dílny, sašity
ku pracím písemným; žáci řádní a hospitanti v úvaz
ka celodenního vyučorání mimo to čepici se štítkem.
(Za tělocvik, jehož návštěva z ohledu na zdraví všem
se odporučoje, eniš také za němčinu neplatí se žád
ných poplatků). Ti, kdož na ústav nově vstapují, necht
žádnou z uvedených potřeb ani novou ani starou před

zápisem nekupojí; bude jim při zápisu pověděno, kdea jaké věci školní na místě si koupiti mají. — Zá
kům není dovoleno, bez souhlasu ředitelství byty si
najímati neb méniti; v příčiněté jest ředitel-tví
uchotno rodičům c.zích šáků rada oděliti. Ke všem
dotazům, týkajícím se nejen zápieu, ale i jiných zí
ležitosti školy odborné ochotně c. k. ředitelství odpoví
a udělí také radu v příčině bytu a stravy pro žáky

cizí. O mimořádných karsech: veřejné kreslírně, dám
ském kursu a nedělním A večerním kursa pro mode

'lování, s c. k. odbornou školon rpojených, vydána
bude vyhláška zvláštní C. k. ředitelství odborné ško
ly sochařské a kamenické,

Z Horky u Chrasti. Při nedávnémsvě
cení ov. kříže pravil nejdp. bískop náš v krásné řeči,
že kříž je 1. znamením světla. — Před Kristem
celý téměř svět tápal ve tmách bladů — neznal pra
vého Bohs,. neznal doší svou — neznal konečný svůj

„cfl. Národové touž.li po světle, největší jejich učenci
volali, kdyby někdo s bůry přišel a poučil nás. Přišel
Kristos, přinesl světlo pravé víry, poačil lidstvo 0
nejdůležitějších věcech jebo. Kristus založil církev—
vstoupil na nebesa — přikázal apoštolům, aby to
světlo víry pravé blásali celému avěto, ačili všecky
národy. Toto světlo víry Kristovy přišlo i k nám do
Čech, přinesli bo av, Cyrill a Metboděj. Kříž Kristův
ta vztýčen — mizely v Čechách pohanské bludy —
mravy se zučlechťovaly — šířila se vzdělanost —
osvěta. Neboť věrozvěstové slovanští s blásáním víry
Kristovy dali předkům našim do rakou bned knibu,
zakládali školy, lid se vzdělával. Čím více Štřilo se
křesťanství po Čechách, tím více bylo škol, tím byl
také národ vzdělanější. A když za Karla IV. půso
bením katolické církve založeno vysoké učení v Praze,
stál národ náš český na vrcholu slávy své. — Každý
jednotlivec jakož i každý národ čím pevněji se drží
kříže Kristova, tím mu je lépe, každé odvrácení se
od něbo odpyká pohromou. — Kříž Kristův jest za
2. znamením svobody. Před Kristem otrok byl úplně
majetkem pána svého, pán mobl s ním nakládati dle
libosti jako se zvířetem, mohl ho prodati, zabíti,
otrok nikde se práva nedodělal. Kristus povznesl dů
stojnost lidskou, přetrbal pouta otroků, dle vznešeného
učení jeho co do duše jsme si všichni rovni, jeme
bratři a dcery v Kristu. Musí býri nějaká auktorita,
ale pán nesmí nakládati © poddaným jak bychtěl —
mezi pánema poddsným musí býti poměr otce k dě
tem. Jedině pod křížem Kristovým jest pravá svoboda
a pravá rovnost. Čím více ustoupí se od toboto kříže
tím více utlačována svoboda jednotlivců, nastává ná
sílí, mocný přemabá slabšího bez obledn na jeho práva.
Kdyby kříž byl v uctivosti, nebylo by tolik svárů a
hádek, jak to vidíme dnes, národ silnější nechtěl by
zpičiti národ slabší, práva slabšíbo byla by uznána,
Marná jest práce zavésti pokoj a mír a při tom pod
vracovati kříž. Jen kříž vznešeným učením: „Jsme
si všichni rovni“ může zavésti klid a mír v ná
rodech! Kříž Kristův je konečoč znamením spásy.
Hříchem prvotním a břícby všeho člověčenstva uvalena
na pokolení lidské kletba viny nekonečné, která mo
bla sňata býti jen obětí, jež by vyvážila nekonečnou
oDU vipnu — a oběť tu přinesl jednorozený Syn Boží
smrtí svou, krví svou oa kříži. Křížem smířeno nebe
se zemí, křížem sjednána lidstvu spása. Kříž hlásá
mocně jednomu každému zvlášť tu láska Boží k nám,
pobádá k lítostí, očistoje duši od hříchů. Povzbuze
vím, by všichni kříž jako znamení světla svobody a
spásy v uctivosti měli, by pobled na ukřižovaného
Spasitele připomínal všem. onu lásku Kristovu k nám
a rozněcoval v dnších zase lásku k němu, z láskyté
plynula lítost, která by připravila jednomu každému
šťastnou bodinku smrti — ukončil nejdp. biskup
úchvatnou časovou tato řeč. Po vykonaném svěcení
poděkoval p starosta několika ardečnými slovy Jeho
Milosti za lásku, kterou tímto osadě jejich prokázal.
Po odjezdu nejdp. biskapa sloužena byla v kapli sv.
Václava slavná zpívaná mše sv. s assistencí. Byla to
krásná slavnost, škoda, že počasí více jí nepřálo. Úpo
roluka na tuto slavnost, zůstane zajisté v milé paměti
všech.

Z Týniště m. Orl. Sdružené spolky tý
nišťské oslavily pod protektorátem města Týniště slav
vým a důstojným způsobem stoleté výročí otce ná
roda Františka Palackého, O půl 2. hod. odp. seřa
dily se spolky a obecenstvo a na to uobíraly se v
slavném průvodu ua náměstí, Zde promlovil p. JUDr.
Antonín Formánek nadšenouřečo životuapů
sobení největšího Čecha tohato století a dotkl se zá
roveň výzvamných slavností pražských. Stkvělý výkon
řečnický odménén byl hlučnou pochvalou několika set
poslucbačů z města a z venkova O 3. hod. odebralo
se alavné sbroráždění do nově uprávenéha městského
parku, kdež se konal koncert kapelykostelecké, který
řídil kapelník p. Josef Čermák. Nálada obeceastva
byla vůbec slavnostní. — V restavraci pí. Ladvíkové
u:pořádán byl slavnostní banket, s nímž byli všicbní
účastníci úplně spokojení, Společenský i vlastenecký
rach v nevelkém Týnišli předčí ruch tak v mnohém
větším městě království Českého, v němž poměry 8po
lečenské jsou dosud rozervány,

Z Nové Paky. (Husův pomník. — Dar.)
Jako Praha, i Nová Paka má avou otázku Husovu.
Několik pánů přičiňoje se všemožně, aby naše pont

vystavění pomníku obrátilo ee na městské zastapitel
stvo, aby dovolilo postaviti sochu Husovu na noměstí
před farním kostelem. Schůze zastupitelstva konala
se dne 15, června. Ve prospěch postavení mluvil otře
panými frásemi p. Bohumír Glos, kupec, dále J. Ra
ditský, okresní starosta a J. Novák, řídící učitel,
kteří uvedli, že je to přání veškerého občanatva, a že
tak slavný mož na Pace pomník zasluhuje, a to vše
že děje se pouze z národních ohledů. — Pan J. Gei
sler, lékárník myslí, že není třeba právě na náměstí
representačním Husa stavěti a odvolává se na příklad
Jičína P. J. Fiedler, farář, objasňuje katolické stano
visko, poněvadě pod rouškou Husa skrývá se zloba a
nenávist proti církvi, líčí jeho působení dle Palackého
a vybízí členy, aby dobře avážili že postareníHusa
před kostelem a školou způsobí, vzhledem na poutní



ky, círk. průvody a kvašení v občanstva. Aťpamatojí
členové zastupitelstva, že prospěsbyobčanů mají hájiti
a jim jsou zodpovědní. Při hlasování bylo 1+ hlasů
pro Husa, 6 proti. — Tak promluvilo s4stupitelstvo,
sáleží nyní na občaastva: přejeli si postavení občan
stvo veškero, jak p. Glos tvrdil, pak je pranic nepře
kvapí následky a rád: je enese; jne-li pak je povin

nosti jeho, aby okázalo nkolika pánům, že není jmvše dovóleno; aby pro jejich jastament trpělo město
mravně i hmotně. — Též zmíniti se dlužno o překrá
sném dara, jímž obdarován byl v těchto dnech pout
nický chrám Páně Nanebevzeti Panny Marie. Nejme
nované dáma zaslala gotickou monstranci nmělé prá
ce a ciborfum, dar v ceně nejméně 400 zl. Dárkyni,
jež neznámá zůstala, kéž všemohoucí odplatí bojným
pořehnáním a milostif!

Z Kutné Hory. S oupenci „svatého mu
čedníka pravdy a volnosti svědomí“, totiš pan reda
ktor Hejnic, jeho duch p. dr. Pacák a jeho ministři
financí — evangelíci na Kutnohorku a Čáslaveka za
hájili novou akci proti fanatickému řádění klerikálů.

Podvysocké“, které se svým chefem terrorisují celé
Podvysocko, které klackovitě ubíjejí volnosť slova,

bai smýšlení, musí si tu „svatoupravdu“ ovšem vádyo malešovsku a s malínským křenem opravit, jin
y ani „pravdou“, ba ani „svatou“ nebyla. Na, apan

Hejnic, ten to umí. Když se na Kutnohorsku řekne:
„mluví pravdu jakoHejnic“ ví již, jak ta pravda vypadá.
Nejlépe vypadá ta „pravda“ o Křesetických,na které
mají pan Hejnic, Pacák a Metelka nejvíce zkřesáno.
A bodejť by nel Vědyť ten pan Jelínek, ač jako obr
fořťměl by znát „pravdu “t.j. podvysocko- mysliveckou
latinu „Podvysockých“, nechce jí 8 panem starostou
Vlasákem rozumět, nechtěli klopit na „Podvysocké“
padesátku, ba když obětavý jeden abíral čestný „ná
rodní dar“ pro pana dr. Pacáka, nechtěly tomu s mno
hými pány starosty a předními rolníky na Podvy
socku rozumět, myslíce si, že pan dr. Pacák vydělá
si více svou politikou, než jiný advokát poctivou a
pilnou prací. Rolníci na Kutnohorsku nechtějí nijak
rozumět tvrzení pana Hejnice, že by pan dr. Pacák
byl chudým. Vždyť jeho advokátní kancelář živí sluš
ně jej i jeho společníka, a nese mu aspoň 8.000 zla
tých; zastupování Hospodářskézáložny, která žaluje
výhradně prostfednictvím advokátní kanceláře p. dr.
Pacáku chudé rolníky, kteří nemohou platit úroky
v čas, také hezkých pár stovek nese, sněmovní zase
dání, které trvá ročně přes dva měsíce, vynese chu
dobnému panu dr. Pacákori také přes 600 zlatých,
a diety na říšké radě nesou panu dr. Pacákovi rovněž
přes 3.000 zlatých. vždyť na př. za měsíc červen
shrábne p. dr. Pacák bez námahy 300 zlatých dietů,
ačkoli říšská rada nezasedá. Pan dr. Pacák se prací
nendře a přece mu ta politika jeho na 10.000 zlatých
ročně nese. Když jsem četl sobotní feuilleton „Národ
ních Listů“ „Krach akademických diplomů“, v němž

. J. Z. Horský učsně vykládá, že prý zcela jistě
dojde k tomu, socialismus a pumový anarchismus
přejdou s dělnictva — na lékaře, advokáty, professory,
učitele a inženýry proti lépe postavenému dělnictvu,
poněvadž v Paříži jest asi 3000 advokátů, z nichž
asi 50 vydělá si přes 25,000 zlatých ročně, asi 200
něco přes 5.000 zl. (10.000 franků' a ostatní juristé
— nie — ta jsem si hned povidal: To náš pan dr.
Pacák, ačkoli anarchii a socialisty proti Staročechům
svého času moc podporoval, nedá se tak hned na 80
cialismns, protože chvála Pánu Bohu to jeho politické
mluvení asi 20.000 franků ročně mu vynese, a házet

pany se nevyplácí. Nedotýkal bych se těchto věcí,dyby „Podvysocké“ nebyly napsaly, že „Obnova ne
může dr. Pacákovi vytýkati nic než jeho chudobu,
čímě prý ho chválí. To „Obnově“ asi nenapade, ale
ale naopak musí panu dr. Pacákovi vytýkat, že on
má svou činností z let 188y—1895 lví podíl na ny
nější národní mizerii, že jeho list to byl, který dr.
Riegrovi nešetrně vytýkal národní dar, ač tento jej
neztenčený zůstaví národu, jako mu po 60 let věrně
poctivě a úplně nezištně byl sloužil. Pan dr. Pavák,
horlil svého času proti Staročechům, že prý platí
purkmistrovi katnohorekému 1,200 zl. a byl pouze
pro plat 600 zl. Když však na stolec dosedl pan Ma
cháček, tu byla jeho strana rozhodně proti 600 a
1000 zl., a pan Macháček, financier pana dr. Pacáka
béře klidně 1.200 zl. a je k tomu ještě dodava
telem obce zrovna tak jako jeho političtí přátelé, ač
koli dříve horovali proto, aby zástupci obce nebyly
jejími dodavateli. V „Labských Proudech“ čtou se
dnes přívržencům dra. Pacáka velmi ostré levity, na
které pání — mlčeli, V Kutné Hoře panuje okrutná
zvědavost, jak dopadne žaloba páně Macháčková proti
redaktorovi Škábovi z Kolína. Na světlo přijde asi
mnohá velmi mrzutá a nepříjemná věc. Než páni bu
dou míti, co si sami nadrobili, Faktum je, že strana
dr. Pacáka nesplnila své sliby, které voličům kutno
horským roka 1889 a 1892 ipozději byla činila. Dnes
jest Katná Hora městem prodluženým, má téměř je
den milion dluhů. Zvláštní způsob účtování pravý
stav městských financí nezastře, A při tom není na
děje, že by se městské hospodářství zlepšilo, neboť

potřeby porostou a jmění obecní se ztenčilo. Následem řádění kůrovce musilo se více dřeva spracovati,
bude tedy v příštích letech příjmů méně. Pacákova sa
movláda stane se osudnou městu i okresu. Budoac
nosť ukáže, že je to pravda, Rolníci začínají také již
chápati, že dr. Pacák, přítel jejich přátel, pana Ti
chého a Pecháčka, je nespasí, nevěří také panu Mdr.
Metelkovi, jehož vztek na křesetického lékaře pana
Mdr. Vodičku jest až příliš průhledný, zrovna tak
jako útoky Podvysockých na občany křesetické. Pod
vysocké, dr. Metelka, dr. Pacák a evangelický štáb
na Kutnohorsku cítí, že Křesetice činí silný průlom
do jejich plánů, Katolické Křesetice nedají na zuřivé
útoky Podvysockých, vždyť vědí, že jest nepřirozený
poměr, aby 1.693 evangelíků vládlo na Kutnohorsku
61.207 katolíkům, kteří dříve nebo pozdějipoznají.
že na ezangelících závislý p. dr. Pacák a Hejnic jim
prospěti nemůže. Volají-li Podvysocké „Kutnohorsko
—ozvi se! proti klerikálům, t. j. katolíkům, tedy se
toto ozve tak, že to pánům Novotnému, Špinkovi, Vý
bornému, Pacákovi, Metelkovi a Hejnicovi milým ne
bude. Podvysocké se zlobí, že „Český Východ a Ob
nova“ posýlají se na Podvysocko zdarma — chudým
duchem. My si přejeme, aby se těch Obnov posýlalo ještě

více, protože Podvysocko z „Podvysoek. L.“ seoadřiti
nemohlo. Zatím pomíjím ostatních četných útoků „Pod

kých Listů“ a příštěcitáty z Podvysockých Livtů,
y katolíci v Kutné Hoře a na Katnoborsku na vlast

ní oči se přesvědčili. jak je pan dr. Pacák svými řeč

mi a Podvysocké Listy svými články a zprávamiRléta tahali za nos a hrubě balamatili. Zejména rolníci
poznají jak pan dr. Pacák a Podvys. L. dříve na vý
sosť hájili a velebili všeobecné a fovné hlasovací právo,
jsk rolníkům a femeslníkům hory doly alibovali, a co

zesvých slibů splnili. Bude četba velmi zajímavá apoučná.
Z Vamberka. Časopisypřineslyrůznézprá

vy o nenadálé katastrofě, jež stíhla město naše v Mě
děli po Božím Těle dne 12. června, tedy za nedlouho
po hrozném požára, jemuž dne 14. května padl za
občť náš farní chrám Páně s vedlejší kaplí asi ná
sledkem neopatrnosti. Katastrofa o Božím Těle byla

rovněž neočekávaná. Konal se obrylí slavný průvodke čtyřem oltářům. O 10. hodině, kdyžprůvod byl
asi sto kroků od kostela vzdálen — spustil se slabý
dešť a drobným krapobitím. Malé družičky počtem
asi 70 ukryly se ihned ve vedlejším soukromém dom
ku. Kněží a nejbližším okolím svým uchýlili se do
korridora měšťanské školy, školní mládež doškolních
místností a ostatní účastních do chodeb a podloubí
nejbližších budov. Po malé chvíly ustál dešť a prů
vod ubíral se dále. Když stanul u prvního oltáře —
v dáli zahřmělo. Od severozápadn pradkým větrem
bnán — blížil se černý mrak. Ža nepatrného deště
kněší doprovázely sbory vojenských vysloužilců, dobro
volných hasičů,katolickou jednotou, zpěváky a dosti
valným počtem jiných szbožných účastníků vykonali
příslašné modlitby u 4 oltářů bez obvyklých jindy
delších hudebních introdukcí, což vše u vnitř chrámu
bylo by trvalo o mnoho déle Průvod vracel se do
chrámu. Na témě mfstě, kde poprve deštěm byl za
stížen byl opět prudším deštěm překvapen. tak že v
čsle se ubírající spolky zrychlily krok, kdežto kněží
šli volným krokem dále. Vojenští vysloužilci vešli

přiní do chrámu prostranními dveřmi rozestavivše seolem hlavního oltáře, ostatní spolky byly právě před
hlavním vchodem. Když kměži byli asi tří kroky ze
dali před otevřeným vedlejším vchodem, zableeklo se,
vnitřek chrámu zdál se býti v jednom plameni, ohni
vé vločky jisker jako hustý dešť aypaly se s klenutí
nad hlavním oltářem. Za bleskem provázeným ohlu
šající ránou následoval delší praskot, jakoby trámoví
se tříštilo a klenatí se bořilo. Hrůza nevyslovitelná
a zděšení! Bůh dcpouští, ale neopouští. Dle zůstalých
stop řádil blesk děsně, několik silných krovových trá
mů bylo rozdrceno, blesk vnikl do vnitř klenatím nad
hlavním oltářem, roztříštil se kolikerým klikatým smě
rem, za oltářem zůstavil otvor, jako by tamtudy byl
zmizel, kdežto nad kazatelnou prorazil zeď dva metry
širokou, jak otlnčená omýtka vnitř i zvenčí v témž
směru nasvědčuje. Šest vojenských vyaloužilců stojí

cích po levé straně hlavního oltáře pod kazatelnou,kostelník a s ním hluchoněmý zvoník a několik jiných
osob — padli k zemi. Na rychlo povolaní oba zdejší
pp. lékaři poskytli pomoc. Omráčení byli dopraveni
do nejbližších soukromých budov. Voj. vysloužilec
Jan Kubec ze Sebranic, nebyl již k životu přiveden,
churavěl jiš delší dobu srdeční vadou a byl již ve
čtvrtek © slavnosti Bořího Těla v kostele mdlobou
zachvácen. Velitel voj vysloužilců p. Č.žínský z Lu
penice, (který byl dosti povážlivě bleskem zasažen,
uzdravil se po týdnu zase jakož i stařičký voj. vy
slonžilec Dvořák z Merklovic. Oba obcovali minulou
neděli opět službám Božím. Ježtn z věže a otvorem
klenby valil se dým — nastal poplach, že kostel ho
ří a nebyl bezdůvodný, jak ohořelé některé části trá
mů nasvědčají. Jen rychlému přispění hasičů a úsi
lovné námaze lze děkovati, že zachráněna byla tato

slední naše svatyně. Dojemný, ardcetklivý byl po
led na bědající matky shánějící se po svých d'tkách

— družíčkách — jimž diky Bohu — sám nebeský
Slitovník — připravil v čes bezpečný ochranný útu
lek. O možném dalekovětším neštěstí, jež mohlo se při
hodit — při plném chrámu Páně — kde i nejvíce
ohrcžená místa, galerice kolem hlavního oltáře byly
by bývaly lidem obsazeny, nelze ani potuchy míti.
Jen a hrůzou lze na to pomysliti, Na téže jedné gale
rii nalézala se též vrchnost doudlebská, vyčkávajíc
návrat průvodu do chrámu. Předtuchou Bohem vnuk
nutou puzená však opustila kostel o několik minut
dříve, což bylo její záchranou, nebo v těch místech
řádil blesk nejhůře. Neštěstí se stalo. Bůb nás na
větívil. Mohlo být horší. Děkujeme Bohu, že se tak
nestalo. Požárem poškozený farní chrám Páně jest
prozatímným krytem opatřen a začíná se s nejnutněj
šími zevnějšími opravami. Jelikož v klenutí dle zá
znamu v pamětní knize již roku 42. nalezala se trhli
na, jež stále nebezpečím hrozila, uznala u této příle
žitosti sl. pol. komise za nutné, aby střední, poškoze
ná část klenutf byla zbourána a novým nahražena.
Z té příčiny veškeré u vnitř chrámu dosud 8e nalé
zající movitosti, ozdobné části oltářů, kazatelna, obra
zy, lavice a j. musely býti odetraněny. Znovu zařizení
vnitra chrámu bude tadíš značného nákladu vyžado
vati, při Čemž ovšem nutno nám nejvíce spoléhati v
obětavost šlechetných dobrodinců Milým našim apo
lužákům, kteří dílem z vlastních prostředků, dílem
sbírkami v kostetích konanými značné příspěvky nám
zasílají, mnohým ct. rodákům zdejším v cizině ueí
dleným, vůbec všem dobrodincům za milodary z blíz
ka i z dálí nám obětavě zasílanýni — buďteš vroucí
díky. Věemohoucíračiž jím býti štědrým odplatitelemBŘE

"Tržní ceny.
V Králové Dvofe n. L. dne 25. června 1898

pšenice 7-00, 0-00 žito 6-40 6-00, ječmen 0-00 0:00
oves 3:45 285, hrách 0.— 0©—, čočka —00 ——
vikev 0©— 0—, jáhly 0'—, —— kroupy
brambory 2:60 0-—, vejce (kopa) 1-40 0.—, máslo 0:93
0.88, tvaroh 12 kr., maso hovězí 68 kr., maso telecí
56 kr., maso vepřové 80 kr., mas3 skopové 60, seno
2-80 oláma 2.00, wvea 770 7-30,

+— ——

(Zaaláno.) 4
Soudruzi! P

Svoláváme na dem 3. července b. r. du'Bo
b sjezd všech katolických jednot, v ústřed
ním dievésnímsdružení zastoupených. Doba pří
tomná vyžadoje svorného postupu ve spořkové
práci, proto předním úkclem našeho sjezdo bude
rokování o 8vorném postupu katolické organicaci.
Současně se sjezdem světí bratrský spolek v Do
brušce spolkový prapor a odbývá se výroční valná
echůze ústředního sdružení dle pořadu, jenž všam
jednotám bude zvláště zaslán. ,

Očekáváme, že budete všichni aspoň svými
delegaty zastoupeni, aby bylo světu žjevno, že'na
českém východě katolická myšlenka má hojnašt
nadšených přátel. P. řečníky řádáme, aby 3 dny
předem 'oblásili svá themata u podepsaného před
sednictva. Zdař Bůh!

Ústřední diecésní jednota katol. spolků
v Hradci Králové 20. června 1898.

Dr. Frant. Reyl, Dr. Víme. Rutk,
jednatel. předseda

+ +
(Zasláno.) ..

Pan Josef Krejčík
umělecký závod sochařský a řezbářský v Praze...
Dílny: Bubna 619.VII — Sklad Eliščina tř. č. 24

Zásilka „S v. srdce“ obdržel jsem ještěv čas,
takže jsme je moll: upraviti na oltář a dělá velkou
okrasu oltáři sanémo. S veškerou úctou oddaný

P. Josef Krátký, saráf.
Staro Ptení (Morava) dne 19. dabna 1897.

(Zasláno.)

Zamýšlíme vydati seznam všech katolických
spolků v Čechách, na Moravě s ve Slezsku. Pročeš
prosíme slavné spolky katol. tovaryšů, jednoty katol.
jinochů a muožů, křest, sociální spolky, čtenářské“
spolky (pokud jsou na základě katolickém), katolické
polit. jednoty a dělnické politické upolky, aby nám:
laskavě edělili korrespondenčním lístkem: 1. Jméno
předsedy, jeho stav (zaměstnání). 2. Jméno spolku a
sídlo (ulici a číslo), 3. Počet členů. 4. Rok založení
a jméno zakladatele. Veškeré odpovědi buďtež zasí
Jány pod adresou Jan Jílek, předsedaspolku ka
tol. dělníků v Třebíči, Litoltova ulice č. 1 Domky.

Katoliekým jednotám! —
Nabízíme :

Průvodní knižka
pro členy katol. jednot.

Spisek je úhledně upraven a
oboahujeseznamveškerých
jednot a spolků křesťanoko-social
ních, cestovní řád atd.

Cena 1 výtisku (GO atran) vá
zaného 20 kr. franco.

Objednávky vyřizuje obratem

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

Nápěvy k Olíáři Čes.
rávě byly v tisku dokončeny a možao objednávky již

ť "knihvyříditi. a čítá 122 stran. 89 (formát Oltáře) a pro
dává se (bez frankatury): .

1 brožovanývýtisk. . . . -+ za 16kr.
1 v poloplátně váz. výtisk . sa 28 kr.
1 v plátně váz. výtisk . . . . - za 25 kr. ,
1 v plátně váz. se zlaceným křížkem| za 27 kr.

Pro knihkupce cena při brož. výtiscích o 3 kr., při

tázaných o r nižší. jednotlivýchJelikož Nápěvy objednávány budou jen po jednotliv
výtiscích, jiché cena nízká nedopouští zasílání zvláštních
účtů, díti se bude zásilka Nápěvů při objednávce do 6
kusů jedině proti předem zaslanému obnosu, k němuž

račtel pl. t. objednatelé přiložiti na porto
při 1. výtisku 3 kr.,
„2.3 n R„
-4-6 „ 10,

SED“Hlas varhan k čes. Oltáři « kniha nápěvu
k něm. Oltář nacházíte v sazbě."ij

Aby Hlas varhan aspoň v částech dříve dostal se
do rukou šadatelů, bude vydán postupně asi ve 4 neb

sešitech. Vyjití 1. sešitu i cenu eznámíme po Mn jehov Obnově. „Nápěvy k Oltáři“ obsahují melodie pro
zpěváka ku všem písním v Oltáři obsaženým. Kromě toho
i chorální nápěv k litaniím © Otče náš, Zdrávas Maria,

Pod ochranu Tvou, Zdrávas Královno, Anděl Páně.
Při nápěvech podložen z pravidla pouze1. verš, tam však
kde by mohly nastati obtíže 8 podkladem textu, aneb kde
praktická potřeba toho se ukázala, podložen jeat text tak,
aby snadno vpraviti se mohli do nápěvu i ti, kteří „Ná

ěvů“ po ruce nemají.

Aby při zpěvu náležitě se dbalo slovného přísnku vysnačena jest v „Nápěvech“ tučnějším tiskem slabika hlavní
přízvuk ve slové mající.

Při každé písní označeno, odkud nápěv vzat byl.



. Kdo u mne kupuje,

českou věc podporuje!
„Zb000.0000060BOBak

a
hodildlolikodkkné La

Bucharův

léčební ústav
pro chirurgické, orthopaedické

a čívové nemeci
v Heřmanově Městoi

(Království České.)
Zvláště poukazuje se na:

*Manuelní léčení zkřivených páteří « s těmito
souvisícího nerovného vývoje těl: a to tekřka výhradně
bez používání velice obtížných, namnoze škodlivých růz

„ných druhů bendaží. šněrovaček atd.
vyléčení všech druhů kýl (průiržístřev)i

zastaralých, u osob obojího pohlaví v poměrné krátké
době spůsobem nejen bezbolestným, ale i veškerého ne
bezpečí prostým, takže i dítky léčení toto lehce snášejí.

Ústav opatřen jes: nejnovějšími přistrojíelektrickými.
Ceny mírné a pobyt příjemný.

„P———,—,—,—,—,—,
í Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlastní dílné ne umě'é truhléřské i čalou

nické sboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
ze dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá

daného

O9 pérovky a žíněnky, U8
spony a táslony do oken, hladké i zdrhované dle

franc. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

s velkým množstvím brouše

lustr barokový Karel Zavadil,
pasíř v Chrudimi,

Pozor! Útěte!
Abych v širší známost

uvedl svůj nově založený
závod s dřevěnými výrobky
a získal si přízeň P.T.cbe
€enstva ustanovil jsem krá
sné prémie a sice:

50 krásných
dřevěných hraček

všech druhů, krásně malo
'vaných, pro malé i velké
dětí (pro chlapce jiné, pro
děvčata rovněž jiné) za
pouhý doplatek zl. 170.

Každé zásilce budepř =
jožen cenník všech dřevě
ných potřeb pro domácnost
i hospodářství. Obchodní
kům velké výhody.

Zásilky vyřizuje dobír
koučeská firma Jos.
Kostelecký, Svratouch
Č 15., poštaSvratka (Čechy).

Elegantní

dýmky
různých tvarů s vyřezáva
nými ozdobumi, jmeny, mo
nogramy, modely vkusně

pracované a levné ceny,
Mám též na skladě veškeré
druhy dýmek hladkých (fla
drových). Ceny za kus: 60,

70, 80, go a t zl. 30 kr.
Obchodníkům při tuctovém
odebrání | poskytuji velké

výhody. 294
Zásilky vyřizuje dobírkou
česká firma Jos. Ko
stelecký, Svratouchč.15

pošta Svratka (Čechy.)

KRRNNINN

č Ludvík

korativních

v
Nejedlý, 3

4

Jan Kalis,
hodinář a zlatník

v Bychnověn. Kn.,
272 doporučuje

svůj „hojně zásobený sklad
zlatého a stříb. zboží,
hodin kývadlových, ka
pesních v cenách mírných

a 86 zárakou.

Též na splátky.

v Rychnově n. Kn.

tronátním úřadům

Ceny co nejmírnější.

nými rozpočty.

rhenmatis,

rhenm,

MINIMAIII

Koupím spisy
Kvsmákovy, Pravdovy, Hálkovy, Brynychovy neb

jiné zábavné.
Nabídky: »Nová Paka 102 (poste restante.)

hraní mánka: Kotva.

LINIMENT. CAPSICI COMP,
z Riehtrovy lékárny v Praze

uznává yberné, bolesti otičující satiráni; jestnaskladěvo všechlékárnáchza40kr.,70kr.e1 x
Všeobecně oblíbený testo

domácí prostředek
žád jenvpůvodníchláhvíchs našíochrannou
mlkon ketvsa“ s Rioktrevylékárny.
Buď opatrný a přijmi jen láhve s touto JPN
oohranácuznámkou za původní přípravku.

Richtřova lékárna „U zlatého Iva“ v Praze, (NÝ

Laciné a krásné růžence
v největším výběru, obrázky svatých a vůbec vše, co je v

oboru devotionalií, má na skladě ústav
Růžencová výrobna v Praze č, 200—|,

Konviktská ulice. 346
V ústavě zhotovujíse též všechna kostelní roucha zacenu

mírnější než všu je jinde
Čistým výtěžkem vydržuje ústav 26sirotků —mrzáčků.

Aatěračská ÚĎíliai
B dosel Komárek a sn
8| v domě p. Rezka na hlav. náměstí č, 133 S«
É v Hradci Králové š

[8 nabízí služby své ku provedení veškerých prací 3
E| Stavebních, nátěru facad a průčelí domů, |$

? nábytku, podlah, železných konstrukcí a [S
| podobné. 2

Vedle napodobení různých dřev prová
k dime též i věrnou imitaci mramoru. j

(Bližší sdělí p. K. Mašta, obuvník zde.)

u- Wě“Levnéceny."UN

Praktikant
absolvovaný sextán přijme se v lékárně „u zla

tého Iva“ v Hradci Králové

poslední dílo věhlasného Knelppa,

a Dovětek k „Mojí závěti“A pro lidi zdravé a nemocné.
k Přeložil Em. svob. pán Salomon z Fried
re bergů (Mírohorský , starosta spolku „Če

ský Kneipp“ v Praze.

S přečelnými vyobrazeními

p 458 str Ceny: brož. 1 zl. 56 kr., váz.
A) 1 zl. 93 kr., poštou o (© kr., rekoman

dované o 20 kr. více,

Dílo toto tvoří dávno očekávanou druhou část díla
„Moje závět “

Toto, jakož i všecka dila Knelppova jsou vhojné
z ásobé stále na skladě v českém knibkupectví

Fr. A.Urbánka w Praze,
(vedle Nár. divadlu), kde se rozesílá zdarma na požádání

obrázkovábrožurka Knelppova

Ja Hromadni
stavitel pian a pianinEraha,

ostrov Kampa č. 515

Veškeré opravy, jakož i ladění se přijímají
rychle a aprávně vyřizuji.Vše se zárukou.

SME- Humpolecká

Ilatěná sukna
a letní lodny.

Dámské lodny. Modní oblekové látky
na převlečníky a haveloky

2 čisté ovčí vlny a levných cenách doporučuje

Karel Kocián,
závod soukennický v Humpolci.

Vzorky k nahlédnuté franko.



nabízí firma

všeho druhu atd.
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NANRNNNA

V. VACEK,
závod

školkářský

v Pamět
niku

u Chlumce

«

nabízí pro zimní a jarní
vysazování stromy ovocné

ké i krsky, sazenice pro
-živé ploty,křoviny ozdobné,
konifery, divoké | stromy
pro stromořadí, pláňata atd.
Statisíce sazenic v zásobě.
Levné ceny. — Výborné

„sboží. — Poučný cenník
zdarma

EN
emeflo40kusů50kr.

69—2

SRB“ Nejlepší "W

slovátkou SUYOVICI
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

K. Nesňal v Uherském Brodě
(Morava).

Denní osvěžení; chuti k jídlu, okamžité posily
sesláblým a starým lidem; překvapující účinek stížc
ným chudokrevností, chorobám plic a re
konvalescentům poskytuje skleníčka ře
ckého vína: MAVRODAPHNÉsladké, ACHATER
SEC méně sladké, obě vína desertní a pro nemocné,
lisované z čerstvých hroznů Malvasinských. K obdržení
u pp. lékárníků A. Spory, K. Hubáčka, v Hradci
Králové, jakož u firmy H. F. Seidel, Praha Vodi
čková ul. č. 30, hlavní sklad spol. Achaia v Patrasu
pro Čechy, Moravu a Slezko. Ceny: Celá láhev 1-75 zl.,
půl láhve 90 kr. Toto víno nezkazí se v načatých,
dobře uzavřených lábvích. (108)

L

Vysnamenán stř.hrnou medaili
v Hradci Králo.* r. 1894.

Veledůstojnému dachovonstvn!

Dovoluji si odporučiti svůj hojné zásobený sklad

kostelních paramentů
ve vlastní dílně prncovanych. Dále zhotovují go
bickésvícny, lampy, kalichy, monstrance,
lucerny, rámce na kanonické tabulky a
pod. přesně dle vzorů a slohu za ceny mírné.
Btaré předměty obnovuji, postříbřuji a pozlacuji

v ohni velmi trvanlivě a levně.

Růsná doporučaní, vysvědčení a osvědčení, jakož
i vzorky zasílám na ukázku franko.

Blavným spolkům a korporacím uasbízím se ka
zhotození odznaků, památních penízků a t. d.

Karel Zavadil,
pasiř v Chrudimi. 371(5

Heřmánkový květ
syrový neb suchý

kupuje v každém množství za cenu nejvyšší lékárna
„u zlatého Iva“ v Hradci Králové.

OOO00000000003000

3 JAN HORÁK
soukeník

VUVRYCHNOVĚN K
nabízí na dobu jarní a letní

čistě vlněné látky
PEB“vlastní výroby. "M

Račteš učiniti jen malou objednávku na
skoušku!

Vzorky na požádání zašlu franko.

©

DěLuje všem svýr milým veledůstojným a
velectěným zákazníkům za vzácnou přízeň, pro
sím, aby mi i dále důvěru svou věnovali a sli

bu) vždy vzornou, poctivou obsluhu. 16

800000000000000008

Ku zhotovení
všech řesbářských prací, v každém slohu,

v přesném a čistém provedení
odporučaje se

E závodřezbářskýNI2AK
(Josefa Soudila

me a) :
Zvláště dovoluji si upozorniti P. T. veled.
duchovenstvo a slavné správy Škol na svůj
nově zařízený sklad jemně řezaných křížů
visacích i stojacích pro kostely, školy a

domácnosti.

OB“ Ceny velmi mírné. "Ni

—O$*Novinka!
Praktické

rychloprací stroje
se ždímadlem

va nejvýš výhodné vzhledem k úepoře času, mý
dla a k docílení čistého prádla, aniž by tím prá-|

dlo trpělo, zhotovuje strojnická dílna

J. Bucka vě Smidarech,
4) kde možno též veškeré hospodářské stroje nej

nočjší soustavy důkladně zhotovené sa ceny
levné obdržeti. 211

Upozorňuji na dokonalé a nejnovější Fetaci
stroje exo-ntrické mláticí stroje s kuličkovým « |
ložisky. Prací stroje má též na skladě p. Karel
Duš“k, na s«. Jenském nám. v Hradci Králové

IPrávě vyšel!
—p2s

o prvním diecésním

SJELDU
katolíků

a diecésním spolkovém domě

„Adalbertinu“
v Elradoi ECrálové.

Kniha tato jest ve formátn velké osmerky
o 16 arších (140 etran) se třemi obrázky
a prodává se brož. za 30 kr., vázaná v

"červeném plátně/za 60kr. sezi. ořízkou 60kr.

Objednávky vyřizuje obratem.

Biskupská knihtiskárna v Adalberiinu
vHradci Králové.

Vambeřice.
V úcté podepsaný dovolue si P. T. obe

censtvo uposorniti na svů, ve Vambeřicích proti
kostelu letící

HOSTINEC

„uželezného kříže“
a dopsročoje jej tojoé návětěvě pp. poutníků.

Levné přenocování,
jakož 1dobrá jídla a nápeje.

O iask. hojnou přízeň prosí v úotě plné '

A. L. BRANKE,
hostioský.

300000000G000G0G0CS

O > Vývozdovšechzemí! Z.
Na zemké jubilejní výstavě + Praze 1891.: Zlatá medalie.
Na zemské hosp. prům. výstavě bulharské v Plovdivu 189%.
nejvyšší vyznamenání: Čestný diplom státní. Na hospodař=
sko-průmyslové a národopisné výstavě v Hradci Králové
1894- Nejvyšší vyznamenání: Zlatá medelie s korunou. Na
Néradopisné výstavě Českoslovanské v Praze 1895. 1. cena.

Čestný diplom N. V. Č.
Česká, na četných výstavách prvními cenami poctěna

(ovárna na piana,pianina harmonia a varhany

AL. EOBD LEOTA v Hradoi Králoré
Filialní skla“
dy:ve Vídm
III. Salesia“
nergasse 31. "
Brně, Orelské
ulice č. 7., “
Praze: Král“
Vinohrady,

Karlovatř.c.8.
odporoučíče
skému hudeb
nímu obecen
tvu svá nej
lépe osvěd

čená

piana,
pianina

s
angl. rnvžánou .

u skou 
mkuu novcho

snačné sdokonaleného provedení

" © harmenis ovropské a americké soustavy
všech rozměrů v cenách, přiřádné zevní úpravě, zaručené
trvanlivostí a vyrovnané uhlazené 1 vydatné zvačnosti

neobyčejné levných.

Mič na Spláky za vÝROdRÝCh podminek

Obráskové cenníky na požádání zdarma a franko
Záraka pětiletá. (99)

ONP>Vývozdo všech zem! i
Ou.
Josef KrejčíkwPraze,

umělecký závod nochařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné, 0. 612-VII.
Sklad Eliščina třida č. 24.

-| doporučuje uctivě
acéchoalnésnámé: Sochy, oltáře, křížové cesty,

jesle, Boží proby, kříže, kazatelny, zpověúonice, křtitelny, konsoty,svicny, lustry, pulty
atd. dle slohu kostelu: 265

nákre-y, cenníky a rospočty bezplatně a
ranko.

Suchary.
ARON KU6

v Branné u Jilemnice
odporučuje

důst. duchoveneva a velet obecenstva náchary vlastní výroby velmi jemné a lerné co
nejlepší příkusek k čaji,vínu i ku kávě. Vy
rovnají se úplně sacharům lomnickým. —

Nejlepší odpornčení.

Obsluha rychlá a solidní.

i1a)půi
—

CE
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vrhem jeho, který sněl v ten smysl, aby byl zvolen

věrný jeho spojenec s obecnívlády, pan aváčak, bentrý manipulant, ktorý má se sšeho rosum. Právěproto,
o tak dobře všemu rozumí, chtěl ho tem Říha míti,

snad aby stavěl slinice okresní jako v obcí dláldéní.“
— Nevíme, byl-li pisatelem tohoto dopisu p. dr. Pacák,
avšak tentýž pán, nyní purkmistr Macháček jest jeho
nejlepší akvisicí a hledaným osobním bankéřem. Tolik
jest jisto, že toho času ještě v Hoře vládnoucí p.dr.
Pací , jistě pc panu purkmistrovi kamenem háseti
nebude, ba ani písek mu do očí házeti nebude, byť
by ho byla sebe větší hromada. Dnes p. dr. Pacák
prostřednictvím p.Macháčka králuje nad Horoua říká
ako tělemmaličký, ale duchem veliký král Ludvík

V.: „Pétat Cestmoi!“ — „stát — obec jsem jál“
Kutnohorské zastupitelstvo usneslo se na tom, že se
má darovali písaři p.dra Pacáka Pokornému — bá
snicky zvanému „Pikulfkovi“ Podvysockých Listů

obecní pozemekku stavbě obydelního domku Jeněho. Z jakých příčinto má tsn člověk dostat, to Bůh
ví, my jenom zde víme, že to má mít za věrné služby
Macháčkori a Pacákovi ve volbách a jich politiceko
nané. A že s těch 36 obecních výborů ný 8eproti
tomu neozval, tomu se zde ještě více divíme. Záslah
jiných nemá ten člověk žádných; neboť ty jeho bá
snické alátaniny do Podvysockých Listů uveřejňované
nestojí ani za šňopec tabáku, Je zde ale ještě okolnost
další. Obec, která přece podlé obecního řádu má ho
spodařit s jměním obecním tak, aby co možná nej
většího užitka vynášelo, dá snad na komando Ma
cháčka neb Pacáka někomu pozemek obecní darem.
Toho přece je velmi pořídkupříklad, tak se nemá
v prodlužené Kutné Hořehospodařit! Mimo to ale
jest zde ještě něco jiného. Jak známo, stávalu dříve
na místě, kde se nyví právě nová budova pro zdejší

vejchovní úřad staví, kaple blahoslavené Panny Marie,kde se také před tou kapličkou pobožnosti konaly.
Když se měl stavět ten dům pro cejchovní úřad, pře
ložili ta kapličku, totiž zbořili ji a postavili novou
kapličku na místě právě nacházejícím 8e gedle onoho
Pokornému darovaného místa (u silnice. Když nyní
Pokorný ten svůj domek si postaví, tak bhde ten jeho
barák stát, jak to dle založených již základů viděti,
těsně vedle té kapličky a kdežto dříve ta kaplička
stála na vo'ném prostranství a lidé zcela pohodlně
před ní pobožnost konati mohli, bude ta nynější ka
plička tím barákem Pokorného atisknata a lidi musí
na silnici se tísnit před kapličkou. Nemohla se tedy
kaplička te umístit uprostřed toho Pokornéma daro
vaného místa, po případě kol ní neb za ní nějaký
stromek neb chvojka atd. zasadit, aby lidé pobodlné
pobožnost svou konati mohli a nemusili na veřejné
silnici stát?

Od Nového Hěsta mad Metují. 0 panu
starostovi Nového Města Bóbmovi'oblašují helveteké
„Hlasy ze Siona“, že vydal dopisnice (kcrrespon
denční lístky) = obrazem Hasšovým. To není pro nás
katolíky nic tak překvapojícího. Katosci již dávno
vědí, že tiskne pan Bóbm dávno evangelické potupy
církve katolické, Ale když tak jedná, nebudou kato
Jičtí kněží mu svou důvěra na dále moci věnovati.
Prozatím se bo tážeme, v jak blízkém příbu
zenství a ním se nachází pověstný továr
ník Bobo z Lanova a Vrchlabí, který sa uči
nil vůdcem fanatických německých nacionálů a Wol
flánů tamnějších a přivedl na p. biskupa deputaci,
která hrubě až i rukama vzbůru zdviženýma se na
něj sápals. Je to zajímavé, je li lanovský Běum Čech
a nebo je-li novoměstský p. Bóhm — Němec.

Z Černmilova. Katolický farní úřad v Čer
nilově odeslal prostřednictvím redakce Obnovy 16 zl.

jakožto výaleo sbírky chrámové ve prospěch pohořelých v NovémHradci Králové.
Z Podskalí u Chrasti. Stává ve sice

zcela přirozeně, že to, co stále vidíme, časem sevšední,

byť bylo sebe krásnější Ale zvláštností povaby českéjest, še věcí krásných, které máme ve vlasti své,
mnohdy vůbec ani si nevšimneme, až teprve nás ně
jský cizinec na ně upozorní. Tak se to mělo s růz
nými památkami našimi. Teprvé národopisnou výsta
vou upozorněno na drabocennost věcí těch. Ale co
dříve již různých těch vzácných památek bývalé naší
slávy všelikými agenty židovskými zkoupeno, a které
nyní zdobí museacizozemská. Podobně se to má s
krásou krajin našich, V prázdninách nyní každý pře
mýšlí, kam by na nějaký čas odebrati se měl, aby
užil poněkudčerstvého vzduchu a po celoroční práci
pookřál. Obyčejně vyvolíse nějaké výletní místo, a
to nejčastěji německé, již je více rozkřičeno, ale ne
víme, jak doch pookřeje, když atále slyší Čech zvuky
řeči cizí v oněch místech, kde dříve Čechové byvali
páni a kde nyní nesmíme český takměř promlaviti;
zajisté še bolno u erdce. Mnozí odjíždějí m Čech do
Drážďan, Mnichova, Berlína nebo někam na jib, ale
krásy země ové neznají. Podobné myšlénky napadaly
mi, kdyžpřed nedávnem navětívil jsem utěšené vý
letní místo Podskalí. V pravdě kousek to českého

ráje, sle jak málo p znám! Výletníci z nejbližšíhookolí, několik hostů s Chradimi a Pardabic každo
ročně navštěvojí útulné místo to, ale ostatníma světu
je neznámo. Pomyalel jsem ai, kdyby to tuk bylo v

roji německém, jaký ruch, jak živo by zde bylo!
Pohřížen v myšlénkách procházel jsem se lesními pě
šinkami kolem bublavého potoka, a v duchu viděl

jsem, jak probouzí se podnikavý dechčeský, jak tiché zátiší se mění, kolem kostelíčka na lesnatých
stráních staví se nádherné villy, na místě nynějšího

rostého hostince, že atojí jiš velkolepý hotel s mo
Šerně zřízenými lázněmi, na protějším návrší jak po

staveno nádraší a ve vkusně upravených lesích okolních jak hemží se lidé všech stavů. „Pojednouzaletěl
duch můj v jiná místa výletní, zarmoutil se, neboť
všude slyšel jsem tam řeč cizí, viděl většinou cisí
lidi, kteří ovládají nyní penězi svými celý svět, které
však každý nenávidí a napadlo mi,'aby snad i zde
tento utěšený kousek českého ráje nebyl útulkem lidí
podobných, a aby místo lahodné řeči časké nezavládia
tu němčina. Tu mimoděk sabočil jsem z vlastní pě
šinky a veliký žulový balvan vytrhl mne = dumání.
V prvním okamšiku nemohl jsem se vzpamatovati,

myslel jsem, že je vše skutečností, a fe zde jsou již
Němci, neboť na hrubě blasené desce čtu ve správné
němějiněnapssný nápis:

Zde
toto místo, na které málo kdo vstoupí

šlechtična Poňatovská
dne 28. srpna 1781

přítomností svou šťastným učinila.
Tichý byl okolní háj — jak její duše —

Nebe něžné jako její srdce.
Chrám dobročinnosti.
Od tohoto dne budiž

nepřístupno zde toto místo

roněi detra “ svatým|
Podivný to nápis, myslím si, kdo to asi psal?

„Divíte se asi zajisté“, slyším sa sebou hlas, „tomuto
nápisu zde v cela české krajině! ©Včimněte si dole,
podpis vám vše vysvětlí. Biskup Hay ho psal, známý
rádce císaře Josefa, který chtěl Čechy poněmčit, ten
vlastenecký biskup Hay, jak ho nyní radikálové stále
vychvalují, ten že to napsal? |! Jaký má biskap Hay
na hřbitově chrasteckém pomník? Takovýjsem nevi
děl. Němčina ovšem na přední místě, ale o Bola na
něm ani zmínky a místo kříže dvě hořící pochodně
přes sebe položeny. Stojí za podívanou. Je to snad
známkou, jakýtehdy vana! náboženský duch. Ibned
mi napadlo, protoasi moderní neznabozi velebí Hayr,
že byl liberálnější v náboženství a vychvalují ho také
jako vlastence, ačkoliv byl smýšlením Němec, nyní
také pochopoji, proč nynějšího biskupa, který je přece

vlastencom s tělem i s duší, vlastencem, jaký ještě
na trůně královéhradéckého biskaopatví nebyl, pítoho nenávidí, protože koná povinnost evou, že hájí
víra hatolickou proti útokům nevěrců. Ale nevím,
zdali je to dobrým znamením pro biskapa, který je
vychvalován od moderních pobanů. „To si musímpo
mník ten prohlédnouti důkladně“ odpověděl jsem,
„nyní jsem tak přemýšlel o té kráse zdejšího údolí,
jak ay to byla pěkné výletní mfstol“ „Ba věru, tak
romantické místo, jako je zde, tak čistý vzduch,
zdrává voda, krásné lesy a ničím nerušený klid, tose
tak enadno nenajde. Ale my Čechové málo jeme ped
pikaví, kdyby se tu naetavělo bytů, jak by se to vy

pláoolo Letos ku př. jsou všecky byty již před roem zadány a místa pnedostanete.“ — Snad několik
těchto řádků přispěje k tomu, aby oživlo v brzku ne
známé dosud, ale krásné údolí Podekalské. Nechť ale
se toho chopí křesťané a ne židé, to raději nic.

Z Čermné u Lanškrosna. Sv. Josef
ská jednota kat. jinochů a mušů v Čermné, nepořá
dala v neděli dne 12. června 1898, měsíční spolkovou
schůzi. Členů a pozvaných hostí dostavilo se přes
300 csob ©Schězi sabájil o 4 hod. odpoledne zaslou
žilý předseda jednoty vdp. Valentin Appl, místní fa
rář přivítáním shromážděných předataviv zároveň po
svaného řečníka p. Tomáše Josefa. Jirouška, dělníka
strojnického z Praby, jenš otázka sociální u „dělní
ctva“, „řemeslnictva“ a „ro'nictva“. Přednáška jeho
sledováná po celou dobu její trviní s velikým záj
mem a pozorností. Přednášku, tek několik přítomných
sociálních demokratů e klidem vyslechlo! Po té po
děkoval vdp. předseda jnénem av. Josefeké jednoty
p. řečníkovi a projeveno přání, by častěji podobných
poučných a jadrných přednášekjednotě naší je dostalo|

Z České Brusnice. Od 2.—9.červnako
nali zde O0. redemptoristé z Filipsdorfu sv. misii za
přehojného účastenství. Sv. Svátosti přijalo přes 2.300
účastníků.

Z Čeruěle. Dne 4. červences večeremnaši
klidnou vískou smutná kolovala novina. Anna No
váková, záletá dívka, jediná dcera přičinlivých ro
dičů, po přijíli z práce na poli odešla z domn rodičů,
aby ai na koupených u cesty u stromech třešnových
ovoce natrhala. Za chvílí malou zlomila se s ní větev
a děvče s výši asi 4 metrů spadla na cestu s výkři
kem a v tratolišti krve bez duchá ležeti zůstala. Při
volán lékař z Nov. Města n. M, oč velmi se přičinil
k vědomosti ji již přivésti nemohl. Když pakpo půl
noci kněz poslednípomázání jí ndělil, he 4té hodině
dotrpěla. Každýzde želí hodné dívky a soustrasť má
s rodičijedináčka svého oplakávající.

Z Lomnice m. P. Svěcení nových soch v
opravené a překrásně malované pontnické kapli a kří
žové cesty na hoře Tábor, vykoná se 10. července ve
2 kod. odp.Kapli navštívil 13. května téš J. B. Mi
losť a pochválil zvláště umělecké malby vp. Kníška.

Velká: křesťansko-sociální manife
stace na Králové-Hradecku.

Ještě neuplynul rok od velkolepého katol. die
cesálního ejezda v Hradci Králové, a již zase mani
festoval se mohatný šivel katolický na Královéhra
decku v netušeně mocné míře. 81. Křesťanská polit.
jednota av. Václava v Dobrušce posvěcovala 3. čer
vence spů:ob'm velice okázalým svůj nový, pěkný
prapor na zdejším náměstí. Dík horlivé a usilovné
snase dp. katechety Hornofa podařila we dobrušská
slavnost znamenitě. Významné bylo veliké účastenat
všeho města i okolí, významnější, že všechněch stav
příslušníci svorně, v bratrství a v největším počta
súčastnili se této čistě katolické manifestace. Jiš od
ranních hodin panoval tu ruch sváteční a nadšení.
Město bylo velice bohatě ozdobené prapory národ
ních barev, květinami, zelení a fábory. Po ranním
budíčka scházely se spolky a přijížděly korporace, de
putace a hosté s prapory; vozy okrášlené chvojím při
vášely hojnost hostí z okolí, přijelimoderní cyklisté
na slavnost a účastnili se jí dleprogramu. Vše, vše

dilo na nohoa, jediné místní učitelstvo stávkovalo.ou výminku učinil jen pan řiditel dívčí školy.
Při elavnosti působily dvě kapely a uice místní a bo
huslavická. Obě výborně se držely. Spolky byly uví
tány na náměstí. Zde pod sochouMarianekou v bujné
zeleni a v květinách stál oltář, byla místa pro hod
nostáře a řečniště, sametem dekorované. V ústanove
nou hodinu přicházely seřadéné apolky, a sice: Kat.

jednota = Bohuslavic, s Hradce Kidně = Horníhoelení, s Bokytníka, z V, Jesenic, s Úpice,Hronova, |

Náchoda, Kostelce n. O., s Černilova, sTřobechorís Chocně, s Police n. M., s C.Černé, s
rv. Kostelce, s Vamberka, skoro vesměs s prapory,

deputace katol. tovaryšůs Prahy I., Katol. besedy v
Praze, Voj. vysloužilci místní, sbory hasičaké s Do
brušky, s Chaber, s Převoz, s Puhic a s Bohuslavo
vic s hudbou a praporem. Místní pěveckéepolky „Vlast“
a „Dobroš“, osmero oddělení spolků šivnostenských a
obchod. gremium s předšedy svými a prapory, 8 je
likož má Dobruška na místě rady obecní vládou usta
novenou komisi z občenstra ve správě obce, byli tito

páni i celé obec. zastupitelstvo s p. Jos. Vondrou vle přítomní slavnosti. Nejčelněji byli zastoupeníčle
nově spolků z Třebechovics dp. Flesarem a sČerni
love s dp. farářem Seidlem. Okresní hejtman p. Neu
hold s Nov.Města nad M, obcoval slavnosti od po
čátka a“ do konce. Vdp. místuí děkan Flesar, jes
chorav, dal se ca slavnost dovézti v kočáře. Průvod
na náměstí obešel tribunu, družičky uložily prapor
na stůl, a dámy, matky praporu, položily naň fábory.
Po slavnostním sbora a střelbě s hmoždýřů vešlo du
ohovenstvo na tribunu. Byli zde 8iletý vdp. vikář a
kanovník Novák z N. Města, Th. dr. Ruth = Krá
Invé Hradce, předsedasdružení kat. jednoty vdp. Th.
dr. Frt. Reyl, rektor Borommea,slavnostní řečník a
j. Pořadatelem byl p. Hendrych, jednatel slav. výboru.

Vdp.Th. dr. Reyl ujav se slova, vyličoval vzlet
nými slovy a duchaplně význam praporu, na jehoš
žerdi pní kříž, a jehož barva je bílá a červená, vy
ličoval význam křesťanského socialismu po stránce fi
losofické i praktické; dále na základě encykliky Jeho
Svatosti papeže Lva XIII. dovozoval slovutný řečník
význam otásky dělnické na světě a o cestách, kterak
na půdě práva a zákona dají se činiti nápravy. Davy
obecenstva vyslechly krásnou tu ř.č s největší pezor
ností. Vedp. kanovník Novák posvětil na to prapor;
bylo zatloukání hřebů, příslušná besia a veliký prů
vod da! se do chrámu Páně, kde byla sloužena velká
měe sv. S poledne byl banket v hotelup. Řýdla,
kde byly čteny došlé telegramy a př'pisy, dány mnohé
přípitky a pozdravy.

Odpolednekolem 3. hodiny šly spolkys bud
baii do městských sadů, kde v divadelním sále byla
valná schůze sdružení katolických spolků. Sál byl
záhy přeplněn. Na jevišti byly v dekoracích obrazy
Jeho Sv. papeže Lva XII[, Jeho Veličenstva císaře a
krále a ndp. biskupa Edv. Jana Nep. Brynycha.

Vdp. předseda p. Th. dr. Butb započal achůzi
debatní, právě, že na královéhradecké diec'si je letos 
jiš přes80 katolických spolků. Vylíčil šívot a půso
bení spolků těch a vřelými slovy vybízel ku svorné
činnosti a práci, k lásce k vlasti a ku povinnostem
k církvi a k Bohu. Pan předseda přeje, aby snésení
dála se i skutkem a aby svaz jednot diecesálních to. :
nal přípravy pro velký srpnový ajezd katolíků česko
slovanských v Praze.

Jednatel dp. katecheta Vladimír Hordóv podal
pečlivě a obsáhle vypracovanou zpráva jednatelskou.

" dp. dr. Reyl, který jest vlastnědaší ce'é ke
sťansko sociální organisace a jiš 9let starostou je

dnoty kat. tovaryšů královéhradeckých, a který dopoledne osvědčil +e jako výtečný řečník, přednesl nyní
celou organisační osnova a dával velkou vábu na Je
tošní prožský sjezd. :

Dp itina s Hronova mlavilo proudech, ktěřé
jeví re v křesťansko sociální organisaci, podrobil pro
gramový článek „Děl. Novin“ kritickému rozhoru s
dal k němu wvé dodatky a doplňky, z čehož vyšla
delata. Od sjezdu pražského doafá p. řečník velmi
mnohé čobré. K tomu dodal vdp. dr. Reyl několik
vážných slov, mlavě o svorném a jednotném působení
jednot a spolků katolických ve prospěch strany kře
t+fansko-socialní dle programu v Litomyšli a v Prase.
Vyzvání to bylo provázeno hlačným voláním „Sláva
Reylovi |"

Hned na to byl ohlášen příjezd vdp faráře dra.
Horského = Prahy; konečně ačinil vdp. dr. Reyl

projev ve prospěcha k uctění Nejsv. Bohorodičky nataroměscském náměstí, což vyvolalo salvy nadšené
ho souhlasu. Obromný sál byl přeplněn a panovalo
děsné vedro. Byl oblášen odpočinek, neboť debatovalo
se skoro 4 hodiny.

Jakmile objevil se vdp dr. Horský v parku,
vše povataloa všechen lid provolal mu bouřlivé: Sláva!
Dr. Horskýmohl býti umačkán | Každý chtěl viděti
„otce křesťanského aocialismu“. Ježto veliký divadelní
sál nepojmul ani čtvrtiny přítomných členů jednot
prosil lid, aby dr. Horský mlavil k lida v parku se

schodů do pavslonu. To se stalo. Dr. Horský bouřlivěbyl pozdravendavy lidstva a blava vedle hlavy na
hrnul se lid kolem pavilona.

Vdp. dr. Horský mluvil dvě hodiny a chvílemi
nechtěly potlerk a pochvala ani utuchncati. Řečník

poče nabádaje ke svornosti a jedootnému postapuřesťtanskýchsocialistů, mají li tito v Čechách domoci
se nějakého skutku. Rozbroj a škorpení může anadno
rozrašiti stranu dotva vznikající. Na to řečník pro
bíral program křesťanských sociálů, působení a orga
nisaci, dával mnohá poučení o liberalismu, mluv)
v tom směra o rolnictvo a živnostnictvo, sa neocha
bujícího napjetí. Za burácející pochvaly řečník skon
čil. Pak nastal koncert výborné místní kapely ve
dené ředitelemchora. Pak čilý ta pec započalve dvo
raně divadelní. Konečně sluší připomenonti, že elav
nosti súčastnili se Sokolové, a že pan náčelník řekl,
že je starý upřímňý Sokol, ale še mu dala matka 1
katolické vychování a víra, a těch že se nihdy ne
spustí, i když Sokolem sůstane. :

Dálepravil předsedakomise městské p. Vondra
na náměsí při defille spolků, že město Dobručka jak
bohatě dnes krášleno barvami národními, tak věrno
a důsledno še jest i ve věcech náhoženských, a šo
obec od víry katolické nikdy neodvrátí žádné nástra
hy a agitace. — Vedle výše uvedených pánů sluší
uvésti dámy: Al. Rýdlovou, A. Michálkóvou, M. Mi
chlovou a sl. Annu Hendrychovou, které vedly jakei
dámské zdražení při celé slavnosti ji lze větin prá
vem nasvati sdařilon a velikolepou katolickou mani

fosiací. Zdař Bůh i srpnovému sjeadu na shledanou
...
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Baše kat. jednota tichou slávnosť k uctění památky
stoletýchnarosenínotcenároda Frant. Palackého.
Důst. p. farář Frant Dušánek, milený náš předseda,
zajímavou a vzlotnoa řečí obesnámil nás s šivotem a
působením Frant. Palackého. Slavnobt odbyla ee beze
všeho hluku, a velice se líčilaod řečí našich liberál
ních řečníků, kteří ani při tak vážném předmětu ve
svých přednáškách nemohou zapomenouti na tmáře a
zpátečníky — skatky však ukazojí, šo ti odetrkovaní
spá tečníci jsou nejlepší vlastenci a národní pracovníci,

Z Metličan u Nového Bydšova. Kdojede aeerózápadní dráhou od'Chlumce ú. C.k No
vému Bydfovu, vidí již zdaleka se běbati kostelík v

pěknémbarok. slohu na malebném vrškupostaráníSet :to farní kostel sv. Jakuba na Metličanech, kde
nejepíše jiš v pohanských dobách bývalo božiště,jež
záhy ustoopilo svatostánku křesťanskému s plebanií.
Jalikož vnitřek kostela poněkud sešel, bude na žádost
nynějšího ducho/. správce a dle vůle nejď. p. opata
břevnov — broumovského, chralné známého zvelebi

le evých patronátních kostelů, ještě toho léta dů
Fsině opraven a vkusně vymalován. Práce tato ově
fóha osvědčenéma talíři L. Nejedléma z Nov. Byd
25va. Hlavní obrazy na klenbě chrámové budou vzsty
fiejvíce ze životá Bv. ap. Jakaba, p. Závěrek bude
tvoř.ti ornamentální nápis zvěstnjící, že obnova tato
byla vykonána na pamět 60letého jubilea kněžského
Sw. Lvu XIII. "a SOletéhojubilea panovnického J.
. Františka Josefa L“ —

"Z Nových Dverů. Denonciantskéštvaní a
nemotarné kotrmelce „Podvysockých Listů“ jsou sice
ú nás dosti znány, ale že by „Podvysocké“ tak zbr
klýrm kejklířem v obora tom byly jako onebdy, dosud
jsme nevěděli. Stalo we totiž, že se Wnám dostal evo

fodnon volbon povolaných činitelů nový lékař p. Dr.abokrtský, aa němž není jiné chyby neš že v po
Jitice a vlastenectví wmásvůj rozum a nechce tančiti
die „podvysocké píšťaly“ To však v kraji našem,
„Podvysochými Listy“ zdopaném a ustrašeném, něco
břozného a Haodpastitelnéno. Je to dynamit v bezpro
útřední blízkosti zbožňorané osobičky Pacákovy ; proto
„Hárode“ pozor, aby se nestalo neštěstí nejzdárnější
m syny A pracovníku tvómu, neziňtnému a „chudob

hle Bykoikatitcovéma ročními dietáři, politikup
Eeeškori A národ? Má se k dílu. Čte totiž v „PodVýsóckýchListech“ ktérak naříkají, že klerikálové tři
Křáte jejich redaktora odávali (Ill) na úřadech, když

n biskap měl do Kutné Hory přijeti; čte, kterak
čdakce klerikálům sa fo beskarakferností spílá a

zdenanciáuství je viní — ač 6 „udávání“ jen v jejíálém dvědomí straší a ona dobře ví, že se nestalo —
a blarou kroutí s újrppým posměchem Novodvorští

praví: Čo (o zá hlodposfi ta slavná redakce vyvádí?
V jedn rvund nadůrá lerikálům s obviňuje je zÁeňinciáácké bezcharakternosti, v drahé však sama
denoncíroje našeho lékaře pravíc o něm, že prý volil

s„kop kurií — což však je lež, an « Nových Dvo
reéhte doby volebního„práva neměl — a žepodepsalprotest proti řečnění Heroldovupři slavnosti Palac

kóho v Praze, čímě provinil ne tak, že „bude dobře,když našinci budou se chovati vůči Dr. Žabokrteké
mu, jak on se chová vůčí naší straně.“ To není de
noncianséví a štvaní? Tu není bezcharakterost? Ne,
přotože slušný a poctivý list Pacákův může vše pá
chat a při tom se neumí ani začervenat. Čtenářatvo
avé považuje redakce patrně již tak nevidomým, že si
může v témg čísle jednou hráti na mučeníka a po
drabé bez bázně a stadu může po uličnicku metat
kozelce. My však zde v Nových Drořích máme své
oči a vidíme, že v Podvysoských Listech denunciantství
i bezcharakternost kvete, a že na jejích květech li

jí si velmi mosí Kutnohorští páni. Chce-li jiš re
dakce Podvysockých denuncovati, mohl by aepoň je
den její člen panHejnic tak učiniti příklademze své
„Černé knihy“, s níž se předsvými přátely netají a
pro kterou prý se také nikoho ve své straně nebojí,
jak jisté události s dobynové opět toho dokazují.

enčiní li tak pan redaktor, donutí nás, abychom
otevřeli jeho „černou knihu“ my a ukázali z ní, cosi
p. Hejnic o předěcícha příznivcích svó strany zazna
mena|. Tolik ro dnes! Příště povíme více, aby v
Kutné Hoře někteří páni radové, obecní starší, měšta
nostové a poslancové nezapomínali, že jsou nakažení
sla nemocí a odsouzení k nenprosné smrti.

Kutné Hery. Příjezdslovanskýchhostů
s Prahy do Kutné Hory jest zde ještě pořád předmě
tem řečí a úvah. Celkem možno říci, že obecenstvo má
žurnalistické hosty v milé pamětí, a že právě proto
ostře kritizuje počínání vládnoací u hás strany, která,

ač sousednímu Kolínu ve svém orgánu "plé, přecestejnoa ne li větší chybu s kolínekými laváry má
rávě při nálešitém uvítání darpalistických hostí.
aši „předáci“ věděli totiá zcela dobře, co se do

Kotné Horycbystá, věděli to v čas, ale neučinili té
měř nic, aby se toho dovědělo obecenstvo a četné
korporace. Staročechy a klerikály toť se rosamí ani
k uvítání slovanských bratří a k banketu nepozvalí.
Někteří z našich „osvědčených“ únů měli za to, že

p dosti, když se vy-trčí někofikfanglí na uvítání
di

oatí a když se zařidí bankot ná obeční útraty v Lor
|, kdež ovéem ani vsácnéjejich osobičky při tomto
vlastaheckém“ projevu nescházely, ač přislavnosti
>alackého se neukázaly (poněvadš se vše z vlastní

kapse plažilo?) ©„Páni“ také chovali se vůči hostům
fa, jakobyzde byli jen k vůli ním; sz lidu a obe
cepstva neměltéměť aní dvacátý příležitost naše hosty
epstfiti, neřkuli s nimi mluviti. Ještě dnes slyšeli
jeme otéch věcech úsudek, který málo lichotí „pořa
datelům“,' jelikož tvrdí, že čehokoli se dotkne jejich
raka, všecko hyne a se kazí, jak i při slavností Pa
lackého bylo, která v mnobém ohledn zůstala za tím,

co ci od ní její pořadatelé slibovali. Sláva Pacákovaa Macháčkova něntvalým.Játářením jejich Podvysoo
kého orgánu bledne, a“Gppóice proti bespříkladnému

terrorismu zdejšímu přibývá každodenně již i v samé
straně mladočeské spůsobem zjevným a důrazným.
„Labské prondy“ provádějí na hnisajícímtělese kut
nohorskémdůkladné operace azdá se, če ani soud
aní udávání osob nepomůže pohmožděnýmpánům,
kteří stávají se „emutnými rytíři“ zdejší eitnace. Špi
navé prádlo, které v redakci Podvysockých Listů tak
často bylo vyvěšovéno, aby ten aneb onen nepohodlný
člověk byl ubit, špinavé prádlo to vztahuje se zde
Byní na ulici ( v hospodách zjevně ukazuje se na vy

Shvalorsnénejetníkyjeho.Z těootaký ozránnejlépe, jak právě jemu i vysocký orgán,

poněvaděalo receptutéhoš aroma Bdí ve dnípro
tivníci páně starostovi a vystavují proti němu nejen
špinavé prádlo, ale i kašny, stavby a —písek, který
je velice nemilým zvláště „padne-li“ někomu do oka
nebo hodně blízko pro strýčka příhodu.Vážná nehoda
potkala na banketě v Lorci redaktoraHejnice. Když
totiž p. Dr. Pacák připíjel pánům žarnalistům pravil,
že slovanskou žurnalistiku velmi dobře vyznačaje
oproti německé šlechetnost, pravdymilovnost, svobo
domyslnost a poctivost. Při tom slově píchlo prý ve

lice obozpočné redaktora Hejnice u srdce a on zavrávorav bolestnězvolal: I ty, Brate? Co si jen teď
počnu a kam se poděju, kdyš ani lhát ani pomlou
vat ani nadávat nesmím! V tom však přiskočil k ně
mu jeho přítel, vulgo „trhánek“ a sladce mu děl:
Vždyť pan Doktor tak doslovně to nemyslil; to jen
tak, aby se zde před hosty hezkymlavilo. V naši re
dakci zůstane při starém. Vás se to netýkalo! Polo
mrtvý pan Hejnic pootevřel po těch slovích oči, a

podávat svému příteli vyšel ven na „lepší“ vzduch.několik dnů vyšel jeho spanilý list a dle Pacáko
va raceptu loreckého přinesl nadávky na „klerikální
rotu“ na „Jana Nep. Jelínka“ na „pobožného pana
pátera“ atd.

Z Chrasti. Měli jeme tu srovna jako ži
dovský týden, a došlo to — jak doslýcháme, až k
voláníjednohožidáčka na radnici. Řekl veřejněvhos
stinci,še biskup vystavěl školu ha zblbění
lidu. Byl proto volán na radnici, aby odvolal arášky
p. biskupoví i náboženství katol. a dal to do novin.
Nezapíral, ale prosil za odpuštění, Na radnici ma je

ovšem dáti nemobly. Jel tudíž do Chrudimi k advo
kátovi a odtamtud přišla písemná prosba, aby p. bi
skup odpostil. Zase se muselo na radnici. Tam pan
starosta města uložil pokutu, žid zaplatil — ještě
vzkázaj dík a je po Šramotu. — Nemůžeme z kře
stanského stanoviska schvalovati žádného násilí proti
šidům, ule tento případ ukazuje, kam jsme to se svou
dobráčkou lidamilností anebo s nepravou svobodomy
slností přivedlí, že leckterý židáček může takblé drze
v hostinci vystapovati. Vždyť, abychom nezapomněli,
začalí si zakazovati i „Obnova“ ve zdejších hostin
cích a z jednobo dokonce jedno číslo zmizelo. Snad
se konečně křesťané nančí znáti ty své dobrodince,
kteři, když se jim dobře vede, nastupují na nás pří
kře, ale když se přiskřipnou třebas by i kříž zalí
bali. Kéž by se křesťané nančili od nich aspoň něco
ráznosti ve veřejných místech, kdež tiskem nebo ústy
podrýrá se židovsko-liberálními výdělkáří náboženství,
které kdyby se zachovávalo a život náš pronikalo, ne
měli bychom žádného antisemitismu, protože by židé
byli tolk nezbobatli a křesťany nezotročovali, Židům
pak radíme, aby byli rádi, když mají pokoj, aby se
živili poctivě a nedotýkali se našeho © úboženství,
jako se jejich víry nikdo z nás nedotýká. Zachová
vejte Mojžíšových deset přikázání a bude dobře.

Z Podvysocka do Podvysocka. Zu
řivá zsásť Podvysockých matadorů proti katolíkům
vůbec a zvláště pak protikatolíkům Křesetickým, kteří
„odvážili se“ bez dovolení „ušlechtilého“ orgánu ví
tati J. B. M., ukazuje se čím dále ve evětle pěkněj
ším. Už nestačuje jim hrubá palbaz Hejnicových roz
praskaných houfnic, nyní zanáší se onen boj i do 8e
zení autonomistických sborů a korporací. Jak známo
usadil se v Křeseticích přičiněním nynější obecní
správy, lékař p.dr. Vodička. Protože Křesetice patřily
dosud pod lékařskou správu malešovského doktora
Metelky, pravou to raka p. dra. Pacáka a největšího
Mladočecha na Podvysocku, byl rozlit ocet na celé
čáře. Pan starosta Vlasák, s kterým si p. dr. Me
telka týkal, páňJ. Jelínek, s kterým se přátelil,
dáni do hrozné klatby. Jen, že panovétito mají pro
strach uděláno. Když lékař v Křeseticíchse usadil,
snažili se o (o, aby potvrzen byl za lékaře před tím

všdy by tu lékař: p. dr. Starý 61 roků, před nímp. dr. Můllerpřes 80 roků. Žádost podána okr. za

stupitelstvu a referentemjalím zvolem p. Novotný,který p. starostovi Vlasákovi na začátka březnav
tnfstnostech odvodní komise slíbil, de pro tuto žádosť
zvedne ne jednu ale obě ruce. Ovšem to bylo před

volbamihe okr.zastupitelstva,kdy se už půdazačínalachvěti. Jak to srovná onen pán s nynějším jednáním
svým, to ví on sám. P. Vlasák dožil se tu odměny
ja vděku za to, že volil p. Novotného, jsk dobře péni
vědí, neboť Itstek před volbou viděli. Nežto stranou.
Pan Novotný ťedy proti svémuslibu vystoupil velmi
příkře proti té čádosti, a zavrhoval ji jako zákonu
odporující, že prý je záležitof ta rázu osobního. Která
však to osoba je v tom nějvíce zúčastňěna a kferá
próto proti Křesetickým je stáví, to poznamenati za
poměl. Dstatůě mohl sb ten pán, seděltam také, vzíti
ža nos. Že ee dal napíchnouti i p. dr. Pacák proti
Křesetické žádosti nědivíme se, musí tak a ne jinak.
Přes to při hlasování věc nerozhodnata. Odtadviděti,
proč vlastně ten vztek „Podvysockých“.“ Vojsko se
staví proti komandantům! Vztek ten styděli se vlo

žití do řádků, jednajíclch o zasedání okr. zastupitelstva a proto vylili ho se slušnou porcí, svého zná
mébo „gentlemanství“ v části lokální, která je lší od

počátku až do konce. Že by p stařósta Vlasák tahal"je lehěkómu ruka do výše, a onen pán,jest to p.
Franc, dokázalto ůed při ást ké o" TA

křiku nikdo nic neví. Nikdo ani nemak, ba mezi
slušnou debatoa p. ředitel Vorel ze Sedlic se vyjá
dřil, de Křesetičtí mají míti při zřizování obvodu
první právo. A že by zřízení nových obvodů se do
poroučelo, patrno z toho, že na Kutnohorsku jsou jen
4 obvody — na Čáslavaku, které má jen o 2000oby
vatelů více 7. V nynějším obvodu malošovském bý
vali lékaři čtyři a to v Malešově, Suchdole, Červ.Ja
novicích a Křeseticích. Nyní to má míti jeden. Proč
a zač? Dr. Metelka, protože blavně agitaje pro evan
gelíky a dr. Pacáka má míti privilej? Ať se zaopatří
intelligentních lidí více! Pak také bude možno rych

leji a zdatněji býti lidu„Přlonženo| Že p. Vlasák zosálu odešel, nestalo se, jak Podvysocké nadbazají mezi
řádky, ze strachu, ale z opovržení, že tak se drží
slovo dané! P. Vlasák nemusí se nikde a nikdy sty
děti ani báti, jeho štít je čistý, jemu nemůže nikdo
ničebo špatného vytknouti. Pan dr. Metelka dobře
zná charakter p. Vlasáka | Když se dostal do Male
šova, byl jemu p. Vlasák velmi dobrým ve způsobech
rozličných. Ovšem časy se mění. Směšným je, že u
dveří čekala deputace, jak to dopadne. Jeden pán če
kal za dveřma u p. starosty, když byla schůze, aby
se dozvěděl, jak to dopadne s jmenováním a byl to
diplomováný pán. Bylo to v roce 18821 Konečně po
dotýkáme p. Hejnicovi, že zvěrolékaře zjednají si Kře
setičtí bned, jak se k nim přeloží redakce Podvysoc
kých listů. Příště více!

Z Křesetle. Podvysockélisty, jak se zdá,
vydržují si u nás zvláštního confidenta, neboť to, co
všecko vědí a nevědí, nemůže pletichařit nikdo jiný
než nějaký pořádně libový špicl. Nejvíce spadýno má
na Mašínou hospodu. Skoro by se zdálo, že ta ho
spoda budí v něm zlé upomínky anebo tabá kaštany
za jiného? Ovšem u Mašínů je hezké posezení,ale
když teď tam každého nepustí. Ani kdyby sobe více
si na ně dupal. On ten p. Mašín neztratí hněd kuráž.
Ani ano nyní ní psaní nezaleknou, na tož do róžfes
chlého bubnu podvysockých komediantů. To je tak
mlácení na strach provrabce! — S novým lékařem
udělala obec naše dobře. Lidé si ho velmi chválí, I
nemůžeme než doporučiti co nejvřeleji celému okolí
jeho milou a dobrou osobu. jsme si tím rozlili
ocet u sousedního p. dra. Metelky, to víme všichni.

No, ale neděláme si z toho nic. Ostatně je on„pá
táké tomu trochu povděčen. Dříve měl plné race práce,takže jen s tíží mohl se věnovati politickým věcem.
Nyní pak jeho p. křesetický kolega trochu toho pře
vzal, a tak mu ulebčil. Myalíčne, že bude uznalým, a
že mu to přijdevhod. Badou teď nějaké starosti zas.

| — v Kutné Hoře volby a kdo
ví, jestsli ne i Vídně volby poslanecké. Aspóň
všemu tomu stačí a když mu zbude čas, bude se moci
ještě intensivněji věnovati svómu tak těžce nabytému
starostenství. Kdoví, co se nomůžě stát? V Malešově
mají dva „placy“ — dole a nahoře a pdmník ještě

ný! — V minulých dnech snesla sebonfe nad
okolím naším a blesky roztříštily několik telegrafních
tyčí — jinak nestala se pohroma žádná. —

Z Čáslavi. Vlny rozčeřenéPalackého slav
ností, která dopadla dosti bledě, ee zvolna atišily,
ač nerozčeří-li je zase oslava — Husova, kferou na
všech stranách shání několik známých zdejších pánů
a to nejen v místě, ale i v celém okolí, rozesílajíce
po vesnicích žádosti o ohně. Také putuje po městě
petice, aby Hus stál na staroměstském náměstí, ale
jak zdejší list s bolestí podotýká, nechopil se toho
nikdo z té intelligence a tak může se to státi jen
paškvilem na petici. Inu kdyby jednalo se jinak, to
Čáslav nebyla by ani Čáslavi — husitskou. Při tom
však věci jiné — důležité zůstávají státi, aneb jeví se

ro ně zájem zcela nepatrný. Kasárna jedna jsou již
hotova a teď mají prý se stavěti opět nová, jichž
stavbou dovrší naše obec drahý milljon dlahů. Možná,
že v nynější ostavovací horečce najde se někdo, kdo
tak rád má slavnosti, že apunktuje také ku zdaru
toho oslavu a to zajisté originální oslavu. Kasárnic

ká Čáslav! A co z toho má ta Čáslav? Vnových kasárnech v I. poschodí mají p.důstojníci — skvostné
lokály: „Kasino“, kmáni budou tam míti — kantinu
a tak živnostnictvo nebude míti zase ni
čeho, nebo jen sem tam některý a dost možná, že je
nom ten z „unsere leut“. A jaké přednostijiné? Snad
pozvedne se mravnost? O tom raději nemlavit. Za to
však na stavbu čistě vzdělavacích neb humanních
budov peněz není, to se jen tak odbude, když to už
masí býti, nějakou ton přístavbou nebo přestavbou.
P. dr. Zimmer odvážil se navrhnouti stavbu domu —
činžáku, ale při hlasování — zůstal osamocen. A
přece jeví se již nyní, kdy není ta ještě přírůstek dů
stojnictva, citelný nedostatek slušných bytů ani o
jejich drahotě nemlavě. O některý byt panuje pravá
rvačka a dostihy v připlácení a přeplácení. Domácí
ni si sice mnou ruce, ale, co ubozí nájemníci, kteří
rahotní přídavek vůbec nemají a mají-li,tedy jen

malý, protože jak známů vojsko k obyvatelstvu se nepo
čítá — ač ono zdražuje všecko nesmírně. Chudší člo
věk v městě ani zůstávat již nemůže, všecko tábne
te za město. K účelí tomu postavil zdejší stavitel p.
Skřivánek, neb postaví, fadu domků dělnických. Ů

má tato nová čtvrť své jméno. Nějaký občan nadesal jí na dveřích jednoho domku: Žižkova čtvrt a
jmeno se chytlo. Ka koňci něco senzačního! Zdejší
geoňětři, kteří pracují plány polohopisné města, přišli

rý pří měření na to, Že nejen všecky hradby, ale i
bašty kolem měst, které dosud užívali majetníci fa
sedících zahrad a dvorků, jsou majetkemměsta. io
zvědaví, co je natom pravdy!

Z rádnice kutmoherské. V čís. 43.
„Vesny Kutnohorské“ ze dne 31. kvějna 1884 četli
jeme článek „Obrat E lepšímu“, v němž pisatel zle se
durdí, že nynější porkmistr p. Macháček byl zvolén
místo p.Prokopa Slavíka o okresního zastupitelstva,

©dodatečně jásá, še jej volily obce venkovské do
konce za předsedn okresního zastupitelstva. Praví se

na č, ánvé renkovekchobslhledínapenojív Hoře nezdrav osti jesně, oni
úmysl"Rd ví(t o kted) s nenechalise másti ná
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Čechové! Katolici!
Jsou tomu čtyři léta, kdy katolíci národa

českoslovanského sešli se v Brně, by porokovali
o nejdůležitějších otázkách našeho lidu křesťan
ského. Dny ty jsou nám všem nezapomenutelny;
způsobilyt ve všech vrstvách národa našeho mocné
vzrušení, nám přinesly vzpružení myslí a posil
nění našeho katolického přesvědčení.

Od té doby urolány ještě tři sjezdy diecósní,
a to do Příbramě, do Tábora a do Hradce Krá
lové. S jakým potkaly se výsledkem, jest Vám
známo. Ti zástupové katolických mužů Českých
ke svým rodným krbům vraceli 6e 8 nadšením a
8 pevnou vůlí, že náboženského svého přesvědčení
hájiti budou nejen ve svém rodinném krubu, ale
i ve veřejném životě,

Dnes zveme Vás

ke všeobecnému njezda katolíků česko
slovanských do královské Praby

ke dni 22., 23., 24. a 25. srpna t. r.
Zveme Vás muže všech stavů, všech poro

lání, Vás katolíky české všech zemí, abychom ura
dili se o tom, č-ho potřebí nám v životě souk ro
mém i veřejném.

I Vaše účastenství budeme vítati s radost
ným pocitem. Vy uvědomělé katolická dívky a
paní národa českoslovanského. Máme v dobré pa
měti vše, co zdárné dcery našeho národa vykonaly
k probuzení života národního i katolického, Vaši
obětovnou lásku, kterou jste přinesly v oběť církvi
a vlasti. Nuže pomáhejte i Vy k uskutečnění díla
našeho!

Přijdtež tedy všickai, uvědomělí katolíci če
skoslovavští!

stavů a povolání: kněz i laik, šlechtic i občan.
učenec i řemeslník, neboť „svornoat jenom moci dá“.

Ve společném shromáždění názory naše se
vyjasní a vytříbí. Klidně a upřímně projeviž tu
každý, co máš na srdci, a na půdě naší pravdy
křesťanské při dobré vůli bude vždy porozamění
i dorozumění. Slova sv. Augustina: „V nutných
věcech jednota, v pohbybných volnost, ve všech
láska“ baďtež naším heslem.

Mužové pak, jejichž ardce upřímně katolicky
bije, dorozamějíce se, budou jednati a postupovati
svorně. Tato svornost utuží se upřímnou příchyl
ností k nejvyšší hlavě křesťanů katolických a k
našemu episkopatu, jakož i jednomyslnou odda
ností k našemu a císaři a králi. Není vhodnějšího
místa k takovým projevům nad sjezdy katolické.

A když patřili budeme na dobře seřaděné
šiky katolických mužů, kteří veřejně k svému ná
boženství se přiznávají a kteří se nerozpakují za
svatá práva naše podstoupiti i boj, tu pohled ta
kový způsobí v ardcích našich nadšení, jež upevní
vůli caši, abychom vždy a věnde účastnili se činně
ruchu katolického.

Nuže, sejděmež se v matičce Praze! Dvojí
slavnost, dvojí jubileum sdruži tam katolíky če
skoslovanské: jubileum sv, Otce a jubileum na
šeho císaře a krále.

. Bejděme se, a tím vykonáme jak dílo rázu
eminentně náboženského, jelikož upevníme kato
lické smýšlení své i svých druhů, tak i dílo rázu
vlasteneckého, tím, že se spojíme se všemi lidmi
dobré vůle ku plodné a účinné práci pro blaho
církve sv. i našeho milého národa českoslovanského,

Přijďtež tedy katolíci českoslovanští, ze všech
zemí koruny sv. Václava, z Čech i z družné Mo
ravy i z bratrského Slezska. Přijďtež i Vy, bratři
naši Českoslovanští, sídlící mimo hranice zemí ko
runy české! S bratrským pozdravem zveme Vás
všechny katolické Slovany. Mále 8 námi stejné
tužby, stejné snahy — nuže, buďte účastníky na
šich porad! Nechť utuží se tímto sjezdem nero
zlučná páska svorného spolopůsobení.

Velské a důlešité jsou otásky, jež tu budeme
-projednávati.

Chceimef uvažovati o oťásce sociální, která
vším právem zove 80 nejpalčivější otázkou naší
doby. Předmětem našich úrad bude též škola. S
veškerou svědomitostí a upřímností chceme pově
děti, který že jest ten základ, na němž vychování

=

a vzdělání mládeže naší dítí a dařiti se má. Bu
deme o tom jednati, jak pěstovati vědy a umění,
aby Bohu a národa neodcizovaly, ale vedly k Bohu,
jenž pramenem jest vší moudrosti a krásy, a byly
ku prospěchu vlasti a národa. Tisk a ieratura
působí v naší době mocně a neodolatelně na nej
širší vratvy lidu; i o tom tedy chceme porokovati,
kterým směrem tisk bráti by se měl, by nejen
bavil, nýbrž i vzdělával a zušlechtoval. Konečně
chceme náležitou pozornost věnovati katolické or
gantisaci a spolčování katolickému by křesťanské
zásady v lidu našem se šířily a uskutečňovaly.

Toť jsvu otázky, kterými sjezd náš zabývati
se hodlá.

Mužové katolíci! Podejmež si ruce k řád
nému a platnému upravení otázek těchto. Nech
tějtež dopustiti, aby Vaši potomci jednou na Vás
žalovali, že jste byli lhostejní k nejdůležitějším
otázkám savé doby, že jste neměli náležitého po
rozumění pro potřeby lidu svého, nedovedli se spo
jiti k činnosti plodné, neměli dosti mužnosti a
obětovné lásky pro prospěch církve a vlasti.

tnnost svou vénujem| výhradně práci plodné
a účinné Polemikám a otázkám čístě politickým
zásadně se lu vyhneme. Nechceme bořili, roztrpčo
vati, rozdvojovalt, ale stavěti, slučovati, spojovali
ku blahu církve svaté u ku adaru naší milé vlasti
a národa českoslovanského.

Jako každý věrný Čech svým životem a
majetkem odhodlán jest hájiti práva národa svého
Ččeskoslovanskéhoa jazyka svatováclavského: tak
pevně a nezdolné stati budeme při víře svých
otcůr, majíce to pevné přesvědčení, že jen zásady
církve katolické jsou s to, aby zjednaly nápravu
ve veškerých těch zmatcích a v rozrachu doby
přítomné.

Budiž náš všeobecný ajecd v Praze veřejným
vyznáním víry! Podejme důkaz, že v zemích ko
rany sv. Václava dosud žije občanstvo, které za
chovalo si smýšlení katolické a má tolik odvahy,
aby toto smýšlení své projevilo způsobem slav
ným a okázalým.

Proto na shledanou v naší stovéžaté, králov
ské Pruže!

Dáno © Praze v měsíci Božského Srdce Páně,
ve svátek sv. apoštolů Petra a Pavla 1898..
Alcis Albl, měšťan pražský. Matěj Batha, farář u sv. Sté
pána. Josef Beránek, řezník. Rarel Fr. Bílý, c. k. revi
dent ve výsl. Rudolf Brechler, rytíř « Troskovic,c. k. in
spektor zemědělství pro království České. Karel Brunner,
inspektor České severní dráhy v Praze. Frant Brusák,
kanovník metropol. kapitoly sv. Vítské. Bulíf Karel, ře
ditel škol. ThDr. Jos. Burtám, sídelní kanovník kollegial.
kapitoly Vyšehradské,. Bursík Hynek, majitel závodu ru
kavičkářského. Karel s Casati, kontrolor k. a. hlavní po
kladoy. Jam Csada, majitel domu. Josef hrabě Csernsn,
poslanec na sněmu zemském. Emil Dlouhý Pokorný, kapl.
u sv. Jindřicha v Praze. Bernard Dolák, farář ve všeob.
nemocnici. Dr. Josef Doubrava, kanovník metrop. kapi
toly av. Vítské. Jan Drosd, professor a starosta sv. Vý

clavské záložny. Václav Dooraký majitel holič. závodu.František Ekert. farář u Panny MarieSněžné. Bohumil
Etchler, faktor knihtiskárny Cyrillo Methodějské. Václav
Elidš, soukromník. měšťan pražský. Jiří Feuersteim, ma
jitel domu. Josef F'šer, majitel domu. Gustav Framci,

majštel knihkupectví. Jsndřích Haas, lékaraík. Jan hraběs Harachů, člen panské snémovny a poslanec na sněmu
zemském Josef Hatránek, c. k. professor Akad. gymna
sia v Praze. JUD. Vilém Havránek, zemský advokát v
Praze. JUDr Fyantitek Havrda. Jan Hirsch, zlatník v Ka
rlové ulici. MUD. Frantifek Holeček. Václav Honejsek,
konsist rada a farář u sv. Haštala. Antonín Fora, děkan
metrop. kapitoly sv. Vítské. ThDr. Rudolf Horský, farář
v Šárce, předseda družstva Vlast. Josef Hollas, zemský
úředník JosefHovádek, knihař. Dr. František Hrádek, ge
nerální vikář, kanovník metrop. kapitoly sv. Vítské. Anf.
Hrasánek, majitel knihtiskárny v Praze. Emerich hr. Cho
tek, poslanec zemský a Hšský. Jaroslav Jedlička, obchod
ník. Tomáš Jiroulek, redaktor „Dělnických Novin“. Dr.
Eugen Kadeřávek, rektor české university. Dr. Mikoláš
Karlach, síd. kanovnik-farář na Král Vyšehradě. Anf.
Eašpárek, kaplan u sv. Vojtěcha. Ant. Kindermann-Amler,
spolumajitel domu, sochař a majitel uměleckého závodu
v Praze. Vojtěch Kindermann- Amler, c. k. dvor klempíř,
měšťan a majitel domu v Praze. Josef Kliment, učitel.
Václav Kocián, kaplan u av. Štěpána. ID. Petr Kopal,
kníž. arcibiskupský notář. Julius Kojňář,c. k. professor.
Alb. Kotrba, mistr obuvnický. Václav Kotrba, majitel
knihtiskárny Cyrillo-Methodějské. Dr. Mat. Kováf, pro
fessor. Pavel Krajpl,zlatník. Dr František Krásl, kanov
ník metrop. kapitoly sv. Vítské. Josef Kratachvál, mag.
účetní officiál: Václ. Kratochvíl, přednosta výpravný zem
ského výboru. Josef Krissel, pens. úředník. Dr. Frant.
Kryštůfek, univers. professor.Aug Kučera, majitel domu.
Josef Kuchynka,Bd kanovník na Vyšebradě Josef Ky
selka, kanovník na Vyšehradě. Jan hrabě Lalanský, po
slanec na sněmu zemském. Dr. Antonín Lens, probošt
král. kolleg. kapitoly Vyšehradské a spisovatel. Jamryt.
Lhoták s Lhotya Mlíkovic, redaktor „Katolických Listů“,
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Josef Liška, mistr obuvnický. Ferdinand hrabě Lobkovie,
élen panské snémovny a poslanec na sněmu zemském.
Moric kníže Lobkowic, člen panské sněmovny. JUDr.
Jos. Lukáš, koncipista zemského výboru. Jos. Malý, před
nosta spisovny zemského výboru, (Dr.Jan Marek, kanov

ník metrop.kapitoly sv. Vítské. Jusef Maštalif, zřízenecdráby. Ant. Matyál, sekretář Křest. Akademie. J. Masa
nec, nšitel a maj. realit. Váci. Mencl, místr obuvnický.
JUDr. OHo Metall s Friwaldu, říšský a zemský. Jusef
Mocker, architekt, © k vrchní stavební rada a stavitel
velechrámu sv. Vítského v Praze. Jan Morgenstera, ob
chodník Albert Můller, zemský úředník B. Maller, dro
guista. Vác. Myslivec, redaktor „Lidového Listu“ a „Kře=
sťanského Demokrata“. Karel Eroim hrabě Nostits, po
slanec na sněmu zemském | Jindřich Novák pozlacovač
s majitel domu v Praze. Karel Norák, obchodník. Matéj
Novák, majitel domu. Antonín Novotný, stavitel. Vojtěch
Novotný. majitel domu. Adolf Dutík, mistr hodinářský.
Vaclav Petrovic, kníž. arcibísk. blavní pokladník. Karel
Pánek, c. k. professor Akad gymnasia v Praze. Antonín
Plichta, majitel domu. Antonin Ivkurný, majitel domu.
JUDr. Jiří Prašák, c. k univers. professor u přísedící
výboru zemského král. Českého. Jan Prudil, udministru
tor „Katolických Listá“. Antontm Pavlát, pekař u cukrář.
Ludvik Popel, majitel domu. Dr. Václav Popel, zemský
advokát. Marian Rombald, poslanecký zemský. Leopoli
Richter, úředník v Praze. Dr. Karel Jí háx, farář u sv.
Ducha. Antonín Růžička, pražský měšťan. Antonín Rou
bik krejčí. Leopold Reřábek.pražský móšťan. Karel
hrabě Schónborn, člen panské sněmovny a poslanec na
sněmu zemském. Vojtěch hrabě Schónborn, přísedící vý“
boru zemského království Českého —Philip hrabé Stern
berg, poslanec ua snčimu zemském. JUDr. Josef S bička,
zemský advokát v Praze. Jeopold hrabé Sternberg ml.,
poslanec zemský. F'rantišek S'udnička, holič. ]"rantisek
Satorie, soustružník. Antonín S:hn'iberg mistr obuvnický,
Dr. Jan Lad. Sýkora, univer professor J.sef Nauer, s
Augenburgu, c k. profe3sor. J. Šuler, mistr krejčovský v
Praze. Tom.Šerdie, redaktor časopisu „Vlast“. | Václav
Schubert, maj domu. Dr. Jan S:dláť, kanovník metrop.
kapitoly sv. Vítské. Frant. S upecký, soukromník. Váci.
Stejsk ad, kaplan u sv. Mikuláše Josef Simon, kaplan u
av. Petru. Al is Saparatka, majitel obchodu papirnirkého.
Frant. Šrajer, řeznícký mistr. Vá lav S aček, řídicí uči
tel. JUDr. Josef Trakal, ředitel Akademie hraběte Straky
v Praze. Zděnek hrabě TAun, generální ředitel Hypoteční
banky království Českého. Eduard Tein, účetní revident
zemského výboru. Jan Tengler, mujitel domu 4 stříbrník.
Rudolf Toteer, c. k. dvorní dodavatel a majitel modního
závodu. Karel Uilrich, c. k. poštovní pokladník. ryt. řádu
Božího hrobu v Praze. Frant. Wagaer, konsistoriúl po
kladník. František Vančček,farář a redaktor. JUDr. Lud.
Vaněk, tajemník zemského výboru. Jun Waňura, mistr
krejčovský. Josef Vávra, c. k. profeasor. Alois Vavruška,
c. k. dvorní krejčí a majitel realit. Dr. Karel Vondruška,
farář u sv. Ilavla. Dr Ant. Vtšek, farář u aw. Trojice v
Podskalí J.n Vurm, obuvnický mistr. Josf Zvěřina, kn.
arcih. rada v Praze. Josef Zavásalkrejčí. JUDr. Jan Za
vadil zemský advokát. Emamusl Zak, katecheta, Frant.
Zbíral kožešník a majitel domu. Václav Žižka, stříbrník.

Zpátečnictví středověku.
Zuámá tato a oblíbená fráse innobých na

šich vzdělanců i polovzdělanců zavzněla jak známo
o pražské slavnosti „velikého Čecha“ Palackého
z úst páně Heroldových. ©

A právě tento veliký Cech píše, že se dě
jiny české vůbec zakládají hlavně na „sýkání a
potýkáníse Slovanstva s Němectvem“. Sou
sedíce oba národové spolu od více než tisfceletí,
nemohli v tolikerém přátelském i nepřátelském se
dotýkáví uhájiti se vlivu obapolného. Zapírati pak
se nedá, že v tom obledu stráuka česká byla
více trpná, nežli činná, jelikož na jevě jest, že
německý živel nabýval v ní čím dále tím větší
moci netoliko v jazykovém, ale ještě více v poli
tickém ohledu “ Tak Palacký (Děj. díl I. k. II.
čl. 6. atr. 176.).

Jak velkou moc německý živel dosud má v
národě českém, to právě u základního kamene
pomníku Palackého dokázal český poslanec a
slavnostní řečník, neboť ta »tma a zpátečnictví
středověku“ je zboží německé. Katolicisimu ve
příznivý známý Časopis český napsal před lety:
„Celýnázor nášna minulost jeněmecký.
Tak na příklad s Němci spolu na celém středo
věku nevidíme nic, než samo tmářství, samo zpá
tečnictví ani kusa pokroku, slovem nemáme smy
slu pro tu obrovskou duševní práci, kterou
vykonal duch lidský za „temného“ etředovězu.
V našich očích počíná od doby římské (pohanské)
duch lidský pracovati teprve ode sporů nábožen
ských, papouškujeme po Němcích, kteří
myslí, áe jejich protestantismus jim najednou s nebe
spadl, jako by patnáct set let byl duců lidský
spal.“
P Časopis ten má pravdu. Duch lidský ve atře

dověku vykonal skutečně „obrovskou práci.“ Vy



konal ji obseláštěkatolický duch národa
českého.

Katolický duch český vykonal ve středověku
obrovskou práci ve vědách. Píšeť Palacký: Na
bradě pražském u kapitoly sv. Víta kvetlo jit
od 11. století tak řečené menší všeobecné stadium.
Byly to tobo času školy „latinské“ čili gymna
sium. V posledních letech panování O'akara II.
činí se zmínka o mistrech—professorech O čkoví
a Bohbomilovi, kteří tam učili mluvnici a lo
gice (vědě o správném myšlení). Dále jmenuje
se z doby té mistr Řehoř, z rodův pánův Zajíců
z Valdeka, později biskup pražský, který tu před
nášel přírodovědu (l) dle Aristotela.

Á tento obrovský pokrok od pohanské tmy,
která přikrývala národ český, ještě v devatenác.
tém století nazýváse z páteční ct víl

A uznává-li Palacký, že bylo v 14. století
odobných škol množství veliké; bylyť totiž při

každém kostele kanovnickém a klášterním; pra
ví-li Palacký, že nebylo později vesnice 8 farní.
kostelem bez školy národní — to je zase zpáteč
nictví.

A dostoupila-li touha po vědě takového
stupoě, že byly školy vysoké — universita —
v Praze cejen založeny, ale tisící Českých ne pouze
mladíků, ale mužů navštěvovány, to je zase zpá
tečnictví|

Kdevydal v českém jazyku filosofiika:
tolík Tomáš ze Štítného — tamže byla
jen a jea tms? Tušíme, že by tak mnohému li
berálovi neškodilo, kdyby si spisy Štítného pře
četl, snad by 8e přece zarazil nad tou „tmou toho
středověku|“

Tolik o vědách. A o umění — o stavitelství,
o sochařství a malifství a o ostatních jeho odvět
vích, teda o umění temného prý středověkukříčí
u nás „každý kámen“ zejmena v Praze,v Kutué
Hoře, na Čáslavsku, v Kolíně, na Hradecku atd.

O vzdělanosti a uměleckém snažení Čechů
katolických ve středověku dává stkvělé svědectví
Palacký, an dí: „Čechové té doby opravdověsta
rali se o vzdělání ducha svého, aby na dráze ci
vilisace (vzdě'ání) mahli s předními národy jíti o
závod. Svědčí o tom také všecky pozůstatky a
památkytehdejšíholiterufho a uměleckého
Sn+žení v Čechách. (P. Děj. díl III. ko. XI,
čl 1., str. 51 a 51.) To je tedy ten středověk, to
je to jeho zpátečnictví.

A o pokroku, když středověk přecházel ve
věk nový tou jen a jen velebenou husitsko-prote

ptatskou reformací, praví ihned evanjelík Faacký:
„Oboje — totiž panátky literního a umě

leckého snažení — stihla sice ve vlasti České
pohroma nad obyčejkrutá i nad míra žalostná;
fanatismus šilený a vždy nelítostný pá
lil a ničil napořád8 jedné strany díla krasoumná,
— obrazy, sochy, řezby, vyšívání atd. — jakožto
podněty prý k modloslažbě, s drahé strany zase
plody literáruí všeliké — knihy a spisy — ja
kožto návody ke bladům a kacířství. Avšak i ty
trosky a trochy z nich, které náhodou neb dopu:
štěním božím ujly všeobecné záhubě, svědčí ještě
o nemalé výši, ku které se byly povznesly. (Tam
též str. 52)

Tak tedy i z té obrovské práce katolického
„temného“ prý středověku, zanechal nám fanatis
mus husiteko-protestantský jen trosky a trochy!

A přece liberálům vůbec a českým zvlášť
začíná světlo a pokrok teprv od toho fanatismu|
A proč? Protože prosáknuti jsou němectvím,
ač jinak velikými vlastenci ae činí. Německý pro
testantismus rovnaje se bořením a pálením husis
tismu, vykřičel církev katolickou za sídlo tmy
a zpátečnictví, aby sebe mohl vychváliti a za po
krok lidstva vyhlásiti. A odtud to „papouškování“
8e po Němcích i při národních slavnostech našich

Zatím opak všebo je pravda. Upadek
škol, spisovatelství a umění začínáu nás
i v Němcích odpadem od katoliciemu. Luther
p. p. nazval vysoké školy „dílem ďáblo
wým“ a rozum lidský jeho ....ou (Hure).
Jak u nás klesla universita v 10. a 16. století
jest známo, a že čeští bratří zavrhli všecko vyšší
studium, jest přece taky známo. A nebojíme se
říci: Co čisté vzdělanosti se zase vzkřísilo,to vy
plynuloz toho,co původního křesťanství
v národech přese všecky bouře zůstalo.

A jeu fanatik může upříti pravdu věty:
Vzdělanost Evropy jest původu kato
lického!

A což tedy atředověk neměl žádných stínů,
žádné temnosti? I měl. Věude, kde jsoulidé, jsou
stíny a temnosti. A i středověcí křesťané byli
lidé. Vášně lidské a z nich na prvém místě pý
cha se sobectvím působily a působiti budvu vždy
cky stíny.

Ale bludem a klamem jest, že ve středověku
byla jen tma a žádné světlo. Bludem a klamem
jest, že světlo přinesl jen husitismus s protestan
tismem a že neměl stínů. Bladem a klamem jest
pak obzvláště, že novověký liberalism jest svět
lem bez tmy a zpátečnictví.
, Jestli naříkáte na středověké panství auto

rity církevní, tak prosím pohledněte, kam jste to
s národy přivedli bez této autority.

Pohledněte u.p jak úpí národové pode jhe.n
živlu nektestanského, jejž jste učinili rovnopráv
ným s křesťany, abyste nebyli v těch temnostech

středověkých Pohledněte na Halič a jinam, kde jste
to přivedli až tak daleko, že nutno stříleti dokře
stanů, do zoufajících křesťanů. To jsou děsné stí
ny věku nejnovějšího. Autozitou církve jste po
hodli, a autoritou jest massám vzdělanců židov
sko-liberální tisk! Kázeň církve nazvali jste otroc
ctvím, u ble dříve tak svobodný lid otročí oby
trácké třídě cizí, která tělesně nepracuje, ale
břímě práce klade na bedra křesťanského lidu.
Jmění církvi vyčítáte, ač ho požívají synové vaši
a závistí hoříte, vidíte li biskupa majícího statek,
jenž ho z rozkazu církve užívá k dobru obec
nému, ale neblahá avobodomyslnost vaše vyrvala
z velké části majetek i půdu křesťanům.

Jen na katolících a obzvláště na kněžích vi
díte'a hledáte nemrav a nevidíte na jedné straně,
že právě liberalismus znemravňuja lid, a na drubé
straně že lidé nejmravnější úpí pod jkem tyren
ským lidí nejnemravnějších. Vzpomeňtena
podvodné obchody a bankroty, na lichva, na par
celářství, na cizoložství a na prznění křesťanských
děveček v domech liberálních a jiných.

A to se děje za všeobecného křiku o tem
nosti a spátečnictví středověku a za vycbvalování
všeho protikatolického a za obecného vycbloubání
se 8 pokrokem, lidskostí a osvětou.

Má ovšem věk náš také světlé stránky, aie
stínu, tmy a otr.ctví a nemravnosti je mnoho a
maoho.

A ač se toho désíta, přece přijde něco, čeho
jste se nejméně nadáli.

Zmoudří zákonodárci a poznají, kde 8e musí
střílet do lidu, tam že rěkde něco schází. Poznají,
že schází to „zpátečaictví středověku“, to kuto
lické křesťanství. Čím dříve to poznají, tím méně
bude strhován ubohý ožebračený lid k činům ná
silným, Bohem zapovězeným, tím méně bude toho
hejčkání tříd chytráckých, tím spíše otevrou 8e
poklady země poctivě, ať duševně nebo tělesně
pracujícím, pak ale zvýší se zase mravnost a zkvete
zase čistá, nezkalená křesťanská vzdělanost, která
přese všecky náklady na školství děsně klesá.

Pak ale přestane i to papouškování se po
Němcích protestantských, pak vytlačen bude ze
živola našeho živel cizí, pak budeme zase Čechy,
jakými bývali otcové naši, kteří nejen křikem,
anebo krvi, ale křesťanskou vzdělaností bránili se
Němcům, pokud je chtěli vybubiti aneb jim ublížiti.

Dr. Pacák politikář.
Vedle nebožtíka „Polabana“ nechoval že žád

ný český časopis tak klackovitě vůči katolickým
a staročeským konservativcům, jako hlásné trouby
pana dr. Pacáka. Po léta jsme k těmto neurralým
útokům mlčeli; surovosti však, jakých 8e dopou
štějí v poslední době „Podvysocké Listy“ a „Č6
ský L'st“ na českých katolících a našem nejdů
stojnějším biskopovi, nutí nás nejen k obraně ale
též k toma, abychom si důkladně na politiku p
dr. Pacáka posvítili.

Moderní svobodomyslnost postavila se na
stanovisko, že politika jest falšování přírody 8
na nekřesťanský základ: zjednávati výhody na
úkor druhému. Nechceme souditi, na kterém sta
novisku politikář pan dr. Pacák stojí, nechceme
přísně vážiti, zdali politikářatvím prospěl více 80
bě nebo svým voličům. Chceme býti mírnějšími a
domnívati se, že pan dr. Pacák postavil se ale
spoů na stanovisko pana dr. Edvarda Grégra,
který pravil, že v politice roshodují jedině výstedky
a že, jsou li výsledky špatné, jest šputná 8politika,
která k ním vede.

Pan dr. Pocák sliboval, že bade dbáti pro
spěchu všeobecného, že -jeho list bude slušný,
věcný a svobodomyslný. V Kutné Hoře a na Kut
nohorsku neukázal se však pan dr. Pucák nikdy
svobodomyslným, ale naopak ubíjel pomocí svých
nov.n a náhončích svobodné přesvědčení a jedná
ní jiných. O1 p. redaktora Hejnice a Podvyso
ckých nemůžeme pana dr. Pacáka odlišovati, neb
Hejnic odvolávaje se na přání a vůli dr. Pacáka,
vzdoroval i celé své m'stní a okreaní straně a její
předáků Vůči odpůrcům počínal si úskočně, v
prostředcích zbraně nebyl nikdy vybíravým, vůči
přátelům choval se neupřímuě. Agitace, obrany i
útoky, jakož i sliby vybočovaly ze slušných mezí.

Nuže, jaké byly sliby a jaké jsou výsledky
politiky pana dr. Pacáka? Teu společaě 8 jinými
poslanci sliboval českému národu a svým voličům
na Kutnohorsku: státní právo, korunovaci, rozší
ření samosprávy zemské, okresní a obecní, zjed
bati našemu národu politickou a hospodářskou
samostatnost, pracovati k rozvoji ústavn ch řádů,
pracovati k rovnoprávnosti všech náboženských
vyznání v duchu pokroku, pracovati ve prospěch
svobody, zavésti přísné volení v obcích venkov
ských, obmeziti kurii velkých statků, odstraniti
všecky politické privileje, zamezovati ztenčování
selského majetku (parcellacemi), odstraniti nespra
vedlivý systém berních přirážek, autonomicovati
politickou správu, vyprostiti školu z nynějšího
byrokratického dozoru a dostati ji výhradně do
správy orgánů samosprávných a zřízenců paeda
gogický vzdělaných, uskutečniti vydání zákona,
jímž by české dítě vráceno bylo české škole, chrá
niti českou mládež před zhoubou germanisace,
zrušiti školné, povznósti zemědělskou, průmyslo

vou a řemesloou výrobu, umírnit velká nynější,
nad to Bespravedlivé břemena, nenadbíbati Něm
cům, netrpět, aby české menšiny v tak svaném
„uzavřeném území“ nadále ponechány byly bez

ocaren surovým nátiskům národní nesnášenlivostiatd. atd.
Kdo má oči k vidění a uši k slyšení, ten ví

a čte denně v novinách, že nikdy Čechům a če
ským dětem nevedlo se v uzavřeném území tak
zle, jak nyní. Češi jsou boykotováni, vybánéní z
úřadů a práce, české dítky po tuctech, ba stech
vyháněny jsou z českých Škol, strana Pacákova
nedovolí si o uskdtečnění školského návrhu Kví
čČalovaani blesnouti a jedině dr. Herold zmařil
uskutečnění české měšťanské školy v Duchcově.

Pánové dr. Pacák a dr. Herold sice již ve
volebním manifestu z r. 1839 slibovali: „Povolá-li
národ dostatečný počet mužů naší strany k par
lameatární práci, může očekávati od nich, že po
slání své naplní věrné a poctirě — pan Horák
jménem svých přivrženců chtěl míti státní právo
hned. ale čeští rolaíci a řemeslníci vělí, že z těch
volebních slibů z r. 1889 není dosud splněn ani
jediaý. Pacákova, Eoglova a Heroldova strana
měla nicméně velikou kuráž v slibování. Dne 8.
února 1891 slíbili pp. Herold a Engel jménem
své strany rolníkům: záchranu existence rodiny
zemědělské a to: sproštěním existeučního minima
rodiny té veškeré daně; vyvazaním dluhů hoihov
ních; všeobecvým pojištěním proti škodám živel
ním. Dále slíbili berní úlevy roloictva, zlevnění
dopravy, eostátnění drah, ravedení všeobecného
cvičení lidu ve zbraní v mládí a dome, na místě
teprve v stálém vojska; uapořádání poměru 8
Uberskem na základě úplaé rovnoprávnosti, jiaak
osobní unii; zastoupení stavu rolnického v parla
mentá dle počtu jeho obyvatelstva rovně 8e stavy
ostatními na místě dle kurií atd. atd. Dr. Vašatý
sliboval dokonce, že se přičiní o sblížeaí Ruska
s Rakouskem a tohoto s Francií, tím že odpadne
zbrojení a vydání na armáda a že penízs ušetře
né budou se moci vynaložit na zvelebení hospo
dářství a průmyslu, ano, že se bude moci pak
polehčiti poplatoictvu snížením daní Také p. dr.
Eogel dělal v Kouřimi voličům laskominy na pe
níze, které zůstanou z výnosu daní v Čechách,
když budeme míti státní právo a nebudeme muset
peníze odvádět do Vídně.

Rolníci a živnostníci na Kutnoborsku a Čá
slavska, Kolínsku a Chrudimsku atd. ovšem tak
svůdným slibům uvěřili, ale dnes už vědí, že po
slanecké sliby jsou chyby.

Rolníci a měšťané, kteří čtou pravidelně no
viny, ee pamatují, jak mladočeštl novináři i po'iti
káří v letech 1889—1893 obviňovali ty zlé „feu
dály, klerikály a blavně Staročechy“, jak jsou
velkou bídou i berní českých voličů vini, a jak
se vše zlepší, až budou za poslance zvoleni sami
Mladočeši. Jeden zadlužený velký rolník od Křeč
hoře byl tak jist, že pávi Pacákové, Heroldové,
Englové, Sehnalové vymohou předluženým sestát
uční selských dluhů, že 274 zl. — které nesl
jednomu lichváři v den voleb — vydal na jídlo a
pití „těm mladým“ a na hrání „trauermaršů těm
„starým“. Chudák se ovšem zk'amal; statek mu
již dávno nepatří — ale mobl mu dosud patřiti,
kdyby byl poslechl rady jím nenáviděných Staro
čechů a dal konvortovat své dluhy na rižší úrok.

04 roku 1839 zboršily se poměry nejei pro
něho ale i pro veškeré rolafky. Obnášelyť:

1889 1898
daně přímé: 26 mil. 30 mil.
zem. přirážky 30%, 51%
říšské potřeby 646 mil. 750 mil.

Za 10leté éry staročeské obnášely semsk
vydaje 90 milionů, za 9leté éry pacákovsko-herol,
dovské však oboášejí 143 milionů, země mus
přidělat ročně přes 4 miliony dluhů —a ještě to
nestačí. Říšské daně ovšem na zvýšené potřeby“
vojenské a námořní také nestačí, stát musí no
zbytně zvýšit daně z piva, lihovin, cukru atd. a
ku podivu jest to dnes dr. Pacák, jeaš r. 1891-93
na staročsskou politiku a povolání daní nejvíc
buboval a se mu posmíval, který vidí se politi
ckými poměry nucena berní předloby vlády hájit
a říkat, že zdražení 1 kila cukru o 6 kr., líha a
piva o nějaký ten capart — rolníkům a živnost
níkům neuškodí.

Áno, ano, časy se mění — a Pacákové taky.
Jak rád by pan dr. Pacák dělal tu staročeskou
politiku, kdyby ji uměl. Nikdo není vládnějším a
povoločjším nežli on, a přece to pod ním všecko
praská a se borti. Proč? Protože Pacáka nepova
žuje žádný soudný člověk za politika vážného a
důsledného. Pan dr. Pacák skoro ve všem změnil
své náhledy, důsledným si zůstal ponze ve své
lehkomyslnosti a nedůslednosti.

A když nyní p. dr. Pacák nucen jest mlu
viti střízlivě, přece nepřizná pravý stav věci, k
svým vinám a chybám znáti se nechce, svaluje
vše rád na jiné a hraje si ještě na bonhoma a na
rázného a důsledného obbajce lidu!

Jak se na př. zachoval p. dr. Pacák, dr. He
rold, ředitel Sehnal a jiní velikáni stojící za „Podv.
Listy“ a kolínským „Českým Listem“, který rov
něž dle jména rediguje panHejníc, k našemu če
skému státoíma právu? Vímesice, že strana Pa
cákova neměla jaktěživa jasný pojem o tom, co
to jest české státní právo, ale proto přece trvrdila
— potírajíc Staročechy — že jedině ona třímá



prapor Františka Palackého, prapor českého stát
ního práva, z kteréžto bašty vytryskla deklarace
a fundamentálky. „Podv. Listy“ v č. 15. ze dne
16. dubna 1892 na př. tvrdily, že řečí dr. Juliu
Grégra dne 5. dubna 1892 bylo české státní prá
vo detailné praecisováno a fulminantně ubájeno a
pokračovaly pak: „Řekne se snad: Tedy vracíme
sa spět, místo, co bychom se měli bráti v před.
Ano, odpovídáme bez ostychu, vrácíme se spět
tam, kde r. 1879 opustili Staročeři jediné možný
poklad skutečné národot politiky české — how
Ševnalé, neusturné a rozhodné hájení českého stát
ního práva ! Vracímese však s plným vědomím.
že činíme tím veliký krok ku předu, že znova
budujere starou baštu české samostatnosti
a meodvislosti! .. . Toto správné vystibnutí

potře, tožeb a vůle lidu českého jest nám záruou, že ze staré té naši bašty, zpevněné nezruši
telnými smlouvami mezi koronou svatovácluvskou
a dynastií přece konečné savzní fanfary vílčsní a
správa věcí českýchvrálí se zase suverenímu ná
rodu českému!

A Co vidíme dnes? Strana, jejíž vůdci jsou
páni dr. Herold, Engel, Pacák, fa v společnéadres
se vělšiny na říšské radě nenalezla ani jediné mí
stečko, ba ani jeliné slovíčko pro naše státní právo.
V adresse majority na říšské radě ne
mí o našem českém státním právu ani
zmímky. Totofaktum nejlépe ukazuje, že o české
státní právo, které ve fundamentálkách a v de
klareci tak mistrně praecisoval dr. Frant. Lad.
Rieger — dobodnuv ee o státním právu 8 brabě
tem Clam-Martinicem již r. 1861 — se straně Pa

užili pouze k agitacím proti Staročechům, kteří
sice při něm trvali a trvají, ale kteří — jscuce
politici vyspělejší, soudnější a rozvážnější — a vt
douce, še su daných poměrů pro nepřátelství Něm
ců a Maďarů státního práva na ten čas dobýti ne
možno — věnovali se v první radě řeševí jiných
otázek politických, socialních a hospodářských.
Staročeší chtěli, abychom napřed hospodářsky a
politicky sesílili, a abychom teprve pak jsouce
hmotně i duševně silní, k dosažení úkolu nejtěž

K k dobývání českého státního práva se odvážili.

Staročeši budovali napřed pevné základy a
a postopujíce od lebčího k těžšímu, chtěli koruno
vati své dílo dobytím státního práva a uskntečně
ním korunovace. Pacákovci to vzali vzbůru noha
ma. Napřed vyhodili trumf státoprávuí, začali se
stavbou k'enutí na věži, ale nemajíce základů,
zdí a potřebnýchopor, vidí, že celá jejich Oletá
politická budova se zbroatila, zbankrotila, že He
roldův palác blahobytu byl bublinou, že nemohon
prosaditi ani českého vicepresidenta u pražského
místodržitelství, ba ani převzetí obecné české ško
ly Komenského do správy vídeňské obce a jiné
maličkosti.

Jak daleko jsme teď v politice hozeni zpět!
Známo, jak jizlivý posměch dělal si p. Pa

cákův orgán ze staročeských a zvláště katnohor
ských punktatorů, jak sé posmíval vůdci národa,
dru Riegrovi, „inpartibus in fidelium,"jak 23. du'
na 1592 Podvysocké hrdě hlásaly:

„Poměr náš k Němcům jasně a pevně vyt
kout jednomyslným, nezměnitelným názorem, že co
nejvřeleji přejeme si uklizení sporu národního,
abychom společně tím účinněji pracovati mohli ve
směru pokrokovém. Avšak smír takovýto nastati
může jedině při zachování naprosté rovnoprávnosti
obou jazyků a nedílnos'i země na sákladé uznání
státního práva českého“.

V čísle 9. „Podvysockých Listů“ ze dne 4.
března 1893 chlubil ee p. dr. Pacák, že po dyou
leté jejich (t. j. mladočeské) oposici vyzývá je
vláda i Němci k novému jednání o smír na jiných
základech, uež byli vídeňské puktace. „Je to váš
ný, morální úspěchčeské věcia české delegace. Ony
slomily již odpor“. V témže článku liboval si p.

dr. Pacék v řeči — jak praví Plenerově (?1) —
který prý český sněm pokládal za nejvhodnější „ale
také za jediné povolané formu k rozřešení sporu
českoněmeckého“, který prý nabyl od vídeňských
konfercní skušenstá, še třeba chovati ke kruhům
vídeňským v příčině smíru českoněmeckého důvod

nou nedůvěru, a je vyrovnání mesi oběma kmeny,
Čechy obývajícímí, má-li bytí zdárným a trvalým,

státi „Semusí od národa k národu, mesi těmito sa
smými des přičinění a prostřednictví vlády.“

Za miliskování se 8 Němci v únoru a břez
nu 1893 nedostali však „prozíraví“ Pacákovci mi

nistra krajans, místo Smolky dostali Chlumecké.
ho, místo min. fraků výprask, místo státního práva
dostali od Mevgra nadávky „čeští zrádci“. To
měli výslažku za to, že otázku Českého státního
práva a otázku jazykovou vtáhli do centralistické
říšské rady, ačkoli obě otázky patří na zemský
sněm. Každý politický školák se musí diviti, proč
p. dr.Pacák nedbal řeči šlechtice Plenera zr. 1893.

Když je prý p. dr. Pacák tak chytrý, pro
zíravýa důslednýstátník, proč pak ondyno skřtě
ným židem dr Siránským antichambroval u mi
nistrpresidenta hr. Tbuna, preč ještě před tím 8
panem dr. Kramářem žádal jej za ujištění, že
Němcům na úkor českého národa nevyhoví, proč
se s důvěrníky od vlády jmenovanými účastnil v

aláci dříve tak nenáviděného a tupeného braběte
huca — volných, nezávazných konferencí?

Proč do dříve Heroldem tak zlebčovaného

loubí re Stránským. Eoglem ba a tímže Hercldem
šel náš politikus pfifikus z Kutné Hory, proč si
tito zásadní oposičníciin partibus infidehum nedali
dostaveničko přímo s Wolfem, Schěnererem, Fan
kem, Grossem a Pferschem — a jak již se ti ny
nější důvěrníci Čechověmeů jmeuují?

Inu, mnohéhbopolitického střizlíčka čili plot
pička — pardon vůdce — nebylo by vidět, kdyby
si ho Excelleno pan ministroresident nepostavil
ne li na vysoká ramena, tedy aspoň do vestové avó
kapsy fPan brabě Thun ani noví,jak má teďv Če
chách mnoho tajných i zjevných ctitelů, a jak tito
vydávají za své vlastní vymoženosti a zásluhy, co
českému lida vláda hraběte Tbuna z vlastní chva
Jitebné prozíravosti a státní rozvaby byla povolila.

Kdo ví, jak v letech 1889—1895 p. dr. Pa
cák a Podvysocké o hraběti Františku Thunovi
mluvili, ten se neubrání sarkasinu, když slyší po
vídat, jak pan mivistrpresident se s p. dr. Pacá
kem kamarádí (!!!) jak tento s ministry je špéci,jak
s p. baronem Wittkem důvěrné obcuje atd. atd.
Inu, v Kutné Hoře a na Kutnohorsku, taková
důvěrná sdělení u „svobodomyslných šosáků“ hroz
ně imponují a p. dr. Pacák vystoupí u nich i bez
podvysockých podpatků aspoň v coulech, co měří
nanejvýš v centimetrech. Ve Vídui, pak li o tako
vých zprávách náhodou doslechnou, popodají se
smíchy za břícha, neboť tam se jim ani ve snu
nezdálo, že máme v Čechách a na Podvysocku
tolik politických Velikánů Velikánovičů. Kdyby
chom jich měli ve skutečnosti, pak by německá
oposice ležela již dávno na břichu, Rakousko bylo
by nejen státem slovanským, ale rozhodně českýu.
Bobužel však dnes každý jen poněkud vykoukaný
vrabec na střeše ví, jak ve skutečnosti ta pacá
koveká morální vítězství dopadají a jak vlastně
ten odpor Němců je zlomen!

Naše politika česká jest va mizině, na vy
moženosti si počkáme, o uskutečnění státního prá
va a finanční samostatnosti země není a nebude
Bohu budiž žalováno — dlouho ani slechu! Na
teu čas hledí ve Vídni achlácholič a na klidnou
půda parlamentární přivést jen Němce a vláda i
mladočeští předáci snaží se teď rozluštit tvrdý
oříšek, aby némecký vlk se nažral a slovanská
koza aby zůstala při tom celá. Dr. Kramář se
ostalně přizpal, že naši poslanci jsou ústupkům
naklonění. Totéž platí o vládě. Vůdcové mladoče
ští smýšlení rozhodujících a vládních kruhů znají
a přece smutné postavení naši politiky českému
lidu zatajují a líčí je barvami růžovými. Tak da
leko to přivedla politika, která vyváděla po léta
radikální blouposti, ve Vídní prosila a doma se
oháněla husitskými palcáty a revolučními řečmi.

„Vytrvejte! Vytrvejte! Vytrvejte!“
V těch tří slovech je spása českého ná
roda! Tak končil p. dr. Pacák situační svou řeč
v červnu r. 1892 v Kutré Hoře. Kdo ale bevy
trval, byli páni vůdcové a v první řadě pan dr.
Pacák. Ještě v měsíci září téhož roku (viz v č. 37
„Podvys. Listů“ ze dne 17. září „Schůzi lidu v
Kouřimi“) odbýval sice dr. Pacák naivní prý vý
čitky, jako by mladočeská delegace za celou tu
dobu z Vídně ničeho nepřinesla t kto:

„Ona tam nešlá sbírat drobty, ale rovněž ne
vydobývat národu českému punktace. Při dnešní
své rozhodné opposiri poselstvo české vytrvá do po
sledního dechu. A nevěřte tomu, prálelé, když vám
někdo namlouvá, že kterýkoliv z nás chce nastou
piti cestu oportunní! ©Vědyť jest to cesta shnilá,
cesta v národu českém odsouzená a odbytá. A pak-li
někdo o naší poctivosti pochybnie, tu pravím (po
výšeným hlasem): Nepoctivce lid český do Vídně
neposlal, nepoctivce by národ český netrpět! Ve
velkém našem boji nikdo nesmí se ohlížeti po občti.
Jdeme za velkou a svatou věci! Nikdo z nás ne
smíenálžádné: Zpět! nýbrájen: Ku předu!“

Podvysocké tenkrát psaly, že za tato slova
dostalo se panu dr. Pacákovi velkého potlesku.
Ještě ve schůzi polit. podvysockého spolku v břez
nu roku 1893. tvrdil dr. Pacák: „My krok za
krokem stoupati budeme v rozhodné,
bezohledné oposici proti této vládě, až
nám naše právo dáno býti musi a dáno
bude!“ — Avšak brzy na to přišel výminečný
stav, páni poslanci si podvázali patrně také opo
siční křídla. Oposičně se ozývali jen výminečně,
až umlkly docela. Radikální slova ustoupila hof
rátským řečem. Neupřímné byly a jsou stejně, ne
boť: „Mnoho křiku, málo vlny“. Pan dr. Pacák

dem, s Englem a s Edvardem Grégrem zbryndal,
Jak rádi dnes zobají naši delegáti sebe

drobnější drobečky, iak nedůstojné ohledy brali
na německé křiklouny na říšské radě, jak zaho
dili sněmovní řád Falkenhajnův, jak upustili od

k novým punktacím. Jak litujeme p. Pacáka, že
musl a musí kousat do tak kyselého a hořkého
jablíčka! Kdyby r. 1892 byl jednal dr. Pacák jen
trochu rozuměji, kdyby již tehdy byl uměl dělat
Staročecha, co starostí, smíchu a politické ostudy

slovům Komenského:„Pojď sem synu a uč
ne moudrým býti |“

Po dnešních zkušenostech usměje se útrpně
Pacákovým slovům každý, neboť rozumný, politicky
vzdělaný a poctivý člověk jim věřiti nemohla ne
může. Skutky pana dr. Pacáka ukázaly, že všecky
ty cbytrácky házené a na zevní effekt dobře vy

počítané jeho radiká'ní fráse o vytrvalosti a radi

pa pposicinebylya nejsou — leč: Lež! Lež?

Drobná obrana.
Zásluha protostautského učení ©

pozčmčování země čéské. Kdo zná krásnéččípsko, kdo zná ta na německo překroucená
jména osad tamnějších k. p. Tetschen Herrns
kretschen (Krčma), Kroglitz (Krahovice), Neu
schwitz (Nezvěstice) atd. atd. a je Čechem upřím
ným, toho musí zaboleti srdce nad ztrátou tak
úrodného a lidaatého kraje. A kdo přivedl
tum k mlčení náš labodný jazyk avatováclavský
a zavedl tam zvuky německé? — Německý spi
sovatel Wolkan píše ve svých studiích o dějinách
reformace, že tuto velikou zásluhu o vybojování
území toho pro Němectvo oproti slovanské záplavě
má protestantské učení. Z Děčína vyhnal totiž
roku 1658 pan Giinther faráře katolického a bral
učitele a kazatele ze Sas a „tím svým úsilím vy
bojoval půdu slovanskou pro německý národ.“
(Srovnej Winter 119.) Snad aby páni pastoři
naši Dušek, Šádek, Kozák, Hrejsa vydali se na
Děčínsko a tu půdu zave nazpět českému jazyku
vydobyli. Bylo by to jistě záslužnější, než
svými časopisy dělat různice na půdě, která zno
vuzavedením katolického náboženství nám zachrá
něna byla.

Bere lál nevydají ant jediné číslo
Ev. Církevníka. Lži své o Proseči „Církev
ník“ augšpurský neodvolal. Za to přinesl novou,
že na známém průvodě u sochy Marianské na
staroměstském náměstí byly jen ženské. Snad aby
se „dugšpuráček“ dal operovat na oči, klyž mu
tak špatné ukazují, anebo aby si dal raději pol
říznout jazyk, aby tolik nelhal.

Drobné zprávy.
| Zprávy dlecésní. V Pánu zesnul: pan J.

Váško, farář v Brandýse n. ()., dne 4. července 180x
' (naroz. r. 1846, vysvěcen 1872.) Ustanovení jsou: pan
| Václ. Jelínek, kapl. v Hořiněvsí. za faráře do ko

| rouhve, p. Klim. Němeček, kapl. v Brandýse. za
, kapl. do Žamberka, p. EI. Wagner, koop. Vičkori

| cký, za kapl. do Zbislavi. Uprazdněná fara: Brandýs n. Orl, patron. p. Oskara Parishe, ode dne 3.
i Července 1898,

| Z hradeckého semináře. Vnedělidne1 26. června oslavili boboslovci nradeckého semináře
| tiše a skromně, jak i k životu tichého a skromného

oslavence jest vhodno, památku velikého Ucha
Františka Palackého. Pol košatou,rozkveca
jící lípou, na které zuvěšen byl obraz oslavencův rt
tolestmi lípovými ozdobený, sešli se čeští bohoslovci
k slavnosti, již zahájil předseda jelnoty p. Řezníček,
vhodným proslovem, načež mezi hudebními a zpěv
nými produxcemi předne-! slavnostní řeč p. ičasol, v
níž vylíčil onu dobu, vníž Palacký pracoval a krátce
na to promlavil o odkaze, o jasně výtkouté cestě,
kterou Palacký národu svému a jeho vůdcům odká
zal. Ukončil pak applikací ni. heslo Palackého:
opusťmenestarou víro,alcestarýšlendrián.

Oslava 100 letých narozenin bi
skupa vlastence Jana Valerlana Jirsi.
ka 19.m.m. slavili Čechové Budějovičtí a bohoslo
vci královéhradečtí a s nimi v duchu všichni čeští
katolíci sté narozeniny nadšeného českého buditele,

' POctivého, neoblomného vlastence velikého, lidumila a
| nezapomenutelnéhobiskupa Jana Valeriána Jir

| síka. Maďarský státník a spisovatel Szemere proneslkdysi velmi případnáslova: Daleko záslnžnější
| věcí je pro vlasť žíti nežli zemříti. A pravda
| slov těch dotvrdil ve svrchované“ míře náš Jirsík. On
| skutečně žil pro svůj český národ; jeho život je je

|

|

I

diným pásmem obětavých skutku a plodné práce. Za
vše to byl nejen cd nepřátel našeho národa, ala též
od našich radikálů odstrkován, vysmíván v době,
kdy žíti pro národ znamenaloi trpět s náro
dem. Čím byl Fr. Palacký v buditelské práci pro
celý český národ, tím byl Jirsík zvláště pro čsský

| jih a Badějovice,Kramlov, Kaplice, jež byly již městy ně
| meckými. On jihočeský lid vzkřísil k novému životu,
| on vlil zdravou sílu v ochablé svalstvo, on staral se

o české školy, on povzbazoval k činnosti všecky ty,
kdož omdlévali, Jirsík je synem českého severovýcho

[ da, narodil se 14. června 1798 v Kácově, studoval
| gymnasium v Králové Hradci, filosofii v Litomyšli,

bohosloví v Praze. R. 1520 byl vysvěcen na kněze,
stal se vychovatelem u knížete Lobkovice, působil
pak ve správě duchovní na Slánsku, r. 1846 stal se

| kanovníkem sv. Vítským v Praze, byl pravou rakoukardinála Schwarzenberka a r. 1351 stal se biskupem
' budějovickým, [ne. 28. února 1883, rozloučil se stímto

| světem. Dnes celý český jih žehná jeho památce. Jir[ sík jako mladý kněz psal pro lid články, díla, poje
©dnání, jadrnou pěknou češtinou. Byl výtečným kazu
' telem, uměl ardce lidská rozehřátí teplem svých slov

| a hloubkou svých vývodů. Do (U. Budějovic přišeljako rozhodný Cech, ale nikoli nepřítel Němcu. Pra
Lovil v prvním svém listě pastýřském: „V milé vlasti
| naší bydlí Čechové a Němci. Boží Prozřetelnosť vy
| kázala v Požahnaná zemi této jedněm i druhým vedle

| sebe společné stánky. A že tak asoudil Hospodin Bůhnáš, velí tudíž a káže, abychom, milujíce ve spolek,

| v svornosti a pokoji bratr bratra snášeli... Nenad
| sazujte jedna národnosť nad druhou, „Nečiňte nic

akrza svár“ ne) skrze drážděn.,k terým byste jiných
1 k rozepřím a roztržkán podpálili. Nečiňte tolikéž nic



pro marnou chvála „jako by byl druh draha vzá
cnější a lepší. Nechtéjte se pro národnosť uvářeti, tr
hajíce tady svazek bratrské lásky“.... Milujte ná

rod svůj, miluj Čech i Němec jazyk svůj! Hoden
jest národ, z kteréhož jeme pošli, bychom ho milova
1, a jazyk, kterýmž nás matka učila modliti se k
Bohu, hoden jest, abychom si ho vážili. — Slova tato
moudrá a otcovská nelíbila se bohužel Ns“mcům a
vládě, proto biskup Jirsík musil mnoho trpěti, ale

gitých Čechů svých nikdy neopustil. Proto všichniechové ua našem jiha ctí biskupa Jiraíka jako svět
ce muže svaté paměti. — Čeští bohoslovci semináře
královéhradeckého oslavili dne 14. čsrrna důstojně
stoleté narozeniny slavného českého biskupa. Slavnost
zabájil předseda jednoty bohoslovců ct. p. Řezníček
nadšeným prosl vem pravě, že láska k vlasti nutně
vyplývá z lásky k Bohu, již obojí ukázal Kristus
příkladem, když plakal nad zkázou vlasti své a mé
sta svatého. Proto také u všech skutečných velkých
biskapů a kněží vidíme tuto láska, jež národy nělech
ťoje. Slavnostní řeč proslovil ct. p. Frant. Kubíček,
který pověděl, proč že na prvním rmístě český boho
slovec oslavuje Jirsíka; vidíť v něm vzor pastýře, ja
kým má být a pak proč bohoslovec královéhradecký:
bylt J. rodákem z této diecáse, v Něm. Brodě obětoval
první mši svatou. Národu svému prospěl, upřímnou
péčí staraje se v to, aby lid nalezl ve svých kněžích
muže dobré, knéze dle zárad Kristových Národu pro
spěl, že psal proň dobré knihy, obsahem liuu velmi
přístopné, tím také, že knihy české úslovně mezi li
dem šířil a vlastenecké vědomí v něm budil. Ale
hlavní jeho význam národní znají zajisté Ceské Bu
dějovice, které se nedají se jménem jeho rozloučit! Bu
dájovice v době jeho příchodu zdály se již zcela pro
padlými germanisaci, ale jeho příchodem lid český v
městě a v okolí povstává a hlásí se k životu. Ž> se
město toto až dosud zachránilo národu, že tam hoj
národnostní není již dobojován v neprospěch Če
chů, dnes Čechové tam tvoří dvě třetiny obyvatel
stva, o to má zásluhu Jirsík. Proto staral se 0 to,
čeho na prvém místě jest třeba, aby národnost byla
zachována, o čsské křesťanské školy. Jeho dílem za
Jožen chlapecký český seminář 8 kostelem sv Václa
va, jeho dílem jest, že Budájovice mají celé vyšší

č. Am kteréjedinějeho energiíz dobrovolnýchdarů českých rolniků, měšťanů a kněží bylo založeno
proti vůli germanisační vlády a zněmčilé radnice bu
dějovické. Všude tam, kde v Budějovicích o dobrou
českou školu se jednalo, pomáhal a radil Jirsík z příj
mů beztoho ztenčených. Ač odpor proti němu povstal
se strany nepřátelské, Jirsík působil klidně dál a alzy
snažil se stírat s očí ubožáků. Pro nešťastné hlucho
němé založil ústav a to ve své vlastní residenci a
s těmi ubohými nejinak než jako otec zacházel. Na
podporu chudých kněží založil zvláštní fond, veškeré
chudině. všemu českéma lidu byl přelaskavým otcem
a dobrodincem. Tak řečník vylíčiv působení Jirsíkovo
náboženskéi eminentněvlastenecké — vzpomínkučiní
na jeho smrt a k bohoslovcům se obraceje volá: Tělo
Jirstkovo odpočícá v C Budějovicích a brob jeho na
větěvován bývá četně lidem českým, který miloval
Jirsíka — odpočívává, ale památka jeho mezi námi
žije, žije mezi Českými bohoslovci a tak se mně zdá,
jakoby velký jeho duch v této chvíli volal k nám,
jako kdysi k boboslovcům budějovickým: Synové moji,
jako já i vy pochopte svaté povolání své srdcem a
skutkem, jako já i vy buďte národu svému pastýři
pravými a vlasti, věky týrané, buďte požehnáním. —
Oslavili jsme Jirsíka a přáli bychom si, aby tam,
k Českým Budějovicům více než dosud obracela se i
česká veřejnost a vzpomněla muže, který, jako biskap
vykonal mnoho pro národ svůj, jemuž věrným zůstal
stéle. Nedávno čatl jsem toto: Národ, jenž také syny
rodí, ten v pravdě může vyvoleným siout, národ, jenž
v Jejich stopách chodí, nemůže v bouřných vlnách
zahbynont!

Řádná schůze městského zastupi
telstva v Hradci Králové koualase v 60
bota dne 2. července 1893 o 3, hod. odp. v sále
„Bosedy“ s vásledujícím programem: 1. Sdělení zá
ležitosti zavedení pitné vody, návrby ua schválení
koupě pozemků a zřízení pokusných stodoí. Pan sta
rosta dr. Ulrich pravil, že otázka obledně opatření
pitné vody vstoupila do stadia realnosti. Pan inženýr
Kress předložil dobrozdání, v némž se praví, že oblast
plotišťskou považuje za nejlepší. Prameny tamní mo
bou město poskytnoati 600.000 hektolitrů vody. Proto
koupeav ua Plotišťsku 2 pozemky a zapotřebí ještě
třetího, na němž stojí vojenská prachárna, Koupě po
zemků schválena a schválen rozpočet a néklad na
stavbu čerpací studně 3.146 zl 89 kr. Vodovod do
města bude státi 110 až 120 tisíc zl. Práce má
provésti p. inženýr Kress. Náklad ubradí se půjčkon.
2. Rozhodne se o zadání zbývajících prací do novo:

rtavby obec. a měsí škol. Práce malířská zadána v
v kapli p. Hejcmanovi, ostatuí p. Tichému ml. a
Šrámkovi. Práce kamnářská zadána p. Josefu Jele
novi a Václavovi Rychlíkovi, zřízení oltáře p. Netu
kovi za 4705 21. 3. Rozbodne se o žádosti řiditelství

právovárečního měšťanstva za převzetí správy a ve
dení jabilejutho fondu Jebo Veličenstva císařea krále
Františka Josefa I. Právovárečníci založili tři nadece
pro schudlého měsťanaprávovárečného kapitál 1500 zl.
Pr aduinistrační úředníky věnovali pensijnímu fondu
6000 zl. a pro zaslvužilé zřízence od podsteršího
dolů 3000 rl. 4. Rozhodne se o žádosti Joachima
Saxla za propuštění pozemku č. kat. 52 v Hosku ze
zástavy za kaační pobledásko města 2000 zl. Spla
cený obnos 3997 zl. 44 kr. byl z knib vymazán a
p. Saxl byl propuštěu ze závazku kaučního. 5. Roz
hodne se o návrhu Avt. Dobrkovského na vyrovnání
sporu o 45C0Ozl. za Sokolovnu. Pan Dobrkovský podal
za stavbu účet 6.700 zl., kterýžto účet byl adjastován.
Pan Dobrkovský žádá 4500 zl., městská rada mu na
bízí 3000 zl. Pan dr. Heller praví, že se skutečně
vícepráce konaly, Návrh městské rady na to byl
přijat. 6. Vykoná se presentace nadací Al. Protivy.
Nadační požitek chudým dětem obdržela pí. M. K.

Šubrtové. 7. Rozbodne se o presentaci Urbánkovy
nadace. Nadace per 40 sl. pro žáky vyšších reslných

dráčkoví a druhá Jaroslavu Bílému. 8. Rozhodne se
o dádosti pí. Marie Tronfčkové, vdovy po řiditeli
městských úřadů a povolení mimořádného ročního
přídavku peněžitého. Žádoat paní Troníčkové zamít
nuta. 9. Rozbodne se o žádostí zvěrolékaře p. L.
Han áčka za definitivam a úprava složného. Definiti
vom p. Bamáčkovi bylo uděleno, opravení sluáného
odloženo ž budou upraveuy jatky. 10. Rozhodne se
o Žádosti p. D. Majetiče za udeloní práva domov
skébo. Právo domovské bylo uděleno. Pan architekt
Weinhengst podal posléze Žádost, aby se povolila sub
vence 100 a 200 zl. k výstavě arcbitektůs inženýrů.

Slavnostní vysvěcení mové budovy
hospodyňské školy ve Ntěžerách konati
se bude v neděli dne 17. července 1898. Pořad slav
nosti: I. O půl 8. bod. ráno služby Boží ve farním
chrámu Páně sv. Marka ve Stěžerách. 2. O 9 hod.
průvod z chráma Páně ku nové budově školní, kde:
a) zapějí chovauky případný slavnostní sbor, b) dů
stejný pan vikář vysvětí budovu a osloví přítomné,
c) chovanka přnenese přiměřený proslov od p. prof.
Miřiovského, d) prosloví slavnostní řeč člen kuratoria,
e) zapějí cbovanky „Hospodine, pomiluj náe,“ 3,
Návrat do cbránu Páně, kdež zapéno budo slavné
„Tebe Boba chválíme. 4. O 12. bod. Společný uběd
v hostinci „u Tomků.“ č, Odpoledne 0 2. bod. za
počne na dvoře budovy zámecké zábava pořádaná
vhovankami, kdež otřídati se budou zpěvz, deklamace,
národní tance, solové výstupy, divadloa j. v. Vstapué
20 kr. Čistý výnos věnován bude škole bospodyňské.
V 8 bodin večer: Věneček pořádaný cbovankami v
sále „u Tomků.“ (Přiblášky ku společnému obědu
přijímá ředitelství školy nejdéle do 14. července 1894.
Couvert 80 kr.

Městské průmyslové museum uspo
řádá zítra v sobotou a pozítři v neděli ve dvoraně
obchodní školy výstavu, v níž vystaveny budou práce
dámského malířského kursu, některé studie karsu mo
delářského a ciselérského, pravé čínské velmi ceané
tapety, ruská jizba vyzdobená ruským kustorným ná
bytkem, který hotoví společně celé roské vesnice ve
velkém, dále budou vystaveny plány nové budovy
musejní od p. professora Kouly v Praze. Na zajíma
vou tato výstavku upezorňujeme kruby nejširší.

Odbalon: nového pomsíku na bo
Jišti z r. 1866. Dne 3. července1866 řádilana
smatně proslaveném bojišti královéhradeckém krutá
seč v okolí Chlamu, kde padlo na sta naděiných ži
votů z obou nepřátelských táborů, „Celé šíré okolí
poseto bylo mrtvými těly a půda zkropeva krví) V čá=
etečnou odměna za odatnost padlým bojovníkům staví
se nyní pomníky, které letos opětné rozmuoženy byly
o jeden pěkný jeblanec z hořického pískovce uměle
provedený, Pomník ten byl postaven na památku pa
dlých vojínů č. 74, tebdejšího to plaku hraběte No
biliho a v neděli dne 3. července byl slavnostně po
svěcen a odevzdán k opatrování spolku pro udržování
pomníků, Pomník postaven je na svahu od Horního
Přímu směrem k Nechanicům při cesto vedoucí od

zmíněný plak dne 3. července r. 1866 útokem tak
nešťastně, že utrpěl obromné ztráty. Tak padlo v mí
stech téch 12 důstojníků u 456 mužů a dalších 13
důstojníků a 308 maožů téhož pluko bylo ranéno, £
nichž většina poraněním podlebla. Strašné to divadla
podivně se muselo vyjímati v pěkné tamní krajině.
Průběh slavnosti svěcení byl následující: Většina
účastníků, mezi nimiž čestná setnina plaku č. 74,
několik jenerálů a vyšších důstojníků. Členové výboru
pro udržování pomníků a mnoho jíného obecenstva
přibylo drábou do Dlouhodvorů, odkad pak nastoupeo
pochod přes Probluz a Dolní Přím, kde kolem po
moíku stál již veliký počet «becenstva z celého okolí.
Pomník okrášlen byl květinami a skvostnými věnci,
vedle něbo pak postaveny tři vojenské stany, z nicbž
v jednom sioužena byla polní mše sv. Po měi sv,
promluvil vojenský farář vldp. Cába z Josefova slav
nostní řeč, v níž vylíčil krátce děj před 32 lety. Ře
čník pravil dále: Důstojnictvo pluku č. 74. v uznání
velkých skutků cbrabrých hrdinů postavilo jim teto
pomuík, na nějž pohlížejí duše padlých v této krajině
zajisté z blaženosti nebeské ověnčené věnci slávy.
kříž v boření části pumníka vytesuný znamená, že
vojínové umírali jako křesťané, vědomi jsouce své
svaté přísaby, kterou byli složili, dvoublavý orel zna
mená pak, že padli jako praví obrancové vlasti a
trůru císařského, Ka konci nabádá pak řečník pří
tomné, aby i oni byli pamětlivi příkladu chrabrých vojínů
a stáli vždy botovi brániti trůnu a vlasti proti ne
přátelům. Jen ua zbožnosti, avornosti a spravedlnosti
spočívá blabo jednotlivce a celých národů a proto
třeba je státi na stráži i proti nepřátelům sv. nábo
ženství, pak Bůb bude « námi a přivede snahy naše
k platnosti. Potom vykonal řečník obřad svěcení. Pak
promlovil plakovník J. Venclík z Josefova zvláště k
přítomným vojícům, jimž kladl na srdce, aby pamětlivi
byli tobo, že hrdinnost a chrabrost nezůstane nikdy
zepomeputa a že krásně je po vojensku zemříti. Pří
sahejme si zde, volá řečník k vojínům, že vždy bu
dem se držet tak statečně jako padlí zde brdinové.
Ku konci provolal císaři slávu a vzdal díky sbromá
žděnémn zástopa. Při měj sv. a svěcení vypálila vet
pina několik saly a budba přítomná hrála. Jako de
patace z Hradce Králové položili pp. rada Pilnáček
a architekt Weiobengst na pomník pěkný věnec.

Schůze učitelské jednoty „Budeč
Kaklemská “ Dne3. t. m. pořádalvýšejmeno

novaný spolek valnou schůsi v místnostech „Střelní
ce“ k níž dostavilo ae ae 150 účastníků z okolí Hradce
Králové. Předseda schůze, říd. uč. Novák z Kuklen
představiv přítomné poslance Formánka a Udržala,
poukísal na důležitost schůze. Posléze mluvil Hejn.
Redaktor Hajn přihlásil se k slova jako „zástupce
české žurnalistiky“ (pří tom však většina shro
mážděných odešla s místnosti) a v řeči, která
propletena byla frásemi červené a „černé“ (I) internacio
pality radil ze ardce českému učitelstvu, aby podle
zásad socialismu epojilu se 8 ačitelstvem německým
a jiných národu k vůli dosažení zlepšení poměrů a
horoval pro návrh Marxův, v němž viděl spasu uči
telstva. Jeho řeč vyvolal: patrnou nevoli, ač nemů
žeme zapříti, še zejména učitelstvo mladší „pokroko
vé“ bylo úaděsno „dachsplnou“ řečí pana redaktora.
Poslanec Udržal odpověděl však na tuto řeč takovým
způsobem, že z předřečníka učinil „sníh na slunci“
a viděl v něm dražba pro internacionaliemus. Na ta
ková slova chudé kritiky, pravil pan poslanec, v nichž
blásají ve umělá slova „odušeraělost, rovnost národů“,
dnes vznikají a zítra odumírají, poněvadž nemají pev
ného podkladu Rosolace navržena byla nato přijata
a uchůze skončena.

Neštěstí. Doe I. £ m. sřítila se ja novo
stavbě kasáren část právě dohbotovojící se římsy pod
střechou. ©Obroroná tíha meteriála prorazila lešení a
spadla i tam se třemi tam pracojícími zedníky s výše
třetíbo poschodí k zemi. Dra z nešťastníků a sica
Jau Eliáš ze Svinar u V, Novak ze Stáblové byli vy
tažení ze sutin co zohavené mrtvoly, NesvaČil utrpěl
poranění a byl dopraven do nemocnice. — Téhož
dne boural trobléř K. Jirák, bydlící ve bradbách
blíže vodárny jakousi příční zeď, která ve nenadále
eřítila a poranila těžce stojícího tam stavitelského
kreshče L7letého Fr. Pokorného, syna obchodníka
potravinami. Zraněný dopraven byl do nemocnice, kde
však následkem utrpěné rány na blavě zemřel.

„[Peplechy v hradeckých bordelechse stále množí. Oplzlé orgie, vřískot hurmonik, schůzky
s:bátralých barfenistek, hádky a výtržnosti přenášejí
se často na ulice Tak si nám stěžují obyvatelé Dloubé
ulice, že v putyce vedle městského divadla dává si
do-taveníčko všeliká ženská i mužská chátra, že týdně
dvakrát i třikrát vyburcoréno bývá obyvatelstvo po
uličními rvačkami nočních hostí ze spáuku, že školní
mládež ubírající se do městských dívčích škol a do
ústavů pro vzdělání učitelů musí na Vlastuí oči ble
děti na oplelé řeči a vyzýravé lákání drzých nevěstek,
že vokolafch domech nechtějí slušnéjší strany bydleti,
protože nechtějí, aby dítky jejich se zkazily a sami,
aby nočními výtržnostmi týráni byli. Doufáme, že sl.
obecní úřad tyto pohoršující nešvary déle trpěti

ne euse železničních zřizomeů činídle
sdělení ministra Wittka proúředníky 400 zl, u pod
úředníků 300, pro dělníky a hlídače nejméně 150 zl.
Pense vdov jsou stejné. Pense vyšších úředníků i jejich
vdov stoupají. Za každé nezaopatřené dítě do 18 roků
obdrží vdova pětinu své pense.

-Úmartí. Dne 6. července zemřel v Hradci Krá
lové pan František Ulrich, jub. ředitel vyšších realných
škol, býv. člen městského zastupitelstva, dlouboletý
člen c k okros. školní rady pro město, výboru zá
ložny i »pořitelny v Hradci Králové, majitel zlatého
záslažného kříže s korunou atd. Pobřeb koná se
dnes dne 8. července o 3. hodině odpolední. Ježto
se zádušní mše'svaté súčastní žactvo realky, bude tato
obětována místo v kapli sv. Klimenta v chrámu Páně
Panay Marie v sobota dne 9. jerrence o 10. h. dop.
Vysocezasloužilému zesnulému muži baď věčná paměťl

Z české výstavy technické. Velikou
pozornost, jak se nám z Prahy oznamoje, věnaje le
tošní čsské výstavě jmenovitě i cízina a úsudky ci
zích hostí vesměs vyznívají v největší pochvala a
oznání a obdiv Tam, kde vystaveny jsou věci od
borné, postaráno jest o populární výklady, tak že i
s této stránky činí letošní výstava každému požadav
ku zadost Na výstavu jsou pořálany návštěvy ze
všech konč.n zemí českých a slovan-kých vůbec, sjezd
českých měst a obcí, živnostníků, společenstev a epolků,
v neděli pak dne 10. t m. jest na výstavě pofádán
velký den moravský; hanačky,tetky i důvčata
z Přikaz. pohostí navštěvovatele výstavy výtečnými
banáckými, vdolečky a tím nejjemnějším pečivem vůbec.

Při c. k. ústavě ku vzdělání uěl
telů v Hradci Králové položenzápis do I
ročníku na den 14.a 15. září t. r. Zkouška přijí
mací konati se bude dne 16 a 17. září. Těm, kdož
přijati býti chtějí, jest se vykázati školním vysvěd
čením z posledního poloaletí, vysvědčením o fysické
způsobilosti, jež vydal úřední, to jest státním nebo
samosprávným úřadem ustanovený lékař, pak listem,
křestním svědčícím o dokonalém eráří lá let, vý
kresy, pokud jsou po race a písankami. Náležitě odů
vodošné a doložené žádosti za dispens od povinného
stáří lze předložiti c. k. zemské školní radě prostřed
pictvím ředitelství c. k. ústava ku vzdělání očítelů do
15. srpna t. r. Žadatelé ze škol střeních uechť dají
si napsati na vysvědčení z posledoíbo polouletí od
chodní klausoli. Do vyšších ročníků nebude nikdo přijat.

Ústní maturitmí zkoušky na ústatu
pro vzdělání ačitelů dopadly velai dobře. Z 46 řád
ných žáků matorovalo 19 s vyzpamenáním,20 dobře,
7 povolena oprava po prázdninách. Z externistů ma
turovalá 1 kandidátka a vyznamenáním, 3 maturanti
aznáni dospělými, 4 povolena oprava, 1 padl, 1 na
rok, 1 odstoupil. Na zdejším gymnasiu te maturity
ukončají.

Jednota sv. Hethoděje ve Vídní Jak
obecně známo, pcetaráno jest o náboženské potřeby
našich katolických krajanů českoslovanských ve Vídni.
Aby bylo v příčině té lépe, o to pečuje zvláštní jed
nota, jež postavila se pod ochráuu 8r. Metboděje,



Jak v Pánu zesnolý tak 1 nynější nejdůst. p. biskup
vybízí každoročné v nedělí do oktavu slavnosti sv.
Cyrilla a Metbodéje připadající všecky věřící diecése
královéhradecké, by milodary svými blahodárně pů
sobící jednotě av. Methoděje ve Vídni zasloužené pod
pory poskytnuli. Sbírka milcdarů těch konati se bude
v neděli, dne 10. července ve všech farních chrámech
dlecése. Kéž každý návštěvník cbrámu Páně v tento
den penízem svým a pakli jest mu to uemožno, kóž
aspoň modlitbou vroucí na ně pamataje;

„Poctivé“ zbramě odpůrců církve
katolické. Před porotou krakovskou konalo se
přelíčení proti dru. Lehmanovi, J. Malikovi a Sul
zewskému, red. socialistického listu „Naprzod.“ Žalo
váni byli pro utrhačství tiskem spáchané proti Jesu
jtům v Krakově, jež obviňovali z necudných skutků,
jak přináší „Mír“ odsouzení byli k osmi, šesti a čty
rem měsícům do vězení, Pěkná to ukázka mravní
spousty jistých listů a lidí, kteří počítají se mezi
vzdělan:e a titalem doktorským se honosí. Pravda
vysvobodí vás, ale až si odsedíto trest za lež

Odboru pro venkovské knihovny
Jednoty bohoslovců královébradeckých dobrotivě po
sléz darovali: vdp. Fr. Sloup, děkan v Pardubicích
6 zl., vp. J. Toušek, kaplan ve Výprachticích 1 zl.,
vp. Fr. Dittrich, kaplan v Poličce 1 zl. 3 kr., vad.
ředitelství Dódictví sv. Janav Praze 40 cennýchkoib.
Zaplat Pán Bůhl

Do letních restanrací, hotelůa vý
letních míst zašlo ku výzdobě místností nakla
datelství J. Otty kollekci pěkných illustrovaných ba
revoých plakátů, jež zavěseny působí lubodným pe
strým dojmem a k udržení příjemné nálady, platně
přispívají. Stočí se o zsslání plakátů přiblásiti kor
resp. lístkem v nakladatelství Otty v Praze.

Doporučení hodno. NávštěvníkyHradce
Králové upozorňujeme na výkladní skříň. p. Soudila,
řezbáře. kterou převzal od p. Kozla, řezbáře. Tato
nachází se v Hradci Králové na velké podsíni. Líbí
se nám zvláště jemně řezané kříže a vůbec veškeré
výrobky tam vyložené. Doporočajeme vřele zvlášť vel.
duchovenstva dotyčnou firmu.

Oslava Jana Husa dála se 5. a 6. čer
vence na mnohých místech v Čechách; také socialisté
oslavovali smrt Husovu —ati snad právem největším.
Právem také nazval Fr. Palacký husity komunisty 16.
století v díle III. str. 16. atd. řka: „Zásady komuni
stické a socialistické nejen hlásány nýbrž i zachová
vány byly po několik let, netoliko na Táboře, ale i
v jiných obcích... A na str. 24, čteme tamtéž o
„bratřích a sestrách svobodného dacha“, jimž bylo
vás svaté, jakmile pokadkoli bylo všem obecné —

i ženy také: Byl to komanismue na stupni nejvyšším,(v Čech.ch u Mikulášenců či Adamitů). — V popředí
busitských štvanic v Praze a v celých Čechách staví
se protestanté se svými pastory. Ti ovšem nemají
s učením Husovým pranic společného, neboť Has sám
učil 7. svátostem, a věřil ve všech 7 avátostí, uctíval
Pannu Marii, kdežto protestanté nanejvýš dvěma ava
tostem se učí, nevěří obyčejně v nic a Panny Marie
nectí, naopak ji tupf. Husa vynášejí protestanté pouze

mnohých otázkách náboženských vzdoroval katolické
církvi a církevnímu sněmu a protože potomci husitů,
přestonpivše později na evangelictvf, potírali katolickou
církev a Habsburskou dynastii. Přání helvetů, aby

mená demonstraci a revoltu proti panající naši cí
sařeké rodině a proti katolictví. Jen aby konečné dů
sledky neodnesl český národ na drahé Bílé Hoře|

Matiční slavnost spolků hradec
kých na Střelnici vydařilase v neděli po 3.
hodině skvěle. Malebný byl průvod dítek a dam v ná
rodních krojích: blatenekém, plzeňském, hanáckém,
slováckém, valašském, litomyšlekém atd. Velice se
líbily též národní tance dítek. Dětičky věděli, že tan
cují, prodávají a sbírají příspěvky na Ústřední Matici,
byli tedy ohnivé, nadšené, neunavné. Velice čile pro
dávaly dopisnice a za šestáček na Matici roznášely
adresátům poštovní poslice s holaběnkami. Stepilé,
roztomilé Rasky v malebných krojích národních na
bízely hostům ze samovarů horký čaj, jiná spanilá
děvčátka a dámy prodávaly kávu, pečivo, masité zá
kusky, ozdobné a voňavkářské zboží atd. Cvičení
prostná dorostu sokolského, pouštění balonů, obňo
stroje, tance atd. zpříjemňovaly mladým i starým zá
bavu až do pozdního večera. Matiční slavnost navětí
vili v neděli bromadně choranky kospodyňeké školy
ve Stěžeráchv čele s paní řiditelkou, sl. učitelkami,
dále přítomni byli četní občané a dámy ze Stěžer a
z okolí. Bude tedy povinností též hradeckých dam a
pánů, aby dne 17. čarvence účastnili se posvěcení
hospodyňské úkoly ve Stěžerách a slavností s tím
spojených.

Vybíral ma Husův pomník a zpro
mověřil peníze František Diblíček z Rovenska
je také husita a radikál. Po známých mladočeských
štvanicích začal na Hasův pomník vybírati přízpěvky,
R. 1893 obnášely jeho defraudace přes 111 zl.anež
byl zatčen 248 zl. 70 kr. Ještě letos zpronevěřil
přes 30 zl. Dostal za to u kraj. soudu 2 měsíce táž
kébo žaláře,

Pro drzé žebrání zatčenbyl dne 6.t, m.
na nábřeží Jos. Konečný s Kuklen a odevzdán stát
níma návladnictví,

Honba na zleděje. Dne5. t. m.navštívil
eatičuí slavnost na Střelnici známý nebezpečný zlo

děj Fr. Křídlo z Lochenic. Službu konající strášaík
jej však poznal a odvedl, Cestou pokusil se Křídlo o

útěk a učiněna byla naň bonba, při níž Křídlo od
vášil so ke krkolomnému skoku dc hradebního pří
kopu, kde konečně byl dopaden.

Politický přehled.
Jtalie má liberální vojenské minislerstvo.

Předseda ministerstva a ministr vnitra jest genes
ráj Pelloux, který byl dříve v ministerstvu Ru
diniho, ministrem zahraničných záležitostí jest
admirál Canevaro, muž střízlivý a širokého

lovu, ministrem války jest řízný generál San
Marzano a ministrem námořnictví admirál jenžje
králův důvěrník. Oostatních ministrech se tvrdí, že
jsou dobrými odborníky. Od ministra financí se
cčekává, že bude prováděti rozumnou politiku
celní fa finanční, Až dosud svalovány byly v Ita
lii veškerá břemena na chudý pracující lid, ať v
dílnách, at na polích neb jinde. Na zájmy velko
statkářů bral se vždy rozhodný ohled. Protože
v Italii nemá samostatného lidu selského a ve
šker u polní práci nemusí vykonávati nájemníci
za třetí neb čtvrtý díl sklizně — polovici výtěžku
dostávají zřídka — a protože musí nésti veškerá
s hospodářstvím spojená břemena, jest v Italii
stav polních pracovníků nanejvýš zbědovaný. Na
venkově i v městech prorokují pak kapitalisté a
velkostatkáři pomocí svých zřízenců hroznou lich
vu. Proto špatné se daří též továrním dělníkům
a řemeslníkům. Hlad a bída bývá v Italii stálým
bostem. Tito činitelé zaviňují také stálé vzpoury
v Sicilii, Calabrii, Apulii, v Romani, ba i ve vel
kých městech bohatého Lombardska. Zájmům
chudého lidu ujímaly se až dosud hospodářské a
záloženské a podporovací katolické spolky. Ty
však považovala vláda za státu nebezpečné a Ru
díniova vláda je většinou zakázala O4 Pellouxa
A Carcena se očekává, že vezmou hospodářské
zvelebení lidu sami do rukou. Má prý se zrušiti
zejména též zproc. daň důchodková, která lid ve
lice tísnila. Jiní myslí, že ministr Bacceli zři:
zovati bude též státní školy národní, Až dosud
ponechala o ně sterost církvi, které však různé
fondy sledující účely vzdělávací a podporovací
většinou pobrala. Bacceli chce prý aa obec
ných školách zavésti světské učitele. Najde však
k tomu vhodný materiál? Ve F ancii aspoň svět
ská škola zklamala, ač byla a jest státem stkvěle
podporována. Soukromé školy klášterní, vydržo
vané ze soukromých prostředků lidu, ubírají stát
ní škole francouzské pořad více žáků. Myslíme,
že světská škola nepomůže ani Italii.. Tam leží
příčiny krise hlouběji. Velká většina rozhodně ka
tolicky smýšlejícího obyvatelstva byla až dosud od
vládních stran liberálních a konservativních vys
sávána, proto byl jí osud vlád lhostejný. Vlád
noucí mužové vyssávají v Italii již i vlastní stran
níky a proto všeobecný rozhled a nespokojenost,

U San Jego na Kubě došly Španělům
posily Pauda pozdě. Snad proto a poněvadž trpel
nouzí, dal se generál Cervera vylákat z přístavu
při čemž bylo jeho loďstvo na šírém moři po
obrovské americké přemoci úplně zničeno a ra
něný Cervera zajat. Admirál Camara prý dostal
rozkaz, aby z průplavu suezského se vrátil chrá
nit břehy španělské. Následkem zničení loďstva
Cerverova přistoupí asi Spanelsko k vyjednávaní
o mír. 100.000 španělských vojáků na Kubě,
mají Ji střelivo a potraviny, mohlo by se snad je
ště do konce podzimku bránit, ale protože nyní
na španělské loďstvo spoléhati se nemohou, pod
léhli by asi pozdější americké přemoci.

Výminečný stav hallčský zavinilykři
klavé zprávy židovských dopisovatelů do listů ví
deňských. Veřejný život v Haliči tím trpí, nejvíce
jsou však výminečným stavem postižení haličtí so
cialní demokrati, u nichž se konají domovní, spol
kové a osobní prohlídky,

Vyrovnávací konference. Po české
šlechtě a českých poslancích z Čech a z Moravy'
kteří dle „Budivoje« jsou k ů tupkům nakloněni,
radil se o vyrovnacích konferencích v neděli též
širší výbor ústavověrných velkostatkářů v Čechách.
Poradě u předsedy, braběte Oswalda Thuna, byl
přítomen též ministr Bárnreither. Ustavověrní
velkostatkáři po čtyřhodinné poradě u minister
ského předsedy hraběte Fr. Thuna ve Vídni. Ně
mecké obstrukční strany jsou usnesením tím zne
pokojeny.

Výkaz přispěvků členských a darů
na Adalbertinum za květen a červen. Za
kládající členové eplatili: čís.7., 6 zl. čís. 80.,
20 zl. úhrnem 25 zl. Skuteční: po 5 zl. čís.
3., 18 (3.—), 69., 101., 146., 153., 162., 166,
174., W706, 179., 207., 215, 221, (2.50); 223.,
224., 225., 227., 263 (10.—)., 273, 29%(150).
335 — 107 zl. Přispívající po 2 zl 50 kr:
11., 18., 39., 62., 84, 127, 139., 145, 156.,
168., 161., 162., 202., 203., 210., 224., 20,
226., 257., 208., 264., 266., 269., 277.. 283.,
2965.,370, 378 (1.—) = 68 +1. 50 kr. Daro
vali: p. t. pp. Fr. Pochop, děkan v Josefově 5
si Lud. Hora, + Chvojno 1 zl. 50 kr., Jos. Plo
cek 15 zl. Erbach ó zl. Chotusidký Jenček 1 zl.
Vikariaty: Vys. Mýto 18 zl. Kutná Hora 19 zl.
Německý Brod 26 zl. Čáslavský 20 zl. 50 kr
Modletinský Miffek 1 zl. úhrnem 312 zl. 50 kr.

V. Uhlíř.

V Jesenici Velké, 1. květas 1898. pokladník.

(Zasláno.)Fan Josef Krejčík
umělecký závod sochařský a řezbářský v Praze.
Diny. Bubna 619-VIi — Sklad Eliščina tř. č. 24

Sděluji,že sochy sv. Josefa Panny Ma
riei Boží hrob štastně došly. Radostně byl
jsem překvapen a 8e mnou i ostatní provedením
jak Božího brobu tak i soch. Viděl jsem již v
Tyrolích celé vystavy soch, ale Vaše práce se
každé práci nejen vyrovnají ale i daleko je předčí.
Od nynějška považuji každou objedoávku v cizi
ně od našince za nevlastenecký hřích.

V hlnboké úctě oddaný
P. Jan- Blokša.

baneficiant.
Olbramice p. Klimkovice (Slezsko) dne 20 dubna

1861.

(Zasláno.)
Všem těm P. T. obětavým přispívatelům do

Almanachu dovolujeme si touto cestou co nej
uctivěji poděkovati za lit. příspěvky a k četným
dotazům odpovídáme, že Almanach váš v tiskárně
kvapí k polovině svého rozsahu; vyjde pak určitě
prvního listopadu t. r. Pestrý obsah jeho — dík
všem pánům přispívatelům —nezklame, jak pevně
doufáme, nikoho.

Bohoslovci královéhradečtí.

(Zasláno.)

Neodvislým Listům do Pardubic!
Dopisovatel Váš v č. 26. z června 1893 ve

článku „Ják se mluví školní mládeži o Husovi“,
obviňuje mne z pohany Husa a mluví o rejdech
klerikálních na naší škole i o agitaci proti jistému
učiteli. Z té příčiny jmenem „světlé památky ná
rodního světce“ vyzývám jej. aby podal důkazy
ke své zprávě, jinák prohlašuji jej za zákeř
nického lháře a za bídného pomluvače.

V Holicích, dne 6. června 1898.
Dr. Jan N. Jindra,

katecheta dívčích škol v Holicích.

Díkůvzdání.
Podepsané představenstvo obce činí tímto

zadost své povinnosti a vyslovuje

veřejné poděkování
ct. hasičským sborům -z Hradce Králové, Střebše,
jakož i místnímu sboru dobrovolných hasičů, kte
ré se dne 18. Června t. r. k požáru v obci naši
vypukouvšímu dostavily a s velikým namaháním
a nasazením vlastních životů další šíření ohně
zamezily.

Nesmí býti opomenuto vzdáti díky slav. c.
a k. mistnímu vojenskému velitelství v Hradci
Králové, které mužstvo k požáru odeslalo a kte
réž pod vzorným vedením svých Pánů důstojníků
k obmezení požáru nemálo přispělo.

Zvláštní dík budiž vzdán velectěnému p Sta
pislavu Červenému, továrníku z Hradce Králové,
který veškeré své dělnictvo dal k požáru dopra
viti a kteréž s ním v čele při záchrauných pracech
si statně počínalo: a konečně pak všem, kteří
při požáru pomocné ruky jakýmkoliv způsobem k
ochraně životů a majetku jednotlivců podali.

Z obecního úřadu v Novém Hradci Králové,
dne 6 července 1598.

Starosta:

VW.Jandí k.

ODOBOO000000000009
O

:Suchary.
———

ARŮONÍL KOK
v Branné u Jilemnice

odporučuje
důst. duchovenstvu a velect. obecenstvu su
chary vlastní výroby velmi jemné a lerné co
nejlepší příkusek k čaji, vínu i ku kávě. Vy
rovnají se úplné sucharům lomnickým. 

Nejlepší odpornčení.

Obsluha rychlá a solidní.

00000000000000000%
Josef Krejčíkv Praze,

amělecký závod sochařský a řezbářský.
Pisárna a dílny na Letné, č. 612.-VIL

Sklad Eliščina thMdač. 24.
doporučuje uctivě

sc chvalnésnámé: Sochy, oltáře, křížové cesty,

jesle, pr“ proby, kříže, kazatelny, Zpověde elny, konsoly, svícny, lus ult
' atd. dle slohukostelů- try, nas"

nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně a
franko.

o
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Původní
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Umělecký. úslav odborný velkozátoů

JAN STOUE malbunaskle = |
malbu ohrámo
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V PRAZE, na Václavském nám. číslo 82, ých oken

v nejsolidnějším provedení nabízí

I B.SKARDA
závěsy ovilinkové,
závěsy damaškové,
závěsy dřivkově,
závěsy prkénkové. BEZE AR| | eo- connkky,rozpočtysta.
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Králové.
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Vevlastním zájmu vždy a všude žádejte

se ždímadiem

ra nejvýš výhodné vzhledemk úspořečasu, 8
dla a k docílení čistéhoprádla, aniž by tím i

dlo trpělo, shotovuje strojnická dílna

J. Bucka ve Smidarech,
kde možno též veškeré hospodářské stroje nej
novější soustavy důkledně zhotovené za ceny

levné nbdržeti. 211

Upozorňuji na dokonale a nejnovější Fesaci
stroje excentrické mláticí stroje s kuličkovým z

© Doe Prací stroje má též na skladě p. Karel© Dni., na 8. Janském nám. v Hradci Králové

o a p.Kolát, botelier v Bělohradě.
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E Přijímejtepouzetytopůvodníbaličky. | Vyšší obchodní Škola
KD) vymamonánstříbrnoumedadů ARNÉ (obchodní akademie)

v Hradci Králové
Vymamenánstříčenou1medailí

v Hradci Královér. 1694.n

©
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: rychloprací stroje $
s

j ©

Veledůstojnému duohovenstvv! sestává ze tří ročníků a přípravky. 8
+

Dovoluji si odporučiti svůj hojně zásobený sk'ad Do prvního ročníku přijímají se absolrenti
přípravky vyšší obchodní školy a ti, kdož IV.
třída realky nebo gymnasia odbyli, bez zkoušky

kostelních paramentů přijímací.Dobřížáci ze III třídyškolymě
ve vlastní dílně pracovanych. Dále zhotovuji go- 1 Šťanské konají zkoušku přijímací

hickésvícny,lampy,kalichyv monstrance, :| Dopřípravkypřijímajírežácize III. třídy

lucerny, rámce na kanonické tabulky a škol středních a škol měšťanskýchbeze zkoušky
í.pod. přesně dle vzorů a slobu za ceny mírné. přijímac

M Staré předměty obnovují, postříbřují a pozlacuji Přihlášky nově na ústav vstupujících žáků
" v ohni velmi trvanlívě a levně. dějí se u ředitelství od 15. do 34. Července a

; : o; od 1. do 15. září. Třeba přinésti poslední vy
P o m ao Jakož svědčeníškolnís poznámkouna obchodnou),

, , křesní list a nejsou li rodiče eebou svolení ot
Slavným spolkům a korporacím nabízím se ku covo ku studiu na vyšší obchodní škole. Přijí

zhotození odznaků, památnich penízků a t. d. mací zkoušky jenu 18. července a 16. září.
Zápis žáků v stadiu na ústavě pokrača

jících jest 7. září.
Zápisné jest 5 zl.,příspěvek na pomůcky 2

zl, školné jest vpřípravce 50 zl, v ostatních

j» ročnících 80 zl, ročně.n Všichni absolventi mají výhodu jednoroční
služby dobrovolnické v c. a k. vojsku (vynesení

iPrávě vyšel:
Spis

o prvním diecésním

SJEZDU
katolíků

3

00000000000000000
JAN HORÁK

E

vys. c. a k. ministerstva zemské obrany ze dne
21. dabna 1808, č. 9960/2502 [Ia).

Bližší zprávy ochotně sdělí a prospekt ústavu
ředitelství vyšší obchodní školy.

soukeník Jos.Pazourek, JUDr.Fr. Ulrich 22. ,
9 ředitel předsedakuratoris. T a diecesnim spolkovém doměv RYCHNOVĚn. E OOM U AdIbrti “aja W -TÝ „AdalDortinu

nabízí na dobu jarní a letníV av Vosob : v Hradci Králové.
Denní osvěžení; chuti k jídlu, okamžité posily ——

GIS 6 V né n G d y nan d parým lidem Dskvapojícíúčinekstíže- Kniha tato jest ve formátnvelkéosmerkynýmchudokrevností,chorobámplic a re- 15arších(140st tř brá
PAB“vlastnívýroby.< konvalescentům poskytuje skleníčka ře. . prodává,v. brož. a 30 m one

Račteš učiniti jen malou objednávku na ckého vína: MAVRODAPHNÉ sladké, ACHATER červenémplátné/za 50kr. sezl. ořízkou60kr.
zkoušku ! SEC méně sladké, obě vína desertní a pro nemocné, iednávky vyřiznje obr

lisovanéz čerstvýchhroznůKen Kobdržení Objednávkyvyřizujeobratem.Vzorky na požádání zašlu fran ko. u pp..lékárníků A. Spory, K. Hubáčka, v Hradci "a 4. ,

y 06b Králové,jakož u firmy H. F. Seidel, Prah P „jodi Biskapská knihtiskárna VAdalbertinuDěk š l ledů čkorá ul. č. 30, hlavní sklad spol. Achaia v Patrasu
velectěnýmzákazníkůmzd vzdenou přízeň,pro- proČechy, Moravu a Slezko. Ceny: Celá láhev 1:75 zl., v Hradci Králové.
sím, aby mi i dále důvěru svou věnovali a sli- půl láhve 90 kr. Toto víno nezkazí se v načatých,

buji vždy vzornou, poctivou obsluhu. 16 dobře uzavřených lábvích. (108)

O0O0000000000000 l “ÝŮ



ze dřeva ořechového,

161

lustr barokový

bronzu dobře zlacený
Karel Zavadil,

pasíř v Chrudimi.

| Pozor! Čtěte!
Abych v širší známast

uvedl svůj nově založený
závod s dřevěnými výrobky
a získal si přízeň P.T.obe
Censtva ustanovil jsem krá
oné prémie a sice:

50 krásných
dřevěných hraček

všech druhů, krásně malo
vaných, pro malé i velké
děti (pro chlapce jiné, pro
děvčata rorněž jiné) za
pouhý doplatek zl. 170.

Každé zásilce budepř«
jožen ceník všech dřevě
Dých potřeb pro domácnost
i hospodářství. Obchodní
kům velké výholy.

Zásilky vyřizuje dobír
koučeská firma Jos.
Kostele ký, Svratouch
č 15., pošta Svratka (Čechy),

E'egantní

dýmky
různých tvarů s vyřezáva
nými ozdobami, jmeny, mo
nogramy, modely vkusně

pracované a levné ceny.
Mám též na skladě veškeré
druhy dýmek hladkých (fla
drových). Ceny za kus: 60,

70, Bo, go a 1 zl. 30 kr.
Ob-hodníkům při tuctovém
odebrání poskytuji velké

výhody. 294
Zásilky vyřizuje dobírkou
česká firma Jos. Ko
atelecký, Svratouchč.16

pošta Svratka (Čechy.)

NRRRNNNU

č
4

korativních

luji obrazy nové.

v
|

na |

I nejmenší zakázky Be
vděčně přijímají a co

nejsolidněji vyřídí.

bodinář a zlatník

272

Též ni splitzy.

H000000000000000101000000060000000

P

JAN

a veškerých

T. dachovenstva a pa

potřeb kostelních.

269

' Zahájené 9.

Jnicum|
Skvělé ča:to

proti zázračné vý
sledky.

Státají jiš od

1 ani roku1885.
r vs v : -—

ské) stanice se- rhenmatis, Prospektysašle

ver.-záp. dráhy. rheum ochotně
Téš překrásné 1. | práva lání

ry Ischias 4 D. 318

x
x
xx
xxx
x
xx
x
x
Xx
x
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Koupím spisy
Kosmákovy, Pravdovy, Hálkovy, Brynychovy neb

jiné zábavné.

Nabídky: »Nová Paka 102. (poste restante.)

raná mánls: Kotva.

LINIMENT. CAPOIGI COMP.
z Richtrovy lékárny v Praze

uznává 50 za výborné, bolesti utičujicí natirání; jest
na skladěvevšechlé za 640kr., 70 r.o l zl.
Všeobecně oblíbený tento

domácí prostředek
žádej vědy jen v půvedních láhvích 6 naší ochrannou
známkou„kotvou“ z Richtrovy lékárny.p

vĎ
buď opatrný a přijmi jen láhve 8 touto
ochrannou známkou za původní přípravku.

Richtřova lékárna „U zlatého (va“ YPraze.

Konviktská ulice, 346
V ústavě zhotovujíse též všechna kostelní roucha za cenu

mírnější než všu le jinde
Č stým výtěžkem vydržuje ústav 23sirotků —mrzáčků.

Aatěračská Ďilna
< y

P Josef Komárka syn
9| v domě p. Rezka na hlav. náměstí č. 133 S«
k v Hradoi Králové a
VÍ nabízí služby své ku provedení veškerých prací 3
E| stavebních, nátěru facad a průčelí domů, |%
5| nábytku, podlah, železných konstrukcí a [S
k podobné. Hl

Vedle napodobení různých dřev prová
n dirse též i věrnou imitaci mramoru. i

6

(Bližší sděli p. K. Mašta, obuvník zde.)Fď m Levné ceny. "UN

Praktikant
absolvovaný sextán přijme se v lékárně „u zla

tého Iva“ v Hradci Králové

V Kčselově knihkupectví v Kemptenu vydáno právě nové,
posledut dílo věhlasného Knelppa,

4 Dovětek k Mojí závěti“
pro lidi zdravé a nemocné.

ARA Přeložil Em. svob. pán Salomon z Fried
Ba ©)bergů (Mírohorský , starosta spolku „Če

ž ský Kneipp“ v Praze.

—

S přečetnými vyobrazeními.
R

nabí 358 str Ceny: brož. 1 zl. 56 kr., váz.
-1-ajš 1 zl. 92 kr, poštou o 10 ke., rekeman

dované o 20 kr. více,

Dilo toto tvoří dávno očekávanou druhou část díla
„Moje závěť “

Toto, jakož i všecka díla Kneippova jsou vhojné
sásobé stále na skladě v českém knihkupectví

Fr. A.Urbánka v Praze,
(vedle Nár. divadlu), kde se rozesílá zdarma na požádání

obrázkovábrožurka Kneippova.

Jan dTOmadNÍK
stavitel pian a pianinE rahba,

5 ostrov Kampa č. 515

Veškeré opravy, jakoč i ladění se přijímají
rychle a správně vyřizuji.Vše se zárakou.

Wg> Humpolecká

|lalěná sukna
a letní lodny.

Dámské lodny. Modní oblekové látky
na převlečníby a haveloky

z čisté ovčí vlny a levných cenách doporačaje

Karel Koelán,
závod soukennický vwHumpolci.
281 Vzorky k nahlédnutí franko.
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Velectěnému obecenstvu, všem svým váže
ným příznivcům a veledůstojnému ducho
venstvu zvláště dovoluji si oznámiti, že

jsem svoji chvalně známou

první specielní českou

výrobu křižů
v král. věnn. městě

v Hradoi EKrálové
z ulíce za sv. Duchem

do svého nového bytu do městského
stavebního dvora

naproti Adalbertinum“
přeložil.

Zvláště dovoluji si poznamenati, že příště
svůj výběr křížů, novými velmi vkusnými
vzory ze své dlouholeté zkušeností naby

tými rozmnožím.
V hluboké úctě a oddanosti

Raimund Jul. Kozel,
ZDOOKOOCOOKOKOKOOKOOGOOKOX

SB mutnou konajíce povinnost, vzdávámeupřímný dík
všem těm, kdož přispěli ku zmírnění našeho žalu při ne
moci, úmrtí a pohřbu drahé zesnulé naší manželky a matky

Marie Tošovské.

novi za starostlivé léčení, velect. „Cyrillské Jednotě“, ří
zené p. Fr. Bouzem, řídícím učitelem, za vzorné provedení
dojemných zpěvů, velev. p. Neuholdovi, c. k. okr. hejtmanu
jako předsedovi okresní školní rady za vyslání deputace
k pohřbu vedené, p. Jankou, řídícím učitelem v Provodově
a slavnému hasičskému sboru v Jesenici za účastnění se
pohřbu.

Všem těmto jakož i všem příbuzným a známým, kdož
sochař a řezbář.

jakýmkoliv způsobem přispěli ku zmírnění nemoci drahé

POOL našízesnuléa žalunašeho,upřímné
7 0 = ZaplaťBůh!

pR$* Nejlepší "B , P
VE VELKÉ JESENICI, dne 2. července 1898.

|sováckouúv E- vo
. Alžběta |a borovičku Á

2M

JOSEF ČERVENÝ,

obdržíte jedině u křesťanské firmy

, z bez nábytku 0 z oknech v L

„truhlářvJaroměři Ele antni oko poschodí,hodící se pro svoWW-přijme mravného učně =“ bodného pána pronajme se hned

K. Nesňal v Uherském Brodě

za výhodnýchpodmínek. V „ADALBERTINU.“

FRANTIŠEK ULRICH,
jub. ředitel vyšších realných škol, býv. člen městského zastupitelstva, dlouholetý člen c. k. okr. školní
rady pro město, výboru záložny i spořitelny v Hradci Králové, majitel zlatého záslužného kříže s ko

runou atd.

Skonal tiše ve středu dne 6. července 1898, zaopatřen svá

tostmi umírajících, ve věku 89 let. |
Tělesná schránka drahého zesnulého byla v pátek dne 8. čer

vence 1898 o 3. hodině odpolední v domě smutku č. p. 255. v Ko

| menského třídě vykropena a na hřbitově Pouchovském v rodinném
| hrobě uložena.

Zádušní mše svatá obětována bude v sobotu dne 9. čer- |
vence 1898 o 10. hodině dopolední v chrámu Panny Marie.

V Hradci Králové, dne Ó. července 1898.

Zarmoucená rodina.



Kdo u mne kupuje,

českou věc podporuje!

Bucharův

léčební ústav
pro chirurgické, orthopaedické

a čívové nemeoel
v Heřmanově Městoi

: (KrálovstvíČeské.)
Zvláště poukazuje se nas

WManuelní léčení zkřivených páteří 1 s těmito
souvisícího nerovného vývoje těle a to tekřka výhradně
bez používání velice obtížných, namnoze škodlivých růz

„ných druhů bandaží, šněrovaček atd.
Úplné vyléčení všech druhů kýt (průtržístřev)i

zastaralých, u osob obojího pohlaví v poměrně krátké
době spůsobem nejen bezbolestným, ale i veškerého ne
bezpečí prostým, takže i dítky léčení toto lehce snášejí.

Ústav opatřenjest |nejnovějšími přístroji
Ceny mírné a pobyt přijemný.>

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlastní dílně ns umě'é truhlářské i čalou

nické zboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
se dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá

danébo

OW pérovky a žíněnky, US
spony a záslony do oken, hladké i zdrhované dle

frano. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

s velkým množstrím brouše
ných ake] na 12 svící z čistého

bronzu dobře zlacenýLevně na prodej
i

lustr barokový— SP mřyChrudimi

Pozor! Čtěte! KNANNNNNRK
Abych v širší známost

uvedli svůj nově založený Elegantní
závod s dřevěnými výrobky
a získal si přízeň P.T.vbe

-Genstva ustanovil jsem krá
-sné prémie a sice: dýmky

50 krásných různýchtvarůs vyřezáva
nými ozdobami, jmeny, mo

dřevěných hraček nogramy, modely vkusně
pracované a levné ceny,

Mám též na skladě veškeré
druhy dýmek hladkých (fia
drových). Ceny za kus: 60,

Zo Bo Rona 1 8l. 80 kr.Obchodníkům přituctovém

všech druhů, krásně malo

jen ch, pro malé i veléděti (pro chlapce jiné, pro
děvčata rovněž jiné Pra
pouhý doplatek zl. 1-70.

aždé zásilce budepř.«
tožen cenník všech dřevě- odebrání ytují velké
ných potřeb pro domácnost výhody. 294
i hospodářství. Obchodní- Zásilky vyřizuje dobírkou
kům velké výhody. česká a Jos. Ko

Zásilkyvyřizujedobír- otelecký, Svratouchč. 15
koučeská firma Jee. poštaSka (Čechy.)Kostelecký, Svratouch
Č 15., pošta Svratka (Čechy).

v-< B-909-W-00 S

ů LudukNejedlý,| (

Lv Novém Bydžově i
dříve v Hradci Králové .

[
M odporačuje svůj atelier k provedení všech de- |4
|korativníchvi P :

uměleckého apracování, restanruji staré maby
|| nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma

luji obrazy nové. (.
Návrhy ve slohu stavby kostela se na

požádání ochotně vypracují a rozpočty předloží

I nejmenší zakázky se
vděčně přijímají a co

nejsolidněji vyřídí.
"WOrD000840:0000D000I00D0.4.6000ODO

Jan Kalis,
hodinář a zlatník

-v Bychnové n. Ku,
272 doporučuje

svůj hojně zásabený sklad
zlatého a stříb. zboží,
hodin kývadlových, ka
pesních v cenách mírných

a 80 zárakou.

Též ns splátky.

Dekorační malíř a pozlacovaů

JAN BARTA
v Rychnově n. Kn.

Staré náměstí čís. 79.

Í(© doporačaje se P. T. duchovenstva a pa-G)l
: tronátním úřadům ,

k: pro malby ohrámů a po- 2%
"A zlaoování oltářů 2

a veškerých potřeb kostelních.
Malby podobizen v barvách i kresle
ných, dle zaslazých malých podobizen,

za jichž správné provedení se ručí.
Ceny co nejmírnější. 269

Plány na malby kostelů vypracují na
požádání ve všech slozích s přilože

nými rozpočty.

Annenské I |0 m Zahájil9.
SÍLÍINnÉ zlé en
n ee

vBělehradětině, runy
A einseno-|TSDMAČS,|,
TUsřáran| Men, „oné

k schias A n 318

ZEROILII ICJEDED0 20020 000
e o o x

Kneippiani pozor!
Nedávno vyšla zábavně poučná kniha nazvaná:

„ea Aeigpem"
— Čena 1 ul. r. č. ——

Nechť neschází v žádné knihovně pravého «ní
lovníka vody vůbec a Kneippa zvlášť!

Na skladě má spisovatel její

LUDVÍK HORA,
ve Chvojně u Pardnbic.

KRRRRNNNNNNNNNNA

x
£x
x
xx
k:x
x

Koupím spisy
Kosmékovy, Prardovy, Hálkovy, Brynychovy neb

jiné zábavné.

Nabídky: »Nová Paka 102. (poste restante.)

thraná ménta: Kotva.

| LINIMENT. CAPSICI COMP.
z Richtrovy lekárny v Praze

uznává se za vyborně, bolesti utišejíci natírání; jest
na skladě ve všech lékárnách za 40 kr., 70 kr. 1 sl.
Všeobeoně oblíbený tento

domácí prostředek
Zádejvědy jen v původních láhvích s naší ochrannou
známkou„kotvou“ z Richtrovy lékárny.
Buď opatrmý a přijmi jen láhve s touto
ochrannou známkou za původní přípravku.

Richtrova lékárna „U zlatého Iva“ V Praze.

Konviktská ulice. 346
V ústavé zhotovujíse též všechna kostelní roucha za cenu

mírnější než všu je jinde
Č stým výtěžkem vydržuje ústav 24 sirotků —mrzáčků,

Jatěračská Ďilna
M

Josef Komárek a syn
v domě p. Rezka na hlav. náměstí č, 133

v Hradoi Králové
nabízí služby své ku provedení veškerých prací
stavebních, nátěru facad a průčelí domů,
nábytku, podlah, železných konstrukcí a

podobné.

Vedle napodobení různých dřev prová
dime též i věrnou imitaci mramoru.

(Bližší sdělí p. K- Mašta, obuvník zde.)

(Mp*Levné ceny. "UB

Ja PODANÁ
stavitel pian a pianinEraha,

ostrov Kampa č. 515

Veškeréopravy, jakoži ladění se přijímají
rychle a správně vyřizuji.Vše se zárukou.

Z POOOOOOOOOOOGOO
Právě vydána

Česlká, mše pro lid
na slova Boleslava Jablonského

(„Tobě, Pane, na výsosti ... .“)
složiliFrantišek Pleka.

Op. 15a: Vy.dání pro |smíšený sbor 8 prů
vodem varhan (neobl.) Partituraa hla
8y za 1 zl. 60 kr. netto, hlasy po 16
kr. netto.

Op 15b. Vydání pro jeden 1 dra (dětské,
hlasy s průvodem varhan nen har.
mopia. Partitura a hlasy za 1 zl. 30 kr
nntto, hlasy po 12 kr. netto.

NakladatelFr. A. Urbánek, český knih
kapec v PRAZE, vedle Národního divadla.

> Prvý český závodhudební. 6

XXXIX CIC

Prodej

tyrdého ovoce.
Dne 20. července 1898 o 10. hod. ráno

budese na panství Ryohnovském

vo veřejné dražbě
prodávati tvrdé ovoce, k čemuž! se koupě
chtiví tímto zvou.

Iu-"uoponoJddpusozA„fill
5-Yrvanlivápráce."U

|
|
|



OOA | W: Po
KMVelectěnému obecenstvu, všem svým vážo- $4
K ným příznivcůma veledůstojnémuducho- čá| © ANT. DRAHOŽ AL
Fv venstvu zvláště dovoluji si oznámili, že Z%

jsem svoji chvalně zoámou

první specielní českou

s výrobu křížů
v král. věnn.městě

v EHradoi EKrálové
z ulice za sv. Duchem

fh do svého nového bytu doměstského

V UoÚOlí
Atelier pro malbu dekorativní

specielně kostelní.
Návrhy přesaš ro slohu vypracují se bezplatné.

Za selidné provedení záruka. 

Malbe nových a restaurování starých, sebe více |
zašlých obrazů

Wiém Wondřejo,
akademický a dekorační malíř dříve ve Vídni,

nyní w Praze, Smíchov, Celná ul. č. 68.

úřadům s ct. obecenstvu jak

ku zařizování mových 1 obnovo= 
vání starých otářů, kazateleu,

soch, křížů atd. vše v nejlepším provedení
| za Ceny mírné. 94

BW"Víceropochvalných vysvědčení po ruce. U

BOSIUGI0GIAGIUGIC SND>Vývozdevšechzemí!“j

OKO

ODO

Na zemké jubilejní výstavě v P „: Zlatá medali

+ starobního dvora Nazmaké boy prům arů blba vPlovdivuo: : jvylě : i .

82 | naproti »Adalbertinum“« mg- Právě vyšlo 7 |'Tinymové« národopisnévýtarěv Hradci"Králové
+ přeložil. „ Nejvyšší vyznamenání: Zlatá medello ©korunou. Na

F% Zvláště dovoluji si poznamenati, že příště
ře avůj výběr křížů, novými velmi vkuso mi
fy, VZODY26 své dlouboleté zkušeností naby

4 tými rozmnožím.
V hluboké úctě a oddanosti

© Raimund Jul. Kozel,
jh sochař a řezbář.
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sováckou sivori v8% „2,ŠKOLA.

Národopisné výstavě Českoslovanské v Praze 1895. 1. cena.
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EOOKOKOKOKOKOKOMOKOKOKOKOKOKOOXOKOKO

dy:ve Vídni,
M. Salesia

A De e Ji.v
Braě,Orelská
ulice č. 7., v
Praze: Král.
Vinohrady,
Karlovatž.č.8
odporoučí če
skému hudeb
nímu obecen
stva svá nej
lépe osvád

čená

- ve Zvoli u Jaroměře. o piana,

a borovičku Dílototojestconejlépedoporučeno| = , P ne
obdržíte jedi sl. správami hospodářských i hospodyň- === » - „ra :

ite jedině u křesťanskéfirmy 1 skýchškol,a mimoto došlospisovatelkyuimnoho po- = leží. Z ou dž“ i chvalných uznání, jeí souhlasněpraví,že jest to E skou. echa
„Neshaj T Unerskem bř0 dílo velmipraktické,vzhledemk obsahuvelicelevné,že PROV py Ako noveho

) . , se Ke domácnosti vyplatí, ano jedna paní píše, že by mačné sdokonalméhoprovedení“ nov. (Morava). “ touto knihounabyté vědomostinezaměnilaani za 100sl
| a še šťastnánevěste,jíž se do výbavydostane. „A harmonia ovropské a americké soustavyvšech rozměrů v cenách,přiřádné zevní úpravě, zaručení

NÝ Celá kniha čitá 929 stran velké osmerky» i ? iJ OSEF ČE RVE 9 jev p pp. Bursíkaa Kohouta,knihku' trvanlivostía obyčejně:levnýchvydatnézvučnostiv vs peotvi české universit P e. :

„truhlář v Jaroměři Krámská cena 4 U 60 kr o spisovatelkyněna M u plliky za výhodnýchpolmisek
ME> přijme mravného učně <) | zvláštnípožádánítaké v ceněmírnějšía franko.— 391 Obráskové o kettotá zdarma pe nřo

za výhodných podmínek, V" Wp“Vývozdovšechzemí!Sm

Díl vzdání.
W.. ČRS AX

JA uboce dojati všestrannou a srdečnou sympatií k památce našeho
drahého otce, tchána a děda, pana

FRANTIŠKA ULRICHA,
jub. ředitele vyšších realných škol,

prosíme veškeré slavné korporace i všechny veleváženéjednotlivce,
kteří osobními projevy soustrasti, depešemi a listy kondolenčními,
tiskem veřejným, osobním účastenstvím při pohřbu a zádušní mši
svaté poskytli nám nad míru přátelskou a nezapomenutelnou útěchu
v našem zármutku, aby ráčili vlídně přijmouti tento skromný pro

: +© jev naší vroucí a nikdy neutuchající vděčnosti. “ „0

V Hradci Králové, dne 14.července:1898.

Truchlicí rodina.
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Uehvatitel statků nejdražších.

„Kdoby ještě dnes ukládal katolíkům mlčení
oproti listům našich evanjelíků, vlastně jejich pa
storů, — a takoví „dobráčkové“ jsou dosud neu
vědomělými katolíky — ten ať vezme do rakou
číslo „Hlasů ze Siona“ ze 30. června 1898 a po
kusí se přečísti do konce úvodaí článek jeho. Pa
třít k tomu zajisté trpělivost, kterou má jen ten,
kdo už více takových „vzteklých“ článků četl a
nervy své otužil. Kde se hází slovy: „Vražedná
zášť,“ „krev tekla vinou katolicismu“, „brůzy,
které uvalil na tuto zemi“ atd. atd. a ví, že to
píše člověk, který se dělá lepším křesťanem než
katolíci, tam opravdu nepracoval zdravý rozum,

ale vziek fanatika, s kterým vůbec žádná řečpení.
Vybíráme z těch krásných názvů, které se

tu dávají katolicismu slova „uchvatitel, jenž se tu
domobl pauství za cenu nejdražších statků tohoto
národa.“

Tak tedy katolicismus je uchvatitelem, a je
ucbvatitelem statků nejdražších.

My fanatickému pisateli zuřivýchurážek na
šeho náboženství odpovídáme lidovým příslovím:
Sámtakový.

Katolicismus v Čechách není uchvatitelem.
Katolicismus měl tu své dobré právo od 9. až do
15. a 16. století Svatého Cyrilla a Methoda kníže
moravský povolal, aby jej a jeho lid vyučilvíře
křesťanské. Zcela dobrovolně dali se vyučiti a po
křtíti i kníše český s chotí Ludmilou.
ský tichým, nenásilným působením prvotních kuěží
a biskupů svých stal se křesťanskýmkatolický m.

Ta útěcha, že Cyrill a Method nebyli kato
líky, mízí v očích toho, kdo ví, jak oba tito mu

a od ni za katolíky uznáni byli. Nejméně pak
Cyrill a Method byli augšpuráky nebo helvety.

Tak tedy katolicismus nebyl uchvatitelem, a
nebyl uchvatitelem statků nejdražších. Naopak.
Katolicismus přinesl národu českému
statky nejdražší — vznešené učení, cnost a
mravnost, vědy a umění — zkrátka křesťan
skov vzdělanost.

„Kdy pak počalo uchvacování? Ať i mlčením
pomineme kulišnictví, které vybouřivši se v tábo
rismu téměř katolictvím bylo, nemůžeme jinak říci,
než že „uchvacování“ počalo protestantismem, lu
teránstvím čili augšpurstvím a kalvínstvím čili
helvetstvím.

Katolicism byl — jak právníci říkají — „in
Possessione“, to jest v právním držení, a „ruši
telem držby“ čili raději v pravém smyslu slova
toho uchvatitelemstal Beprotestautis mus.

Ve dvou asi třetinách Německa, va Švédsku
a Norsku, v Anglii stal se násilím panovníků,
barbarskou (divošskou) nikdy před tím neslýchanou
zásadvu „čí kraj, toho i náboženetví“ uchvatitelem
statků nejdražších. Protestantismus brubým násilím,
panovníků vzal katolíkům svobodu, náboženství,
svobodu svědomí; vzal katolíkům násilím
čeho jen barbar schopen jest, volnost, aby se při
pravili na věčnost vedením kněze svého; i oproti
umírajícím byl barbarem. —A s těmito
nejdražšími statky duchovními uchvacoval všude
statkyčasnék udržení katolického nábo
ženství předky věnované: kostely,fary,
biskupství, kláštery.

A v Čechách to nedělal lépe. Revolucí roku
1618 acbvátil si protestantismus až dosod mezi
křesťany vždy posvátnou moc královskou a počal
vyhnánímknětí toveryšstva Ježíšova a uchvá
cením jejich statků. Uchvátil pak chrám svatovít
ský a usadil v něm kalvínství, násilím vyhnav
kanovníky, a kdyby byl na Bílé hoře neprohrál,
byl by uchvátil v Čechách vše jinověrné ano i

jazyk český — Tak tedy s tím uchvatitelemezky zticha, kdyžje „sám takový.“
A když se potom po Bílé hoře na luterán

ství, kalvinství a českobratrství dokročilo podle
zásad protestantských: Čí kraj, tohoi náboženství
— tu je to prý ucbvatitelství statků nejdražších.

Ač nemůžeme achvalovati násilí u věcech
víry, tolik, kdo není fanatik, musí uznati, že Fer
dinand II. měl tisíckráte více práva uvésti církev
katolickoav její bývalé držení statků po

července 1808

ctivě nabytóho a vyhnati uchvatiteletobo,co
jí patřilo, než protestantští panovníci sábli k achva
cování statku cizího. Ferdinand II. konal to, co Da
zývá se restituce (navrácení statku), a vybnáním
protestantův vyhnal jen a jen držitele, jenž se v
majetek vetřel.

Páchalo-li se násilí, opakujeme, že tobo ne
schvalujeme,ale protestanté tomu katolíky
naučili. Rozdíl je jen ten, že kde se jim násilí
povedlo a pevně ge v majetku usadili, tam jsou
„šticha“, kde však dle své vlastoí zásady násilím
z bývalého držení katolického vypuzení byli, tu se
to jmenuje vražedná zášť, tu tekla krev vinou ka
tolíků, tu zasadil brozné rány národu — katoli
cism. Zatím pravdou jest opak všeho toho jejich
fanatického katolíků obviňování. Fravdou jest:
Kdyby se bylo sem nedralo německé luteránství
a cizí — švýcarské — kalvínatví, ani krůpěj krve
by u nás nebyla tekla.

Víme, že fanatika „Hlasů ze Siona“, nepře
svědčíme nikdy. On je jako Maďar, jenž uchva
cuje nejdražší statky národů slovanských, a při
tom ještě myslí, že prokazuje ubobým Slováčkům
dobrodiní, když je pomaďatoje; neboť kdo není
Maďar, není vlastně ani „ember“, to jest člověk.
A když se Slovák někde hne, začnese křičeti, ža
Slované „útočí na Maďary“ a ihned potlačuje ta
kové „útočné choutky a plány“ Slovanů. Zrovua
tak jako ti Slováci dělají to u nás katolíci. Vždyt
by přece měli nahlédnout, že by se stali jak se
patří lidmi a křesťany, kdyby se stali augšpuráky
nebo helvety a nechali ee menšinou ovládat. Když
to ale necht, je to vražedná zášť, tu jsou to
útočné choutky a plány na zničení evanjelíků.

Kdyby páni z „Hlasů ze Siona“ nestáli
sami o „ovangelisaci“ království če
ského a všude vládnouti nechtěli, k. p.
k vůli evanjelíku kováři Jechovi v Praze musíse

| na novo dělat rozbroj o Hueův pomulk, poznali
- byl, že by bylo lépe s katolíky se sjednotiti na

protijinémoachvatiteli statků nejdražších
Tím uchvatitelem je bezbožecký, hmotařský

liberalismus. Ten to je, který všude pronásle
duje a hubí ducha křesťanského v národech. Ten
to je, který všude uchvacuje svobodu církve. Ten
to je, který až i svobodu svědomí uchvacuje. Či
nečiní liberalismus násilí svědomí katolíků, když je
nutí, aby to, co nejdražšího mají, totiž své děti
vydávali škole beznáboženské? Ten to je, který
vydal malého člověka, řemeslníka, rolníka, děl
níka, uchvatiteli kapitálu, národy křesťanské ži:
dům. A ku podival Ač tu i tamv listech evan
jelických čteme článeček proti nevěře, v životě
veřejnémvidíme naše evanjelíky ve spo
jeneství s liberalismem. Nejlepšímdůkazem
toho jest to n. p. že náš nade všecky možné 8vo
bodomyslnosti svobodný velký list „Národními li
sty“ zvaný jest spolu listem, který slouží evan
jelíkům.

A po veckuvě to není jinak. Nejhůře v kra
jině řádicích — jména svobodomyslnosti nadar2.o
beroucích — listů užívají k útokům na katolicis
mus — evanjelíci.

A právě tyto listy zuřící proti katolicismu
nedotýkajíse židůl!

V podivuhodném zaslepení nevidí toho evan
jelíci, ani liberální katolíci, s kým vlastně jsou
ve spojení proti blabu lidu|

Jen uvědomělí katolíci — potupně klerikály
zvaní — vidí jasně, kdo jest „uchvatitel nejdraž
ších statků národa.“ A za tyto statky budou i
na dále bojovati, třebas 1 ti, kteří se dělají lep
šími křesťany nad ně, boj ten stěžovali a do kře
stanů katolíků sami stříleli; ba třebas i ti, kteří
od uchvatitelů vysvobození býti mají, totiž dle
jména katolíci, spojovali 8e svými uchvatiteli proti
těm, kteří je osvoboditi chtí. V přítomnosti mají
za to „klerikálové“ jen potupu a nevděk. Budoucí
však pokolení od uchvatitelů osvobozené pozná,
kdo jim zachránil, kdo jim navrátil nejdražší
statky duchovní i časné.

Dr. Pacák, politikář.
I.

Neupřimnost, nedůslednost a polit. obmyslnost,
toťjsou charakteristické známky politika dr, Pacáka.

| Inserty20 počítajílevné. | r
| Obnova bychásí v pátek v poledne. | IV. Ročník,

V červenci 1894 napaloval mnichovohradišťtekésvé
posluchače až přespříliš „svobodomyslně.“ Z vymo
Řenosti české strany kongervativní, která opravou
volebního řádu do obchodních komor získala Če
chům 7 mandátů do sněmu a 3 do říšské rady,
která dále 17 velkostatkářekých mandátů zabez
pečila českým velkostatkářům na říšské radě, z
české university, akademie, ze alev daní £ po
platkůa z mnobajinýchškolskýchvymoženostíatd.
dělal si posměch. Staročesí prý zavinili punktace
a tebdy nám nepřátelskou koalici, zahodili prapor
státoprávní atd.

Jaké byly výsledky mladočeské státoprávní
akce, tím se pan dr. Pacák ovšem nepochlubil.
Protože jeho orgán ani teď nemluví pravdu, ale
lže jak obyčejně, povíme tedy pravdu panu dru
Pacákovi a českému lidu my.

Poslanec prof. dr. Šuklje, zajisté dobrý pří
tel Čechů, který je does i spojencem Pacákovým,
pravil v dubnu 1890 dru Ed. Grégrovi: „Táži 8e
poslance Grégra, má-li za to, že by byli Němci
tyto úmluvy (t. j. punktace « r. 1890), v nichž
praví, že jsou na škodu a zábubu českého národa,
podepsali před 10 neb 12 lety? Po mém přesvěd
čenínikoliv,neboť tehdáž ještě doufali,
že budou opét někdy pány na českém
sněmu v Čechách. Nikdy nebyli by svolili k
rozdělení velkostatků v několik volebních okresů
a nebyli by nikdy dosmali, še tato zálešitost me
patří před říškou radu, nýbrž na sněm. Punkta
cemi se vzdávali Němci nároků na vládu vČe
chách. Ale dejme tomu, že dr. (irégr má pravdu,
když ví, že vyrovnání znamená pro Čechy, jen
ztrátu. Kdo je ale tím vinnen, čí přičiněním spů
sobena byla ta situace, která splodila konference?
Jest bez viny ta strana, která uvolnila kázeň v če
ském národě právě v tom okamžiku, kdy druhá
strana osvědčila kázeň podivuhodnou? Nenahlížejí
pánové, še každý národ věřili musí v autority v
okamšiku, kdyš tato pevná víra byla zárukou úspě
chů? V okamžiku, kdy bylo potřeba araziti vše
cky národní síly, v okamžiku, kdy nikdo neměl
býti vzdalován, napadeny v nepochopitelné saslepe
nosti třídy společensky důležité a odpuzeny, kdežto
odpůrci se srazili v pevný šk k útoku “ —Ostatně,
zdaž strana Pacákova nerůzní a netříští národ
a pravici novými protikatolickými a husitskými
agitacemi ?

Jak strašlivě chytrou byla strana dr. Pa
cáka, když d) Vídné zatáhla otázku jazykovou 8
státoprávní, to vidíme nejléps z nynějších pro nás
důsledků. Všecky liberální a říské Němce proti
českému národu popudila, takže v jazykové otázce
opět ustoupiti máme Němcům. Dnes chtí Němci
opět vládnouti nejen v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku, ale v celém Rakousku. O jazyková naří
zení se hádají, ale o změnu systému ve prospěch
Němců, o vládu se jim jedná. R. 1890 svolujíce
Němci k opravě volebního řádu, která nám za
bezpečovala většinu na věčné časy, vzdávali se
vlády, ba i nadvlády v zemi, dnes Čechy z bytů
a práce vypovídají, dnes pomocí židů, německých
velkostatkátů, fabrikantů a sociální demokracie
drží násv šachu i v okresích českých. Toť úspěch
politiky pánů Grégrů, Herolda, Engla a Pacáka.

A co soudil o státoprávní sněmovní akci ny
nější Mladočech a finanční ministr, r. 1889 ještě
realista, p. dr. Kaizl? Napsal tehdy:

„Když naše strany dnes staví státní právo
do popředí, připadá nám to, jako když chuďas,
který jen groš po groši pracně dovede si nastrá
dati, sní o tom, co si koupí, co udělá, až bude
boháčem a položí ruce v klín. My máme teď
dobývati státního práva a domábati se uznání jeho
skrze všecky zákonodárné Činitele v říši: „ale
„platí 10 zlatých“ na našich bankovkách, toho
nesvedeme; vyrvati české dítě německým školám
toho nesvedeme! Zjednati slezským krajanům je
nom píď rovnoprávnosti toho nedovedeme! V tom
je ta osudná romantika celé politiky státoprávní,
Sen o velkém bohatství zatemňuje zrak. Co vů
kol jest, toho nevidíme a nechceme viděti, protože
vedlo by to k trpělivé, mozolné práci, k nástřá
dání grošů, ku všestrannému sesílení naší posice
— a od té teprve bližší potom krok bude ke stát
nímu práva lze uvážit. Ani my nevzdáváme
se státního práva koruny české, poněvadž k němu
máme nepromlčitelný právní nárok, i poněvadž



nejlépe odpovídá naším anabám 0 federativné aří
zení říše, ale my nezavíráme oči a nepřehlíšíme
dloubou pracnou cestu, která nás od těchto ide
álů dělí a která musí býti vykonána. A cestu tu
vykonati jest prvým na ten čas hlavním úkolem
čipné politiky české. Všsk aai vzdechy po prosté
korunovaci, ani adressy státoprávní nejsou kroky,
kterými tu cestu s úspěchem nastoupíme.

Celá rozháranost naří politiky odbalena byla
tímto novým prouděním státoprávním. Staročeská
strana — na prvém místě její vůdce — nevžila
$e do politickésituace, v níž po 10 let se pohy
buje. Někdyse arci mluví o drobtech, ale hned
ma to zas vyšlebne starý oposiční státoprávní pla
men. Pozornost lidu poutána stále k politickým
ideálům, a umysl pro jsoucí poměry, pro nenáhlé
odklizování politické malomoci, ten neprobouzen.
Pochopitelno, že oa tuto struna Mladučeši v tom
okamžiku ubodí, když Staročeší buď v záchvatu
střízlivějšího poznání, buď působením vyšších mocí,
ji nechtějí nechati oněmeti. Dávné libé zvuky, jež
vyvozovati p. dr. Rieger věru nemusí se učiti od
pp. Grégrů, posud bezpečně uchvacují masu lidu,
jenž od strany po leta panovavšl nebyl veden k
tomu, aby se naučil, še politika je uměním věcí
možných a še totéš nehodí se pro kašdé místo a
kašdý čas. A tak stojí tu dnes Staročeši nechtě
jíce přece jen podepRati adressu, před ostrou pal
bou Mladočecbů, a na uši jejich doléhá volání:
Ukřižujte, neboť už i státní právo upírají! Poma
tený lid opravdu žasne, že dnes strana staročeská
nepokládá za místné mluviti o tom, co v srpnu
(t. j. r. 1889) v Chotěboři ještě (od dr. Zukra)
bylo hlásáno.

Na Mladočechy však také dojde.
Uvažovali dnes páni bratří Grégrové „sku

dečnésíly národa“ jeví 8e jim dnes.státní právo
„programem politickým“, který se staví do první
řady“? My jsme přesvědčení, že páns navrhovatelé
v hloubiduše nepřisvědčí k otásce lé; my jsme
přesvědčení, še by byli v rozpacích, kdyby měli říci,
jak si to státní právo představují, jako personální
unii, jako ve fundamentálních článcích, nebo jen
mírný federalismus?

Páni navrhovatelé jen tolik vědí, še v rosvi
nutí stáloprávního programu mají teď zbraň proti
Staročechům, kterou tito sami učinili pádaou a
ostrou. Zase je to Státoprávní akce mladočeská
jenom negaci, negací špatné politiky staročeské.
Co by sobě počali Mladočeši se státoprávním pro
gramem, kdyby nabyli majority, to neví nikdo a
to nevědí také oni. Však to json ty tragické konce
zbleté politiky, že Mladočeši chybují a Staročeši
si škodí, když nechybují 8 nimi. A to všecko ná
rod odstůně.“

Grégrova řeč charakterisoval pak „Čas“
takto: „Stála mnohem níže než adressa! Pan
Grégr dokazoval, že všem velikým našim steskům
nelze jinak pomoci,než obnovenímstátního práva;
umávaje však, če staročešlí poslanci uni v mej
příznivější“ situací v r. 1879./— byla opravdu
tak příznivá? —) nemohli vymoci skoro nic, z če
hož jiu pan Julius Grégr na rozdílod
„Nár. Listů“ výtky nečlmí, řečník podkopal
sobě samému půdu pod nohama, když za „nej
přísnivějších“ poměrů aktivnou politiků staroče
ských opportunistů nebylo Ise občtavým poslancům
docíliti skoro ničeho, jak chceme teď dobýti věcí
čak veliké jako jest státní právo? ©Chce p. Julius
Grégr do passivity nebo chce rázem svrbnouti ny
nější systém a dělati aktivnou oposici — nebo
jem mluvil, aby so to Jida líbilo?“

Tak soudil dr. Kaizl a dr. Massaryk o státo
próvní štvanici r. 1889. Dnes český lid ví, že r.
1889 soudil dr. Kaizl o státoprávní akci správně
avšak my jsme soudili ještě případněji.

To byly politické důsledky mladočeské stá
toprávní akce s jedné stránky. Ajaké byly z druhé ?

Když se po listopadové sněmovní státoprávní
akci pánů Grégrů, Hervldů, Englů, Pacáků atd.
sešla v prosinci r. 1889. říšská rada, chopili se
hned Němci Grégrova státoprávního návrhu, aby
nastražili na vládu i na nás past. Plener tehdejší
nejnebezpečnější náš nepřítel, podal k vládě dotaz,
jak se staví vláda ke státoprávním nárokům v us
nesení českého sněmu ze dne 9. listopadu. Plener
počítal: Vláda se postaví buď na stanovisko Čechů
a pak Němci opustí říšskou radu a strhne 8e rá
mus před i za černožlutými šraňky, anebo vláda
Čechy odmítne, a to bude urážka Čechů a po
rážka staročeské strany a tím i Taaffovy vládní
sourtavy. Vláda, jejíž místodržitel na sněmu če
ském k státoprávní akci mlčel, musila býti donu
cena k vyjádření se. Taaffe odpověděl, že vláda
musí otevřeně prohlásiti, že toho času státní zá
jem vyžaduje především pokračujícího klidného
rozvoje na základech platné ústavy, tudíž toho
času není příbodného okamžiku ku projeduávaní
otázky ústavní. Vláda proto nemá úmyslu prové
sti zássdní změny v ústavě a neodporučí proto
Jeho Veličenstvu provedení českého státního práva
A Spojenoa s tím královskou korunovaci. — Plener
počítal dobře. Staročechům rozvážnějším a tudíž
sobě nebezpečnějším podkopal úplně půdu pod no
bama, hnal vodu na mladočeský mlýn.

Mladočeši pracovali Plenerovi zrovna do ru
kou; místo, aby se byli snažili podporovnáním
Staročechů dáti punktacím pro nás příznivý vý
sledek a uskutečniti jejich výhodná pro nás usta,
novení, zamítali je šmahem a bušili místo do

Němců a do vlády — do Staročečbů. Armáda,
jejíž jedna polovice proti vlastnímu národu revol
tuje, těžko poráží silného nepřítele. Tak vykládán

ponátace ve prospěch Němců a Štaročeši pranývání
Dne 2. a 4. března 1891 volil český lid Mla

dočechy na celé čáře. I ten osvědčený český vůdee,
který půl století nezištně pro svůj národ bojoval,
i ten starý Frant. Lad. Rieger propadl. Tak byl
proti němu lid rozeštván. Katolický kněz byl ovšem
tím méné volen. Mladočeši měli, čeho se nenadáli,
mandáty českého lidu, více než Staročeši kdykoli
dříve před tím. Co však 8 nimi svedli?

Po volbách problasíl hr. Taaffe i Plener, že
se politická situace změnila. Dunajewski neseděl
v miaisterstvu, vliv ministra českého byl seslabeo,
Mladočeší zastrčili svou adressu do futrálka, chtěli
blasovat pro polskou adressu Bilinského, která
uznávala punktace, pravice byla rozbita, Němci
vstoupili do koalice, Mladočeší vystrčeni do bez
nadějné trpké oposice, v parlamentě i v delega
cích byli bagatellisováni, ignorováni, pomíjení, álo
to pořad bůře.

Tu se cby'ila strana Pacákova všech nespo
kojených, ba podvratných živlů. Antisemité, omla
dina, svcialisté byli stejně vítanými spojenci.

Dr. Pacák hlásal (viz Podvysocké Listy s 24.
březpa 1893): „Bes státního práva není žádného
vyrovnání“. Němci vědí, co chceme. Svoje právo
a právo českých zemí. My jsme národ, který v
kardinálních požadavcích nezná kompromisů. Kdo
chceš válce českého národa proti Vídni přítrž uči
niti, ten přijdiž jenow jako parlamentář, splnění
požádavků těch zaračojící. Jiného smíru neznáme
a neuzavřeme“.

V druhém článku těchže „P. Listů“ veleben
na výsost návrh Slavíkův a žádáno ostranění vel
kostatkářské kurie.

Dále se tam pravilo:
„ Všeobecné právo hlasovací naprosto vyplývá

kdyby ho mladočeská strana mepodula, mohla by
docela dobře býti obviněna z neupřímnosti k vlast
nímu programu. | Duchem demokracie, lidovosti je,
aby pokud možno všickní občané byli připuštění k
správě veřejných zálešitostí. To je jediný podklad
svobod občanských a svornosti občanské. Co by bylo
platno nejsvobodnější právo spolčovací, nejvolnéjší
právo tiskové a nejširší právo shrorašdovací, kdy
by všemu občanstvu sároveň nebylo dámo právo své
zásady prakticky prováděti volbou poslanců svého
směru do sborů sákonodárných?

Na nás se nežádají jenom daně, na nás 86
žádá také naše krev v případě války — a mobla
by se žádati od každého občana, protože je vše
obecná branná povinnost. Za ta cenu je právo hla
sovací ještě dost malou odměnou. Byl tedy mla
dočeský klub lidu, jejž zastupuje, úplně povinen
podáním návrhu. A teď kvám příchásejí Staročeší a
volají vás k protestu proti všeobecnémuprávu hla
sovacímu, protoš“ prý se lám podporuje rakouský
centralism. | Nevěřte jim, še to myslí upřímně se
svým políráním centralismu — nevěřte, všdyť luk
činí z naprosténo apátečnictví. Tím bude centralism
posílen, když se sbavíme té řady šlechty, klerá je
nejvělším podporovatelem rakouského centralismu —
i naše historická šlechta, ačkoliv se prohlašuje
„také“ pro českéstátní právo. Do parlamentu přišli
by jenom lidoví paslanci, kteří jsou odpůrci cen
tralismu, na Moravě všeobecné právo blasovací
nám pomůže k spravedlivé většině, v Haliči bude
moc stančíků (šlechty) zlomena a polský klub bude
úplně demokratický — a to je podpora centra
lisma? Af si Staročeši a podobní apátečníci (třeba
se jmenovali německými liberály) bojují jak chtějí
proti všeobecnémuprávu hlasovacímu, čas je usku
teční,protoše je úplné přiroseno duchu doby.“

Nu, a konečný výsledek této Pacákovsko-He
roldovské akce?

Když v listopadu 1893 přišelkn. Windisch
gratz délat nepolitickou politiku a neznal české
otázky, tedy pan Pacák již nekřičel. Na sněmu
sice se uskutečnila státoprávní adressa vyznívající
v staročeskou resoluci z r. 1889, ale do společné
adressy pravice se více české státní právo nedo
stalo. O tom dr. Pacák ani muk. O školském ná
vrhu Kvíčalově ani muk. O všeobecném rovném
blasovacím právu ani muk, protože rolníci nespl
něnými sliby beztobo již rozhořčeni, posocialiso
vání obcí, okresů, sněmů a říšské rady, si líbit
nedají, protože by to znamenalo jejich zničení.

Does strana Pacákova drží se křečovitě šosů
dříve tak kaceřovaných historických šlechticů a
polských stančíků, které jsme dříve jako dobré
uaše přátele proti útokům Pacákovců tak bájili.

O Pacákovské politice může se velmi brzy
říci: Sic transit gloria mundi! Tak zajde sláva
světa! Sliby pryč, všecko pryč. Co zbývá tedy k
odvrácení pozornosti tak šeredně zklamaného lida?
Oslavy Husovy. Je to nový písek do očí voličů.
Pani Pacák a Herold vice nevěří, v co věřilHus,
nekonají ani to dobré, co dělal on, ale přece osla
vují teď vroucně „svatého Husa“. Iou, pan dr.
Herold má prý už také vlastnosti světce: Teď bu
de v N. Pace řočí velebiti Jana Husa „zadarmo.“
A to prý je u p. Herolda zázrak.KB

Selské Moviny a učitelé.
Zmíněný list 10. července píše: „Dnes, kdy ai

telstro ukazuje mladočeskéstraně sáda, chytají bo sas0
ti ostatní, aby aš přijde doba, sase pro ně agitovalí.
Radikálové slibují uš hory, doly; socialisté olibají
mu hory, doly; realisté slibejí mu hory, doly. Ree

peoké je Doba“pořádněcinkáo očesképeravůli učitelstvu, protože ve prospěc tného
stavení učitelstva nic nedělala (Pozn. red. Náklady
školské obnášely r. 1887 jen 4,888.000 zl. a stoupaly
v následujících Jetech následovně: 4,186.000 sl. —
8,545.0002!. — 6,811.000 sl. — 6,476.000 zi. —6,749.000
s. — 6,817.000 al. — v letech 1894 a 1895 stouply
též snačaě, r. 1696 obmášely již 9,564.000 sl., v loni
překročily 30 milionů a lebos stojí zemi národní školy
10,683.000 zlatých. Boku 1887 obnášely zemské při
rášky 36proo., Jetos by bylo třeba na uhrašení potřeb
přirášky Sbproc. Aby se obrovské stoupání přirášek,
které nejvíce tlačí rolnictvo a živnostnictvo obešlo,
obnáší letos přirážka jen biproc. a 4 miliony si země
vypůjčila. Od r. 1887 nadělala země 20 milionů dlubů..
Cifer těchto Naše doba neuvádí, ale článek svůj končí):

„Školství a vzdělání bylo poahým volebním he
slem v programu a provoláních strany mladočeské,
Neočinila nic pro zvelebení školství národního, ne
huula ani praten na opravdovém vzdělání lidu. Na
projevila ani dosť malou péři o mravní i hmotně po
vanesení stavu učitslského. Všechen tisk učitelský do
kasuje dnes, že se stranon mladočeskou učitelstvo jiš
doúčtuje a s ním záhy i jiné stavy a vrsty společenské“,
Selské Noviny k tomu dodávají: Vším tím jsou vinni
realisti; vytlonkli Mladočecbům z hlavy, co tam. máli
dobrého a vtloukli jim myšlenky záhubné. Teď do
stali realisté do své moci učitelstvo, které od nich

očekává ne Na lidu učitelstvu nezáleží, na pealistech, radikálech, socialních demokratech všecko. Uví
díme, daleko-li « těmi učitelstvo přijde. Mnoho štěstí
natatocestukusestátnění školství obecného.
K němu učiněn počátek ačitelstvem měšťanských škol,
které chce míti služné upravené dle třídního systému
úřednického a sice dle XI,X, IX a VIII třídy platu
(V XI. třídě je berní adjankt, v VIII. okresní soudce,
inspektor a professor ze zlatým límcem). Upravení
platů je počátek a uniforma je konec této „národní“ *
soaby. Co pak „chcešještě víc, ty srdce selské? Dále
uveřejňují „Selské Noviny“ mezi jiným tyto správy a
výboru ústřední jednoty spolků učitelských:

„Učitel Černýnrohlásil, še učitelé kladli dosud
malé požadavky.„Žijeme právětak a pracujeme
aspoň tolik, pravil jako státní úředníci;
chtějme tedy odměnu, jaká je nás důstojná“, t. j. tolik
co mají státní úředníci.

K tomu tvrzení ei dovolíme několik slov. Státní
úředníci pracují denně 8 hod. a v neděli dopol.; to,
je po srážce 52 nedělních odp. půldnů, tedy 26 dnů
v roce 339 dnů šhodinné práce. A kolik dnů 8
hodinné práce pracuje učitel?Nejprve odpadá 52 neděl
a 52 čtvrtků. Mimo to následující zasvěcené svátky:
Nový rok, Očišť. p. Marie, Zvěst. p. Marie, Prostřední
svátek Velikonoční, Jana Nepomuckého, Vetoupení
Páně, Prostřední svátek Svatodušní, Boží Tělo, Petra
a Pavla, Na nebe vzetí p. Marie, Nar. p. Marie, Vá
clava, Všech Svatých, Početí p. Marie, Prostřední svá
tek Vánoční; to jest dohromady 16 avátků zasvěce
ných. Mimo to jsou prázdniny: ve tři Poslední svátky
hodobožové, ve tři dny křížové, ve tři dny zpovědní ©
a ve tři dny přijímání, ve štědrý den, ve tři dny

prázdnin, které má právo dát místníškolní rada, ven narozenin císaře a císařovny, dohromady 18 dnů,
tak že zbývá celkem 237 dnů pro vyačování. Podle
školního řádu činí průřízek hodin pro vyučování 25
a půl hodiny týdně, t. j. 4-7 hodin. Připadá tedy na
228 dnů 10669 hodin t.j. 183 dnů, s shodřnnou
práci. Ve skutečnosti to neobnáší ale ani 120 dnů,
tak že obnáší práce učitele v porovnánís prací úřed
níka asi třetinu! — Je tedy veliká odvážlivost tvrditi,
že pracuje učitelstvo tolik co úřednictvo, a že proto
iá míti e ním stejný plat. Naopak; kdyby se vymě
řoval plat dle práce, t. j. dle stráveného Času v p>

Tedy o tom nechť učitelstvo raději pomlčí; to je ve
lice choulostivá stránka, která by mohla vésti spíše
k sníšení, ale nikdy k zvýšení platu. Dosud platila
ta dobrá výmluva na děti, a říkalose, že děti ne
mohou býti déle ve škole. Ale mohlo by se stát, že
by právě stát, do jehošto pytle páni učitelové tak
ochotně lezou, řekl: sa málo muziky, málo platu. —
Že učiteléžijou tak jako úředníci, jak tvrdí pan Černý,

připoušlíme. Ale stavět so na tu zísada: já žiju tak
jeko onen,aproto chci-míti takový příjem,to je čistě socialistická zásada. To může tedy diur
nista chtít beze všeho takový plat jako jeho pan pre
sident, neboť by snad trefil také žít. A potomprý
nejsou ti páni čistokrevní socialisté! Stojí-li na této
sásadě, čím pak se ještě potom liší?

Potompřijatnávrh žšádatisném za dra
botní přídavek per 300zl. pro všecky uči
tele v Čechách.

Napotom čten dopis poslence Niklfelda, uveřej
něný také v „Poslu = Budče“,dle něhož rolničtí po
slanci odešli se enému předhlasováním o zlepšení

některých platů učitelských proto, še prý loni na sjezdějistý učitel urasil hrubým výrokem stav rolnický. (Vy

nadalprý sedlákům „hřbetů“.)—Tohoto přípim si věrumobl pan poslanec Niklfeld ušetřit, zvlášť kdyžto není
ani pravda. Bylo by věra smutné pro naše poslance,
kdyby to mělo býti pravdou. Může tomu někdo věřit,
že by 60 poslanců jak si ve schůzi vypočetli, odešlo
před hlasováním o záležitosti školní proto, že některý
učitel v soukromé rozmlavě řekl, še sedláci jeou hř
betové? Řádný poslanec řekne rozhodně: učinil jsem
tak, protože jsem tak ve prospěch svých voličů uči
niti sa dobré usnal; a to masf dostačit každému, kdo
se po příčině jednání táše. Což je ten poslanec ně
jakým otrokem bese vší vůle? To děkujemeza tu hod
nost a raději odstupme hned, kdyš bychom se mělí
zodpovídat takhle se svého jednání, jsk to učiněno
jmenovanými poslanci. Což se tah bojí o svó mandáty,
še nedovedou se obhájit z toho, co učinili ve prospěch
svého stavu? Litujeme toho.

Poučné také bylo jednání v ohledu jiném. Kdyš
poukázáno k tomu, še finanční stav zemi a poplat



mictva nedoroleje vyhovětí uprevení pladldle dietních tříd úřednických, nemesenovětšinou hlasů,
še na tento finanční stev nemá býti vrat ohled. —
Více netřeba ani už o tom psát. Jemtak dále, pánové“.

Déle čtou „Selské Noviny“ důkladné jevity poslancůmpro jejich chování v učit. schůsi v Přibyslevi: „Podle
rávy v novinách chovali se tam jako oakropečkové.

slrbii všecko, co sí učitelé přáli, odpresilí,„še to ví

cekrát neudělají“ k še Atpndák české (17) se vynasnaší získati si opět důvěry učitelstva| Poslamec
Niklfeld usnává všecky požadavky učitelstva sa spra
vedlivé a bude jo hájit před sněmovnou! (Což ve
sněmovně?) — mezi kollegy. Žádá prý, aby učitelé
netvořili „kastu“, neboť by to bylo prý“ na škoduná
roda, kdybytak vzdělaný šivel se od něho odvrátil
a působil jen pro sebe.

Na to vše odpovědělučitel Šustr (s Taněchod?,
še „jest nčitelstvo již syto slov a žádá od poslanců
skutků, kteréš by byly výmlavnější mečlivšechny

sliby“. — Podle této zpravy odtáhli páni poslanci sdloubým nosem, a co dostali, to mejí. Špatně tam
uhájili důstojnost svou a svých kollegů. Seděli na la
via. obžalovaných, byli souzeni a odsoazeni. Dobře

tak na ně. Kdo se nedovede náležitě opr onií stoho, co koná, ať je bit. Pan poslanec Nikifeldpřes
své mladočešství zapomíná, že je také rolníkem,
rolníky zvolen a nevidí před sebou nežli tu jedině
spasitelnou svou stranu, sa kterou rád trpí jsko ně

jaký mučedník. Neraplatí se mu to. Dobře by učinil,dyby ee tek poněkud zpamatoval, co je a koho za
stapuje a nebál se tak tuze o tu svou stranu, kterou
čert vezme tak jako tak.“

Redaktor „Selských Novin“, který mezi rolnictvem
nemálo přispěl k tomu, že rolníci od Staročechů a ka
tolických kněží se odvrátili a přidali se k Mladoče
chům, nepíše o bývalých svých spojencích a atoupen
cích příliš delikátně. Páni učitelé zbošňovali dříve ve
ice redaktora „Selských Novin“. Tento jim dnes palec
věru nedrží, neboť píše dále:

„Páni učitelé chtí na obcích byty. Aby se do
kázalo, že požadavek ten není přehnaný, přiložen k
poslednímu číslu „Českého učitele“, listu tuÚstřední

jednoty epolků učitelských plán na stavbu domku projednoho učitele nebo rodinu jednoho učitele. Náklad

Vypočien na 3650 zl. Kdyby se měl tento stavebnínáklad omořit,“ muselo by platit ročně 4proc. úroků
a iproc, na umoření, tedy dproc Či asi 177 zl. 50 kr.
Mimo to ale vyžaduje vydržování domu v dobrém
staru ročně nejméně 10proc. 50 zl., dohromady 227
al. 60 kr. Tolik činže by musel platit učitel vesnický
s byta. Služné učitele by se muselo býti o tuto čásť
zvýšeno. Dnes ale dostane se slašný byt ve vesnici za
60 zl., třeba nebyl tak parádní jak v plánunaznačeno.

— A aby se dalo více učitelů do i noho doma? Pochybujem, že by se snesli. — Takhlebydlí aspoň
každý zvlášť, a činže spadá těm, jež byty pro ně za
Hdí; věc je příhodná a nepoměrně levná“. — —

Na nás „klerikální zpátečníky“ mají svobodomy
slní páná učitelé vůbec spadeno. Nám ovšem ani ne
napadne wemlouvati se v přízeň a lásku P. T. našich
pánů odpůrců. Tu nepřízeň a nelásku již tak nějak
vydržíme a proto chováme se jako klidní pozorovatelé.
Uvádíme hlasy pro i kontra. Co se úsudku našeho
týče — sondíme vždy střízlivě, klidně a chladně —
tedy ovšem jsme přesvědčeni, še P. T. naši páni od

prci spláčou jednou nad výdělkem. Náboženskéškolyly a bojí se zbytečně, ale brabě Thun neb jiný
poví jim jednou, zač je toho loket. „Poloúřední „Praš
ský Ďenmk“promlavil jiš první výstračná slova.
„Denníčka“ se budou ovšem smát, avšak ouvědčené
staročeské přísloví praví: „Nejlíp se směje ten, kdo
ea aměje na posled!“

Nevarujeme, nevystříháme, nepřemlouváme ni
koho.Každý štěstí svého strůjce — a jak si
kdo ustele, tak ai lehne. Tobyloa budepravdou.

Drobná obrana.
Jake za časů císaře Nerema všecko

sló — oheň, bouře, kroupy, mor — zaviňovali
křesťané, tak zase za slavného panování „Hlaeů
ze Siona“ všecko trápení lidstva zaviňují — kle
rikálové. Tak prý v Belgii jsou, už dvě strany: s0
cialisté a klerikálové. A klerikálové prý chtí vy
hubit socialisty, aby tam potom vládli sami. Proti
tomu bych věděl dobrou radu. Ať se tem vydá
vají „Hlasy ze Siona“, ty utlukou klerikály a zů
stanou tam socialisté a „Hlasy ze Siona“ a svo
boda bude zachráněna.

Národní charakter dle „Husa“ nedo
vede vypěstovati katolicismus čili „Řím.“ Na ště
stí máme na př. O'Conella v Irsku a katolické
vlastence k. p. biskupa Jirsíka u nás. Jenže Jir
sík Římemvychovaný, skrovně žil, aby Budějo
vice českému národu zachoval, a mnozí vlastenci
liberální, kteří prý jsou v srdci protestanty, ai
kapsy plní. Jenže m. p. r. 1866 katoličtí chudí
domkaři v jisté krajině říkali: Ať nám třebas ty
baráky spálí, jen aby náš císař pán vybrál; a mnozí
evanjeličtí občané „Prajsa“ vítali a pověstné ono
kolínaké: „Ich auch evangeliech“(já také evanjelík)
Prušákům říkali.

Česká reformace. Nejnovějšítotolákadlo
belvetských „Národních listů“ ukazujeee jako je
dna z našich nesmyslných frásí. To čemu říkají
česká reformace, jsou vlastně články učení an
glosaského — tedy vlastněněmeckého —
Viklifa, jehož náhledy Hus přijal. Německý —
drazí pánové — jest viklefiemus, který vlast naši
zpustošil poprvé! německý jest Iuteranismue, který
ji zpustošil podruhé. Oršem „N L.“ budou na
sývati českými třebas Prušáky, jen když to půjde

ti učení slovanských apoštolů Cyrilla a
ethoděje, kteří položili základ k naší velikosti.

Drobné zprávy..
Zprávy diecésní. Ustanovení: p. Vác.

Veselík, za sdministratora v Brendýse n. Orl., p. Joe.
Tesař,koop. ve Vel. Uříně, za kaplana do Hořiněvsi.
— Pro pohořelé na Novém Hradci Králové sebráno
mesi důst. duchovenstvem v Hradci Králové 131 zl.,
které na městském úřadě zdejším odevzdány byly.
Nejdňstojnější pan biskup jiš dříve odeslal starosten
skému úřadu na Novém Hradci Králové 100 zl. Místo
obyčejného gratulování sebralo duchovenstvo zdejší
81 zl. 70 kr. na upravu kathedrálního chrámu Páně.

Vysší obchodní škola propustiladosvěta
dnešního dne první své abitarienty. O 9. hodině slou
šena byla mše svatá v kostele sv. Jana, pak ve velké
dvoraně obchodní akademie konala se slavnosť školní,
jíš účastnili se kuratorinm, sbor professorský a po
slachači vyšší obchodní školy, jakoži jejich příznivci.
Mladým mužům, kteří odcházejí do světa, přejeme,
aby byli všady pionýry českého obchodu a průmysla
a aby byli a zůstali všdy chloubou našeho ústavu i
české své vlasti,

Sňatek. Pan Bohumil Ryba, učitel při mčšť.
škole dívčí v Hradci Králové a slečna Mařenka Tol
manova, dcera váženého knibkupce zdejšího p. B. E.
Tolmana slaviti budou sňatek svůj v úterý dne 26.
července t. r. o 11. bodině dop. v chrámu Páně av.
Jana Nep. v Hradci Králové.

Osebmí. Pan dr. V. Potěšil, státní návlad
ní v Táboře, jmenován byl vicepresidentem krajského
soudu v Kutné Hoře. Posavadní místopředseda, pan
dr. H. Janeček, jmenován předsedoukrajského sou
da v Mladé Boleslavi.

Vyzuamenán čestným občanstvím.
Snašivý a prospěchů rolnictva nad jiné dbalý zemský
poslanec p. Jan Jaroš. jmenován byl čestným obča
nem spojenýchobcí Novolesy — Filiřoviceu
Králové Dvora.

Živnostenská jednota v Hradci Kr.
pořádá 24. července dětský výlet na střelnici.

Maturitní zkoušky na zdejších ško
lách realmých měly tento výsledek: 5 žáků ma
turovalo s vyznamenáním, 14 šáků s prospěchem do
brým, 2 žákům povoleny po prázdninách zkoušky
opravné. Maturitní zkoušku musí opakovat 2 žáci
řádní a 1 externista.

Pohřeb pamařiditele Františka Ul
rieha v Hradci Králové konal se v pátek o 3. hod,
odp. Jak vševbecné úctě, vážnosti a lásce nejširších
tříd obyvatelstva v městě našem i na celém Hradecku
se těšil, o tom podalo důkaz neobyčejné četné obe
censtvo, které se k pobřbu bylo dostavilo. Před 3.
hodinou dostavilo se farní a patronátní dochovenstvo,
studentský pěvecký sbor zapěl dojemnou píseň a du
cbovenstvo pak vykonalo obřady církevní. Od doma
smutka v Komenského třídě ubíral se pobřební prů
vod, v jehož čele kráčeli žáci veškerých zdejších škol,
za nimi bohoslovci, pěvecký sbor a velebné ducho
venstvo. Před rakví nesen záslužný kříž zvěčnělého,
jehož pozůstatky tělesné vezeny ve skleněněm voze,
kol něhož byl pobyblivý Špalír s věncia pochodněmi.
Za rakví ubíral se v čele trachlícího příbuzenstva syn
zvěčnělého, velectěný starosta města našeho, p. JUDr.
František Ulricb, zástupcovéc. k. hejtmanství
8 p. místodržitelským radou Šoltou, zástupcové c.
k. kraj. a měst. doleg. soudu v čele s p. dvorním
radou Norbertem Okenfusem, státní návladní p.
Rinda se substitotem p. Malým, náměstek pork
mistra p. W aldok v čele městské rady © obecního
zastupitelstva, vys. dp. páni kanovníci generální vikář
a kep. děkanThDr.Frýdek, Šrůtek, Barták,
prof. ThDr. Soukup, páni professoři theologie a
velebné duchovenstvo, ředitelé, professoři a učitelé
zdejších škol, zástapcové zdejších gremif, peněžních
ústavů, spolků a ostatních úřadů, starosta okrasního
zastupitelstva p. Střemcha s členy okres. zastupitel
stva, se starosty nejširšího okolí. Když vykonána
pobožnost v Mariánském kostele, ubíral se pohřební
průvod ua hřbitov v Pouchově, kdež po církevních
obřadechuložen zvěčnělýředitel František Ul
rich k odpočinutí věčnému. Pan ředitel Fr. Ulrich
srostl s městem a krajem naším, neboť jako profes=
sor technický a pozdější ředitel hlavních a realních
škol a ústava učitelského odchoval národa dvě gene
race. Řiditel Ulrich byl muž tiché a neúmorné práce,
Narodiv se 28. března 1810 v Libčanech, navštěvo
val realku v Hradci a v Pardubicích a připravoval
se pak v Praze k úřadu učitelskému. Dějepis, če
ština, matbematika a psychologie byly odbornými jeho
předměty. R. 1827 jmenován učitelem v Jičíně a r.
1851 stal se technickým učitelem na zdejší hlavní a
podrealní škole a r. 1867 stal se jejich ředitelem a
současně svěřeno řiditeletví ústavu pro vzdělání uči
telů. R. 1870 přeměněna bradecká realka ve vyšší a
od té doby věnoval výhradně své síly řízení a zvelo
bení tohoto ústava. Královéhradecká roalka těšila se
vedle pražských realných škol té nejlepší pověsti a
nejčetněji navštěvova jm ústavem. Pan ředitel Ulrich
vychoval nárcdu na sta mužů technicky vzdělaných,
kteříjsou chloubounašehoprůmyslu,obchodui škol.
Záslužná činnost usnána byla nejen pochvalnými de
krety, ale téš udělení zlatého záslužného kříže. V
stáří 75 let, když v měsíci květnu 1885 byly zdejší
vyšší realné školy do státní správy převzaty, odebral
te p. Fr. Ufrich jako ř.diiel na zasloužilý odpočinek.
Též působil úspěšně od r. 1864 až do 1896 ve výboru
zdejší záložny. Před tím od r. 1867—83 věnoval své
zkušenosti a práci obecnímu zastupitelstvu a od r.
1812—82 též zdejší spořitelně. ©Věkem uchvácen
vzdal se p. řoditel Ulrich veřejné činnosti, avšak tě
Miljej každý pokrok, který naše město v jakémkoli

mou a sympatickou osobnosti. Leto: chřadnol pořád
více a dvakrát tělce churavěl. Konečněpodlebla jeho
scbráoka tělesné, šlechetný doch odebral se onen
lepší, věčný avět. Budiš mu sláva nebynoucí a pa
měťvděčná|

Cvičení vestřelbě konalidůstojnícidne 13.
t. m. v průvodu hudby. Střelby účastnil se také kníže
Schaumborg-Lippe.

Střelec mešíka. Dne 8. t. m.hrál si zdejší
obchodník B. Fišer s flobertkou tak nešikovně, že po
střelil do nohy Marii Zolinkovu, dcera dělníka v čísle
156. Raněné poskytl p. dr. Klampar pomoci a o pří
padu učiněno oznámení st. návladnictví.

Nepolepšil se. V noci na 10. t. m. vloupal
se v domě obchodníka Ražže neznámý pobuda do bytu
obch. příručího a ukradl tam J. Šreibrori zimník, J.
Novákovi, šatstvo, bodinky atd. vše v ceně k 60 zl.
Podezřelým z krádeže je jistý Fleček, který byl loň
ského roku kraje. soudem v Chradimi odsouzen na

Hp měsíců do žaláře a trest tento si právě v Prazeyl.
Slavnosiní vysvěcení hospodyňské

školy ve Stěžerách vykonáposlužbáchBožích
o 9. hodině vdp. vikář z Kaki>n za slavnostních pro
slovů a zpévů. Po Tedeum koná se banket u „Tomků“,
a o 2. hodině počne zábava na dvořa zameckém, kde
se dosud hospodyňský ústav nalezal, kterou uepořá
dají chovanky. Večer pořádají chovanky věneček u
Tomků. Slavnosti se sáčastní chovanky z bývalých
ročníků, el. kuratorinm, celé okolí a zajisté též četní
účastníci z Hradce Králové.

Ministerská uniforma dr. Pacáka.
Kutnohorská paní Blažková přinesla nedávno z Vídně
sensační správu, že zdejší mladočeský generalissimus
demokrat dr. Pacák jest vzhlednut za mini
stra. Který obor mu v ministerstvu připadne a kdy
již se v ministerském křesle uvelebí, nebylo to sice roz
hodnuto ani blíže označeno, panu doktorovi by to bylo
zcela lhostejní, ale protože jeden vídeňský krejčí po
dal p. Pacákovi ofertu na uniformu, měli zdejší při
vrženci Pacákoví ztoho radost a vykládali, že vzácná
událost dlouho na sebe Čekati nedá, sice hy ten ví
deňský krejčí panu doktorovi 8e nebyl nabízel, že ma
zhotoví ministerskou uniformu Vídeňská správa o
katnoborském ministru nacházela sice dasti pochybo
vačů i v kruzích zdejších „zasvěcených“, přece však
udržovala ee na povrhu, ač opačné mínění, kořeněné
připomínáním mladočeským, že národ má „hofratů“
již z minulých dob až pokrk, slabou mělo půdu. Na
jednou však spadla tajemná rouška a ukázalo se, že
došlá správa jest jen nepodařený žert a kousavý vtip,
jelikož očekávané křeslo ministerské dostane jiná ka
pacita než je dr. Pacík, na něhož snad následkem
zlých poměrů ani hofrátství se nedostane. Uznáváme
milerádi snahu páně doktorovu a myslíme, že v Hor
ním i Dolním Páchu Kutnohorském ještě mnoho vody
uplyne než pan Pacák křeslo ministerské anebo jen
hofrátské zaujme, byť mu k službám byl servilním
sebe více podvysocký orgán, jenž chvále jeho „chu
dobu“ nemotorně vykládá, kolik má tučných zamě
stnání a úřadů jako advokát, říšský a zemský posla
nec, spisovatel, řečník, žurnalista a poctivec. My ovšem
víme, že „chudobný“ dr. Pacák má za své vlastenecké
působení víc tisíců než by měl za svou advokacii, a
rádi ma věříme, že jeho koupele v Ostende e vý
lety doma i v cizině neukazují na prázdnou tašku,
ale přece uznáváme, že by křeslo ministerské dobře
pos'oužilo i jeho fipancím i jeho budoucnosti. Slyšeli
jsL » od jeho stoupenců, že prý se musí zaopatřití na
starost“, a tu se nám zdá hofrátské anebo aspoň ra
dovské místo nejjistějším přístavem jeho tonoucí lodi.
Pan Hejnic, který jako redaktor i bývalý administra
tor Podvysockých ukázal tolik talentu ve veřejnésprávě,

brěk by nepohrdl nějakou třeba sebe skromnější služičkou.

První absolventi zdejší obchodní
školy darovali 100 zl. ve prospěch „Ú. M. Š.“,
10 zl. Národnímu podniku a 10 zl. českému gymns
sin v Místku.

Vlavné obci sokolské k povšimnutí.
V Králové Hradci, kde se vzal, tu se vzal, octl se A1.
Hajn. Člověk ten nadává si novinář, ačkoli sbírá
jen veřejné patoky a klepy. Šermoje pořad hesly: vol
nost, rovnost, bratrství, občanská svoboda, ale každý
samostatný, volný a svobodný projevpanýřaje
a kde může dle svého mínění někoho mizerácky de
nuncýrovat, tam to ten pokrokář „volnosti a svo
body“ milerád učiní. V čísle 2. „Svobody lida“ ze
dne 11. června nelíbí se mu, še velké manifestace
křesťaneko-socfální na Královéhradecku, « Dobrušce
účastnili se též tamní Sokolové, a že — jak referát
náš praví, pan náčelníkřekl, „že je starý, upřím
ný Sokol, ale že mu dala matka katolické
vychování a víra a těch še se nikdy nespu
stí, i když Sokolem zůstane“. Redaktora Hajnovi se
tedy nelíbí katolická víra a vychování, pranýřuje
proto dobrašského náčelníka —, aby obec sokolská jej
popravila. Bohudíky jsou ještě lidé v Čechách, kteří
dbají na důslednost avého charakteru a nedají se mí
strovati ani novinářem Aloisem Hajnem. Redaktor
Alois Hajn je červený internacionál, drží s židovský
mi ajvajáky, protože mu plalí inseráty — nu — 8
hájí proto s Adlery, Bernery atd. potomky Husů a
Žišků: Ippeny, Guthy, Frinkly, Bergry, Munky atd.
Práci česť! Pravda na kolo!

Za lespektora pro chov dobytka
zvolen byl v českém odboru zemědělské rady p. Vác.
Lauschmann, c. k. okresní zvěrolékařv Mnichově
Hradišti. V hospodářských kruzích panují dosti různé
mínění o tomto opatření. Zkušení praktičtí hospodáři
myslí, že s experimentováním při chova dobytka mu
sí se přestati, nemá-li český dobytek býti v málo le
tech degenerován. Mnozí myslí, že jest škoda, že vý
tečný dobytek opočenský, chebský, kravařský a pinc



nedávno vášná slova o rychlé degeneraci dobyt
simenského. Tento ve své švycarské vlastí vy

piká sice výbornými vlastnostmi, ale temní rolníci
chtějíce vybověti poptávce po býčcích a jalovičkách
snažší se docílit, aby krávy hned po teleti staly se

opět březími. Tím se vysilojí ony i jeje potomstvo.nám se vosí i špatní býci simenští a jejich potomci
čistokrevní i kříženci ponechávají se k chora šmahem;
místní neb okresní protekce licentuje často všelijaké
mrzáky a tak stačí 5—6 let, aby dobytek v celé ves
nici se degeneroval. Ne Hradecka nedostanou dvory,
které se sabývají mlékařstvím, pomslu dobré dojnice.
Jalových krav a neschopných býků jest pořád více a
tak se správcové a rolníci musí ohlížet po dobytku
aš na Chradimeka, Vysokomýtsku a Litomyšleku. Tito
praktičtí hospodáti — mlékaři neradi kupují dobytek
simenský, protože při degenerování ubývá jeho doji
vosti i plodností. Tito praktičtí hospodáři htují, še se
v severovýchodních Čechách nezavádí též velmi osvěd
čený dobytek kravařský. Dobrý kravařský býk je roz
hodně lepší než prostřednísimenský. Bernského býka
je taká škoda. Zkrátka a dobře stížností, že se u nás
zanedbává rationelní chov dobytka dle místních po
třeb, je dost a dost. Inspektor pro zvelebení chovu
dobytka měl by tedy práce nazbyt. Avšak, zůstane li
při licentování býků posavadní šlendrián, bude-li se
všecko strkati do jedné uniformy, nebude-li se hleděti
k zvláštním místním potřebám, nepomohou ani „in
spektoráty zvířectva“, zemědělské enkety a výstavky,

poněnadě i tyto uchváceny jsou ponejvíce „simenskouorečkou“. Odměny dostávají na Bůh ví odkud skou
pený dobytek různí košeráci a handlovní židi a na
chovatele dobytka, vlastní hospodáře — malorolníky,
nedostane se pak ničeho. Takovou praxí se „chov
zvířectva“ ovšem nezvelebí. O chovu dobytka by mělo
připadnoati blavní slovo rolníkům, v chovu dobytka
zkušeným a znalým, a ne theorikům, Inspektorům,
professorům, direktorům, anebo dokonce neznalcům
praktického chovu dobytka: advokátům, inženýrům,
sekretářům atd. Tu bývá vždy moc řečí a experimentů
a málo výsledků. Nedávno se zabývala zvelebením
chovu dobytka česká zemědělská rada. Člen výbora
p. poslanec Jan Juroš referoval pak o návrzích na
opravu zákona o licentování býků. Nynější zákon o
licentování plemenných býků v mnohém směru nedo
stačuje. Zákon nařídil sice, že pouze býků licentova
ných může používati se ku plemenitbě, nepostaral se
však o to, aby býků takových byl dostatek. Dále ne
zavedl zákon, vedení připustných rejstříků, které je
dině umožňují kontrolu nad správným jeho provádě
ním. Trestní pravomoc obcí při provádění zákona
toho rovněž se noosvědčuje. Referent navrhuje novou
osnovu zákona o držení a licentování býků. Dle oano
vy této má každá obec s tem nejméně 80 krav
býti povinna držeti jednoho licentovaného býka a na
kašdých dálších 100 krav všdy dalšího býka. (V Ně
mecku drší jednoho býka na 40 krav). Na základě
zákona může zemský výbor ustanoviti pro určité
okresy jisté plemeno skotu pro tamní poměry se ho
dící. Držitel býků musí vésti přípustní rejstříky. K
licentní komisi přináleší kromě členů v dosavadním
zákoně uvedených též okresní svěrolékař s poradním
hlasem. Dozor a trestní pravomoc nad prováděním
zákona toho ponechává se obcím, avšak sesiluje se
dozor okresů nad vykonáváním této fonkce se strany
obcí. Člen výboru p. Jindř. Maštálka vyslovuje se
proti principu, aby ukládáno bylo za povinnost obcím

vati o opatření býků plemenných. Člen výboru p.
r. Grus vyslovuje se rovněž proti závaznosti cho

vati býky plemenné a postrádá v osnově zákona do
statečných předpisů v příčině jeho provádění, zejména
v příčině trestní pravomoci při provádění tohoto zá
kona. Člen výboru p Frant. Pánek uznává potřebu
toho, by býci obcemi byli opatřování, nebot cestou
soukromé pomoci zvelebení skotu se nedocílí tou mě
rou jako společnou pomocí. Členvýboru p. Antonín
Štěpánek neuznává za vhodné zaváděti povinné

opatřování býků, neboť dobytek nechová se všdy kplemenitbě, nýbrž i pro šír. Člen výboru pan Josef
Novotný hájí potřebu směny zákona o licentování
býků a přimlouvá se za urychlení této reformy. Mí
stopředseda českého odboru p. Fr. Niklfeld a člen
výbora p. Fr. Kónig přimlouvají se vzhledem ku
zjevným nedostatkům dosavadníhozákona za uskuteč
nění nové osnovy zákona o licentování býků. Na to
přijata osnova většinou hlasů za základ debaty spe
ciální. Specielní debaty o jednotlivých paragrafech
osnovy súčastnili se, pak pp. Fr. Kónig, Ant. Štěpá
nek, Jos. Novotný, V. A. Fišera, dr. Jos. Grus, Jos.
Srb a Jind. Doležal, načež projednány a schváleny s
pozměňovacími návrhy pp. Fr. Kóniga, V. A. Fišery
a J. Srba $$ 1.—7. navržené osnovy. Projednání dal
ších části osnovy zůstaveno schůzi příští.

Ústřední Matici Školské dostalose
těchto dnů některých cenných darů; tak věnovala:
Městská spořitelna pražská a p. Albrecht Chvála sá
drová poprsí Palackého; poprsí jsou na prodej a na
skytuje se spolkům a majitelům místností veřejných
vhodná příležitostopatřiti si levně významnou a vkus
nou ozdobu svých místností. Pan Emil Šulc, akad.
malíř v Karlíně věnoval skvostný portrét Palackého.
V měsíci červnu pokladna matiční přijala 9260*84 zl.
a vydala 26.236-75 zl', jeví se tedy schodek 16.975-61
zl. Za první pololetí r. 1898 učinil příjem87.657-10
sl, vydání 137.717-22 zl., tedy schodek 49.560-13 zl.
Aby nebezpečí z toho hrozící bylo zažebnáno, byl
výbor U. M. Š. nucen provésti rozváhlé finanční ope
ruce, a vznáší ke všemu lidu českému důtklivou pro
sbu, aby nezapomínal, že za nynějších poměrů nikdo
jiný než sám národ náš musí starati se o školy pro
české dítky v místech smíšených, a že tisíce českých
dítek propadnou duševní amrti, neposkytuje-li se Ma
tici dostatek prostředků nejen na zřizování, ale ne
udršování škol.

. „Poslanec Doležal upadl dle „Radikélních
Listů“ do nemilosti strany mladočeské, protože lom
ničtí radikálové podepsali realisticko-pokrobářské atá
toprávní provolání. Poslanečtí kollegové prý to ho
spodskému Woležalovivytýkali takto: „Vychcete dráhu
a Vaši občané takto se chovají k nejzasloužilejším
mažům strany. To nedetanete nic“. Posl. J. Dolešal
P išel prý také k ministra Kaizlovi, který prý se k

němu obrátil sády. V Lomnici prý povídání
Doležalovu nevěří, sale chtějí- na postaviti
pomník. Prozatím študýrují, čím se pan Doležal pro
slavil, jaké má sásluhy, a pro které vlastnosti ové z
dopuštění Bošího byl svolen za poslance. Prozatímně
tomu ještě na kloub nepřišli.

O zimních hos ských školách
ednalo se ve schůzi karatorií a ředitelstov símních

sp. škol v Čechách dne 29. června v Praze. Pan po
slanec Mdr. Dvořák tádá předevšímvhodné a při
měřené budovy, skušebné pole s ovocnou školka, dále
aby školy tyto vydržovány byly zemí a služné ačitelů
hospodářských aby bylo náležitě upraveno.

Prapor 43. pěšího pluku, kterýoddoby
problášení stanného práva měškal v Praze, vrátil se
v pondělí v poledne do Hradce Králové.

Veřejná zkouška šáků hudební
školy Jama N. Wůinmsche odbývala se dne
13. července 1898 v místnostech městské dvorany.

Primice. P. Raimund Al. Véverka, člen řádu
Piaristů a učitel, bude dne 17. července t. r. v Praze
nu kněze vysvěcen a první oběť měs sv. konati se
bude dne 24. července v obrámu Póéně sv. Václava
v Čibuzi.

Svěcení helvetského hřbitova v
Hlímoka. Na základ informac, mohu asděliti o
svěcení helvetského hřbitova v Hlinska, o némš se
tolik na východě českém mluví a píše, toto: Kato
lický hřbitov hlinecký byl obcí před několika lety
rozsířen a do obecní správy převzat. Při něm jistá

nepatrná část, — vždyťjest tu jen několik rangelíkův a ti bývali pochovávání z pravidle v Ranné —
určena-pro evangelíky, jiná pro šidy. Židé ovšem toho
dobrodiní rovněž neužívají a pochovávají se v Dřeví
kově. Požádání měsťanostou hlineckým přišli na svá
tek sv. apoštolů Petra a Pavla, dne 29. června hel
vetský farář z Ranné p. Šádek a luteránský farář z
Kracemburka, aby vysvětili vykázanou jim část hřbi
tova. — Proti toru nikdo ničeho nenamítal, ani
místní dachovní správa. Proto není pravda, co tvrdí
radikální „Samostatnost“' „še to pobouřilo nesmírně
katolické kněze a oddané jejich ovečky a že se neo
stýchali na ně působiti i na samého starostu města
a pěvecký sbor, aby se slavnosti nezúčastnili, včemá

rý se jim ovšem nevyhovělo“, — naopak pravda
jest, že zdejší farář řekl p. starostovi, jen ať s Pá
nem Bohem odevzdá oranjelíkům vykázanou jim část,
ať však so nestará o to, poČem mu nic není,ne
štve a neshání katolíky pomocí strážníků
a plakátů, aby vítali helvetské faráře. Duchovní
správa jen pronesla přání před p. starostou i panem
předsedou pěveckého spolku, že nebude pěkným, když
i ne dále platiti budoa o Hlinsku známá slova:
„Vůči katolíkům hodně hulvátsky a vůči
židůma helvetům pěkně patolísalaky.“ —

Téhož náhleda bylivšocky spolkové hlínečtí a protoproseb p. starostových nedbali s také nikam
nešli, ačkoli na ně duchovní nikterak nepůsobili. Pan
starosta plakátů nezavěsil, strážníci utrmácenía špatně
placení, brzo na to dali výpověď a stávkovali. Toliko
pp. učitelé šli, aby předzpěvovali, jak byli již dávno
alíbili. Nešel tudíž pěveckýspolek jako spolek, nýbrž
někteří jeho členové jako osoby soukromé. — Že by
sem přišlo poděkování od p. Szalatnaye a to německé,
není pravda. Také není pravda, že „evangeliechor
Band“ slavnost tu zaplatil. Ani město neplatilo hud
by, nýbrš dva neb tří občané to sehnali a co se ne
dostávalo, zapravili prý ze svého. Pan farář Šádek
ovšem tu a tam urášel, ale on jinak neumí a dou
fám, že po těch úsudcích, které snad již slyšel o svém

„svěcení“ podruhé mlnviti bude ve Hlinsku trochuan

lutheranský kazatel a farář z Kracemburka mluvil k
erdci jak se na hřbitově sluší a patří— a neurážel.
Tolik na různé dotazy. Na Husův pomník se nese
bralo prý nic, neboť sebrané dalo prý se mazikantům.
Že by pračkou skončila elavnost, to také naprosto
nelze tvrditi, nýbrž tolik jest jisto, že oni páni rádní,
kteří se pro slavnost nejvíce namabali a potili, ne
šťastnou náhodou byli od socialních demokratů zbití
a protonešli raději tak brzo domů. Že z těch zpě

váků některý za celý rok do kostela s katolickou
mládeží nejde, takó není naprostá, ač částečná pravda.

„Z Černé kulky“ redaktora Hejei
ce v Kutné Hoře doví se zasvěceneco příčině
hněvu a nenávisti proti Novodvorskéma lékaři p. dru.
Žabokrtskému. Čtuna řádcích i mezi nimi a pozná
vám, že když jednalo se o obsazení lékařského ob
vodního místa v Nových Drořích, byl mesi kandidáty
také pan dr. Havlíček, bratr okresního lékaře katno
horského dra. Havlíčka, zetě slovatného estarosty p.
Jana Macháčka, a snoubence jeho dcery. A tak? Te
dy: ženich, bratr, tchán. Inu, svůj k svéma! Není
tedy divu, že i Hejnic, jenž dobře ví, co pro ně
ho pan Macháček znamená, proti novodvorskému 16
kaří ve svém plátku spadeno má. Jeme tedy dru. Ža
bokrtskému tou radou, aby tyto tři věci učinil, chceli

v Podvysockých Listech“ zaskvětí se jako „slovutný“
ékař, totiž: 1.) Ať proti panu Pacákovi a Heroldovi

ani slovíčka více nemá. z.) Ať kandidstu za pátou
kurii, jejž bndoucně na Kutnohorsku postaví klub
mladočeský, v osobě redaktora Hejnice, hlas svůj dá,
ať 3.) stane se co nejspíše aspoň Švagrem některého

velmožného pána. Pak ale také hned přijme ho celásvobodomyslná „strana“ na milost a dostmožná, že
slovatný jeden národní poslanec vymůže rau ve Vidni
i nějaké řády a nebo aspoň pochvalné usnání.

Schůze něltelská veDvořeKrálové.
Dne 9. července konals Budeč jaroméřská valnou
schůzi ve Dvoře Králové. Po zahájení schůze předse
dou p. Fůstrem, učitelem v Josefově, měl mladistvý
p. podačitel Karel Růžička přednášku: „Vzpomioka
na Františka Palackého a mistra Jana Hnes.“ Řeč
vík připomenul krátce zásluhy, které si Palacký a
Has získal o národ náš a čím oběma jest národ
povinnen. Nabádal učitelstvo, aby příkladu obou ná
sledovalo a řídilo se heslem Palackého „Svůj k své
mu.“ Učitelstvo, které důležitý ú«ol má plniti, není

dostatečně bomorováno; maockýučitel nucen jest sa
městnávatí ce často apůsobom stav joho urášejícím.
Na konec přednášky vyslovil politování, že někteří s
Jeho kollerů vlastaí tábor opouštějí a přidržují se
tábora nepřátelského. Dále byla na programu správa
Pp. poslanců MUDra J. Moravce a K. Jaroše o
činnosti sněmu zemského v posledním zasedání pokud
se školy a „čitelstva týče. Poněvadš posl. p. Jaroš do
sohůze se nedostavil, ujal se slova dr. Moravec a
nejprve pochválil p. uč. K. Růžička, jehoš řeč nasval
výtečnou. Po takové řeči rád prý se chápe slora u
přeje si, aby všickoi ačitelé prodchnati byli takovým
duchem jako jest uč. K. Růžička. Projevil eoublas ©
p. Růžičkou t ve příčině i hmotného postavení uči
telstva, dokládaje, še učitelstvo jenom tenkráte úkolu
svému může dostáti, bude li náležitě zabezpečeno
bmotné jeho postavení. Že zamítuuta byla petice stran
zlepšení hmotného postavení učitelstva omlouvá tím,
že sám nezasedá ve školské komissi. On prý očitel
stvu cO nejvíce jest nakloněn a většina kluba k ně
muž náleží, učitelstva přeje. Dále vykládal, jak by
asi o učitelstvo postaráno býti mělo, ale zdali
všeho toho dosáhne, jsk p. doktor maloval, sám vy
slovil o tom pochybnost. Ujišťoval, že bade pro uší
telstvo pr covati, a kde bade mocí ve prospěch jeho
působíti. Hlavní příčinou bylo, že nebylo požejavkům
učitelstva vyhověno, jsou neblahé finance zemské, t.
Jj. še semě jest sadlušena, jak by o tom správu po
dat mohl posl. Jaroš a vůbecposlanci lidoví,kteří
říkají: „Učítelům se vede sle, ale nám (rolníkům
a šiwnostníkům) hůře.“ | Dále ovádí vinu na velko
ntatkářetvo, kťeré bojí se každého zvýšení daní. A
právě v době, kdy ajednocenností jest nejvíce třeba,
přišel prý br. Schónborn s novým spátečníckým ná
vrhem školským, k jehož askutečnění nikdy nedojde,
neboť většina poslanců si přeje škola svobodnou, 88
mosprávnou. Pau učitel AL Růžička rozebíraje řeč
dr. Moravce, tázal se, proč Se čeští poslanci vzdálilí
když se jednati mělo o peticí učitelstva, K té otázce
p. Moravec neodpověděl, Dále se dotazoval p. Al.
Růžička, proč nebyl ve sněmu projednán aspoň disci
plinární řád, aby dostalo se učitelstva aspoů tako
vých práv, jakých požívá každý Záletý nádeuník. Pan
Cerman, učitel ze Semonic, připomenul k dotazu p.
Růžičkovu, že nechce poslance podezřívat; ale myslí,
že poslanci si ani nepřejí, aby těch práv učitelstva
se dostalo. Poslanci prý vědí, še učitelstvo má ve
lský vhivpři volbách a še by mnohý poslanec při
Šel o svůj mandát působením učitelstval K tomu
pravil MUDr. Moravec, aby Budeč jaroměřské podala
ve příčiné diaciplináratno řáda novou petici na sněm,
a on že se 0 to utarati bude, aby aspoň tento poža
davek učitelstva byl splněn. Uznává, že učitelstvo
jest příliš sevřeno Thunovskými ordonancemi a mnobý
inspoitor je byrokrat a c. k. hejtman pronásledaje
tonohého učitele, jenž koná vlasteneckou povinnost.
Oba mají prý haed po ruce prostředky, aby učitele
udržeti mobli v patřičných mezích. Přítomný c. k.šk.
inspektor V. Morávek vysvětluje, jak mnohdy mrská
edání ne učitelstvo přicházejí. Kdyby ou sám, jak p.
poslanec dr. Moravec podotýká, byl iospektorem—
byrokratem, leckterý učitel byl by disciplinárně po
trestán pro maiichernost, On prý malicheruostí a ano
nymních dopisů asi nevšímá, ale když přijde úřední
udání, pak že se musí konati úředuí povinnost. Dr.
Moravec připomíná, že slova o inspektorech-byrokras
tecL pronesená netýkají se p. insp. Morávka. Kdyby
něčeho podobného proti učitelstva se dopustil,: řekl
by mu to, protože jsou spola dobrými přátely. Na
konec dr. Moravec ujišťoval opět shromážděné uči
teletvo, že má nejlepší vůli působiti k tomu, aby se
poměry učitelstva zlepšily, K tomu ozval se hlas z
očitelatva: „Jem vůli, ale šádný skutek'“ K tomu
připojujeme: Ano, žádný skutek a jen bombastické
fráse a plané sliby. Dr. Moravec hájil se také, že
není dosti politicky Čínným a pravil, že má k toma
uvé důvody, neboť s nynější politikou klubu posla
neckého nesouhlasí: Kdyby prý proté klubu mluvil,
musilbyprýsklubuvystoupit.| Protošeje dosud
členem klubu, proto mlčí. Tato jeho slova nesrov
pávají se s pravdou. Když dr. Moravec v dubnu mi
nalého roku řečoil v Hradci Králové ve schůzi soci
álních demokratů tak, aby došel u nich souhlavu a
obliby, vyzvaly ho „Nár. Listy«, aby vystoupil z po
alaneckého klabu. „Nár. Listy“ napsaly o něm v čís.
114. ze dne 24. dubna 1897 mezi jiným toto: „Dr.
Moravec, aby vociální demokraty získal, prohlásil, že
dárno již zamýšlel vystoupiti z poslaneckého klubu
aladočeského, s jehož vedením věci české nesouhlasí
a sa Škodlivý uznává národním prospěchům. Nesou
hlasí také s tím, že dr. Kramář převzal hodnost 3.
místopředsedy v parlamentě. Dr. Moravec prohlásil,
že a požadavky soc. demokratů souhlasí s s progra
mem jich v té achůzi se stotožňoval. Sociální demo
kraté výklady dr. Moravce provázelí souhlasem. —
V mladočeském táboře povstala proti němu bouře a
následkem tohoto řečnění a prodeje bývalého majetku
„Sokola něm. židoví J. Sobůtzovi pozbyl půdy i na
Jaroměřsku. Nyní hledí si sase navnaditi lichocením
a marnými sliby mladší učitelstvo, jako to čínil v
Hradci se sociálními demokraty a v Jaroměři s rad.
pokrokáři. Prozíraví učitelé uvažují, že poslanec, jenž
aříká se klubu poslanců a k němu se počítá jen na
oko, aby nemusil vsdáti se mandátu, nemůže učitel
stra nic vymoci, protože v klubu poslanci nedojde
podpory. „Sokol“, pokrokáři, dělnictvo, voličové pro
jevili dr. Moravcovi nedůvěra a bývalí jeho političtí
přátelé a spojenci napsali o něm před dvěma měsíci
mezi jiným toto: „Dr. Moravec řídí se na schůzích
náladou posluchačstva a podle jeho gusta je baď ra



dikélemDob opportunistos;
bi všem. Pozorovali jeme to také na lonské dabnové
eehůzi v Hradci Králové. Od té nedůvěra k němu
restls. Při posledníschůzi v Jagoměři sabrál si na
pokrokáře,dle stranoctak zásadněoběteréa neohřo
žená nemůže do svých fad přijímatí oblsay, kteří
nemají dosti statečnosti a důslednosti, aby zásad bá
jřfi naproti každému. Dělnietvo bez rozdílu přesvěd
čení přímo bo nenávidí, starostou „Sokola“ byl jen
k vůli representací na venek, oproti německým židům
osvědčuje nerozhodnost atd.“ Tato ukázka postačí i
ačitelstvu soudnému, že dr. Moravec je se svojí po
litikoo u konce s že nemá dále otáleti s vystonpe
ve £ klubu poslaneckého a vzdáním Se mandátu
svého. Řečnil doo 9. dubna ve schůzí Budče jaroměř
aké, aby se zalíbil mladšímu učitelstva, ktoré při
volbách agituje. Dočkáme se snad ještě té chvíle, že
i tuto učitelstvo vystoapí proti dr. Morarcovi tak,
jako proti němu vystoupili a zřekli se ho pokrokáři.
Má prý už postavený dvoupatrový pomník na náměstí
Zábojově ve Dvoře Králové s s tím nechť se epokojí.

Referáty ©manifestační schůzi uči
telstvo okresu královéhradeckého ma
Střelnici nelíbí se „Svobodělidu“. Jeou prý, pokud
ee týče redaktora Svobody lidu, tak úžasným spůso
bem překrouceny, še nelze zde mluvit než o šurnali
stické ničemností pp. referentů obou těchto ctihbod
ných šarnálů „Batibora a Obnovy“ jimž účel, totiš
zostousení nepohodlné a nemilé jim osoby, avětí pro
středky. — Na tyto injorie odpovídám: Já František
Štábi, redaktor „Obnovy“, nebyl jsem přítomen schůzi
učitelstva na Střelnici. Jelikož jsem byl charav, ne
psal jsem zprávy. Zpravodaj však trvá na pravdivosti
svého referátu. Já k celému referátu, který se mi dostal
ke čtení teprve v rovisi, ničeho nepřidal, naopak k
vůli ušetření místa škrtl jsem větší část referátu. Pa
na Hajnovi tedy odpovídám: „Není mi nemilý, ani
pepohodlný, poněvadě klukovské a chlapecké jeho žva
nění valného povšímnutí nezaslubuje. Přihlásil-li se
pan Hajn k slovu ve schůzi učitelstva, kamš nebyl
sván a kde neměl co mluvit, — apak-li nevybídnat přece
ee odvášil mluviti, tedy zde ukázal redaktor Hajn
veliký nedostatek vzdělání a společenské slušnosti u
obvyklou pokrokářskou drzost, která se cpe i tam,
kde není vítána. Se strany pinů učitelů bylo mi ře
čeno, že chtěli) redaktorovi Hajnovi z+ jeho extem

dáti psmětní lekci, ale nechali toho, protože re
aktor „Svobody Lida“ jim konečně nestál zs to.

Redaktor Hajn namaháse proto zcela zbytečně ujišťo
váním, že by se poděkoval za čest býti také mým
neb jiných pámů zástapcem. Já vůbec s redaktorem
Aloisem Hajnem nemlavím, a proto nemůže býti
redaktor Alois Hajn také mým mluvčím. Musil
bych také býti zbědovaným kretinem, abych za
sebe nechal mlaviti „svobodomyslně- pokrokářsko- 80
cialisticko- anarchisticko- nihilisticko- neznabožsko
svobodomyslné zabedněného redaktora Aloise Hajna,
který uveřejňuje jen pražské slivky a mimo to pato
ky z celých severovýchodních Čech. Kloudné myšlenky
vlastní ještě nenapsal; nafakuje se po způsobů jisté
ho drahu žeb zcela zbytečně a mezi novináře se po

-čilé asi menším právem než krejčovský tovaryš. Ten
dovede aspoň lépe a účelněji utříhati. Hajn dovede
jen slušné lidi trbat, Krojčovskýtovaryš by peal jistě
stušnější a lepší články než redektor Svobody lidu.
— Fr. Štábl, redaktor „Obnovy“.

Podvysocký zázrakl V poslednímčísle
Se dne 9. července t. r. stal se slavné redakci „Pod
vysockých Listů“ velikánský malhenr — zapomnělať
„Obnově“ vynadat, nač má přece vrchnostenský pa
tent! Nic se nesmáti, poněvadě, kdo čte tento proslulý
výrobek české žurnalistiky, ví, že nadávání a špinění
osob je hlavní pákou „Podvysockých“. Co se to jen
stalo psnu Hejnicovi, še zapomněl na svou „osvědče
moa“ Špinárna? Jen v jedné věci nesměnil se pan
Hojnic ani v posledním čísle svého orgánu, — v le
sení na břiše před pány.Není to však tenkráte dr.
Pacák ani starosta Macháček,před nimž pan redaktor
své kousky „na břiše“ provádí, ale je to dvojctihod
ný pan pastor Szalatnay, jemož Hejnicova lokálka
spívá chvalozpěvy. Nu dobře, aspoň čtenáři vědí, že
je pan Hejnic „pobožnej“ a že má před hlasateli sla
va Božího nálešitý respekt! Máme skromný dotas:
Před kým, pane redaktore, v nejbližším čísle padnete

alubojstevýbo jk jee v n) 1 Vevšemzauj rně, jen ds racovati více
hlavou než — břichem. r ?

Trapista Naxera. V těchtodnechputoval
se po farách i domech okresu Žembereckého smělý,
ba aš dotěrný muž v dalmatínském obleka na hlavě
a modrou čapkou a vydával se za kněze řádu trap
pistů. Je to prohnaný a dávno známý „cestovatel“
tulák Naxera, rodilý z Rychnova n. K., jenž svého
času se přestrojil 1 do šatů Araba, jindy zas hrál
úlohu čistokrevného Turka a balamatí lidi. Je enadno
k poznání iv přestrojení: má černý plnovoue, dlouhé
černé vlasy, jeho tvář má výraz fanatika nějakého.
Tímto varujeme před „trappistou“ a odporačajeme bo

B pán i peřím, aby ho vzali do klecea nanáůvat nějakou jinou, než zpívá po vesnicích jako

trappista! Jj jinou, pívá po cch )
Zhonbný požár v Kutné Hoře. Vno

ci na pondělek (dne 11. t. m.) k rána byli obyvatelé
kutnohorští v Hasově třídě proti hospodářské záložně
se spánku vybarcování děsnou správou, že čtyry do
my jsou v plamena. A bylo tomu tak. Požár vypukl
u uzenáře Ďoaše,zachvátil dům Štemberkův, Mírav
ských a Tareckých. Jak se stalo, že tak pozdě byl
obeň spozorován, jest dosud nejisto. Lid však shro
mážděný sle lál na blásné vypravuje, že jeden byl
opilý a druhý še vůbec nebyl na svém místé v čas.

omu zdá se nasvědčovati jednak příliš pozdní vý

strašné znamení, jež háaný učinil; jednak spletenézvonění — zvoněno prý bylo na veliký i malý svon

jehožse nělré jenkdyš ze městemhoří),tak Seani
ČShtinemohlise vtomzmatkuhnedvyznsti,ač k
jejich cti podotknouti sluší, še se opravdu a dobfe
inili, jakmile na místo dorasili. Velikou chválu vzdá

vaji lidé uvláště hasičům Bylamským, kteří byli téměř

pnl na místě a vydatně podporovalisvé soudrahyetnohorské. Vojsko dostavilo se téš, učinilo kordon
a súčastnilo se zachrahovacích prací, kterým se na
konec podařilo zhoubný požár zarasiti. O původě po
dára kolují různé domněnky; pravdě nejpodobnějším
se zdá, še obeů způsoben byl neopatrností.

Politický přehled.
Katolický střed vzerem. »Novétirol

ské Hlasy« přinášejí z péra dr. Kathreina článek,
v němž tento politik vybízí autonomní strany
parlamentární většiny v Rakousku, aby se těsněji
než li dosud spojily. Dr. Kathrein ukazuje na vo
lební výsledky katolického středu v Německu, a
proví, že tento si mají vzíti všecky kooservativní
strany v Rakousku za vzor. Již roku 1873 byl
zde podobný útvar — strana práva, v které
zasedali Jiboslované, moravští Češia konservativ
ní Němci. Tato ve spojení s Poláky a Čechy do
cílila mnohých výsledků. Katolický střed musí
soustřeďovati v sobě ovšem všecky národy v Ra
kousku. Rakouský střed bude míti ovšem jinou
taktiku, nežli střed v Německu, který musí bojo
vati proti dvěma frontám. Zcela jinak u nás. V
Rakousku tvoříme katolíci velkou většinu. Císař
ský dům je katolický, císař je záštitou nábožen
ství, vláda po přemožení liberální éry jest katolí
kům celkem nakloněna, přísní katolíci zesedojí
ve vládě anebo dokonce stojí, jakg teď, v její čele.
Katolíci v Rakousku nemusí tedy bojovati proti
dvěma frontám, katolíci, bohužel až na levé své
křídlo, křesťanskésociály (antisemity) patří k pev
ně seskupené většině. Umluva, na které spočívá
většina, nestojí z dneška na zítřek. Nespočívá
na náhodě a libovolné přitažlivosti. Spočívá na
trvalém základěspolečných a trvalých zájmů poli
tických a správních, na základě samosprávy zemí
a rovnop ávnosti všech rakouských národů. Sou
hlas ohledně těchto životních otázek jest pevným
svazkem, který opět sjednocovati musí, byť by V
jednotlivých otázkách nastalo sebe větší rozcháze
níse. Jest třebavětší jednoty, moudrosti a
kázně strany, aby teké rozk.ly vůbec vznik
nouti se nenechávali, ale kde ve většině nastanou
diference, aby takové v lůně většiny vyrovnány
byly, zejména v tak zvaných otázkách národních,
které velmi často jsou otázkou strany pod národ
ním pláštíkem. Ve většině jsou zastoupeny všecky
národnosti, a kdeže se má shody spíše docíliti
než na půdě společných politických a namnoze i
náboženských zásad? Ano, nejsnadnějším rozlu
štěním zamotaného klubka našich neblahých jazy
kovýchotázekbylo by utvoření rakouské
strany práva, jak nám na mysli tane. Nej
zboubnější cesta však jest čisté roztřídění dle ple
men, bez ohleduna zásady, připojení se (kat.
Němců)k německé levici k přeblasování
vlastních spojenců na pravici. Zetato
cssta není ta pravá, soudí dnes každý soudnější
konservativní Němec. Uvážíme-li naučení, které
plynou pro nás z úspěchu katolického středu v
Německu, zasadíme se o uskutečnění podobné
organisece u nás v Rakousku. — »Politike dodá
vá k úvaze dr. Kathreina: Projekt přetvoření vět
šiny ve všerakouskou stranu práva jistě není uto
pický, ano my se domníváme, že se stane cí.
lem přirozeně nutného rozvoje, jaxm:le
se podaří odstraniti konečně posavadní difference,
které většinou ze vnitř (odjinud) do většiny se
vnášejí, a jádra programových její požadavků se
nedotýkají«. Pak vřelé vrganické spojení nastane
samo sebou, protože program autonomní většiny
není ve skutečnosti vyčerpán několikerým hlaso
váním, ale ve skutečnosti spočívá v uskutečnění
oněch základních zásad, které ve společném adres
ním návrhu nesmazatelně jsou na jisto postavenye.

Arcikníže František Ferdimand sc
dle »N. Wr. Tagbiattu“ již v nejbližší době za
snoubí se s nejstarší dcerou vévody cumberland
ského (následníka hanoveránského) princeznou
Marií Ludovikou Viktorií. Princezna i8letá stane
se katoličkou. Jest vlastní sestřenicí ruského cara
Mikuláše II. a prince Yorkského (příštího angli
ckého krále); následník anglický a dánský a král
řecký jsou její strýci.

Dvorní slavnosti za příčinou pa
mevnického jabilen císařova započncuve
středu dne 30. listopadu a potrvají až do večera
do 4 prosince. Prvního dne bude »Te Deume v
dómé svatoštěpánském, k němuž pozvaní dostaví
se v nevídaném lesku. Dne1. prosince budou dvé
velké vojenské hostiny, císařská hostina rodinná
a slavnostní představení ve dvorní opeře. Dne a.
prosince dopoledne bude v Mariaterezianské dvo
raně císařského hradu velké holdování, jehož se
súčastní 28 knížecích osobností. mezi nimiž i ně
mečtí císařští manželé, Některý ze slavnostních
dnů, saad 4. prosince, hude arcikníže František
Ferdinand dávati na Belvederu slavnostní hostinu
a den před tím má týti u arciknížete Otty v Lu
žáneckém paláci slavnostní večer.

Konference stram lovice ve Vídní
konala se od neděle do úterka. Prostřednictvím

berlínského časopisu »Post« byl německým ob
strukčním oposičníkům pohrožsno zrušením ústa
vy a$em 14, pakli nepřijdouk rozumu. Proto se
Němci radili nejen o otázce, mají li se účastnit
nezávazných porad s hrabětem Tbunem, ale tét
o obsahu jazykového zákona, který na rozkaz
předsedy ministerstva vypracovali vyšší úředníci
z Čech, z ministerstva vnitra a práv. Němci pro
blásili vládní osnovu Thunovu za nepřijatelnou,
usnesli se nesúčastníti se nězávazných konferencí
u hraběte Tbuna, ale výslovné podotýkají, že tím
nepovažují další vyjednávání za trvale přerušené,
naopak »N. freie Pressc« výslovně přiznává, že
Němci účastní se v srpnu ne říšské radé jednání
o jazykové otázce, pakli vláda předloží pro ně
výhodnější jazykový zákon, nežli jest nynější
vládní osnova, která jest známa též důvěrníkům
poslanců českých, české a německé šlechty a dů
věrníkům stran levice. Němci se tedy bojí přivo
diti trvalé u náhlé rozhodnutía čekajívládu Chlu=
meckého. Pozoruhodno jest, že dr. Funke zLi
toměřic a Prade z Liberce, hledíc k rozvášněnému
smýšlení v krajinách uzavřených, kde teď na roz
kaz purkmistrovských úřadů majitelé domů vypo
vídají nájemníky, kteří posílají déti do českých
škol, vídeňských konferencí se nesúčastnili. Stva
nice proti Čechům budou trvati dál, české men
šiny jsou bez ochrany, Poslanci a povolaní Čini
telé se jich neujmou. Čechy mají býti rozděleny
na pět jazykových pásem: 1. na oboujazyčnou
Prahu, 2. 3. na území smíšené s většinou českou
neb německou a 4.5.na území české a německé.
U každého politického úřadu a soudního má býti
konceptaí jeden úředník češtiny i němčiny úplně
znalý, který u sborových instancí bude míti místo
a hlas a bude žaloby neb stížnosti atd. tlumočit
dle potřeby do českého neb německého jazyka.
Pronášeti rozsudky neb rozhodnutí na základě
překladů může býti někdy pro strany osudné, ne
boť jednotlivý tlumočník snadno se může dopu
stiti chyb. Jaká znalost českého jazyka pokládá se
u úřadníků německých za dostatečnou, známe z
přečetných smutných zkušeností, kdy němečtí
konceptní úředníci měli kvalifikaci z češtiny a ne
znali česky správně napsat a česky bezvadně pro
nést ani jedinou větu. Příklady byly často přímo
konfusní. Redaktor t I. listu zná z vlastního tisko
vého processu, že výpovědi českých svědků byly
protokolovány nesprávně, následkem neznalosti a
nedostatečného porozumění jazyku českému. Jak
často stalo s* již na základě nesprávných proto
kolů neb překladů chybné rozhodnutí. jak často
byli svědci v nebezpečí býti odsouzení pro křivé
svědectví, protože jejich první výpověď byla od
německých pisatelů mylné zanesena, což se teprve
při hlavním neb appelačním líčení | zjistilo.
Punktace z r. 1890 při lepší politice nynějších
nešich poslanců mohly pro nás mnohem lépe do
padnouti než chystaný jszykový zákon nynější.A
jaké politické a národní výhody mohli jsme míti
k lesšímu! Nynější politické zmatky a utrpení če
shých menšin byly by odpadly. Ano, politické
chyby mstí se někdy hrozné a nenapravitelně.

Awmerikánií utrpěli v pozemní bitvě u San
Jaga obrovské ztráty. Nástapce Linaresův, generál To
ral roshodaě odepřel vzdáti Američanům Sen Jago.
Zdá se, že Špaaělům přišel vydatný Spojenec— tro
p'cké lijáky, které 12. července zaplavily opevněnía
zabnaly Američany z hradebních příkopů. Cesty jsou
nesjízdoy, doprava oblebacích děl skoro nemožná, Ve
Wasbingtonu panojí obavy, že mezi Američany může
vypaknouti žlutá zimnice. Lebčí případy té nemoci
u San Jaga se již udály.

Ve Franeli působí sensaci zatčenípro ps
dělání prý listin v procesu Zolově. Podplukorník
Picgusrt a jeho advokát Leblois mají býti žalování
pro velrzráda, protože prozradili listiny vztahující se
na obranu země.

Zvěsti z východních Čech.
Z Chrasti. (Odpověď„Hlasům“). „Svobodo

myslné“ — vlastně šidovsko-helvetské „Hlasy“ chru
dimské uznaly za dobré v 19. čísle ze dne 9. července
ujmouti se národních našich dobrodinců — totiž židů
a uveřejniti článek na obranu jich — vlastně šida
Heislera. Na první pohled patrno, že to psal žid. Bez
„oznání“ to asi nepsal a „Hlasy“ zadarmo asi sotva
rozohnily se k hájení židů a k reklamě židovského
výrobku — „světoznámých“ prý papírových špiček a
my dodáráme — „důmyslně paten'ovaných“. Celá
odpověď není také nic jiného než reklama židovské
špičkárny chrastecké. — Chudák žid, on dá velkolepý
dar, několik tuctů ani ne půlkrejcarových špiček, a
oni mn za to vyčtou, še to reklama| To se masí od
razit, ať to stojí co stojí, no, my musíme počítat, za
ty peníze co dáme redaktorovi, musíme něco míti —
chválu totiž naší špičkárny — reklamu Zpropadení
křesťané! — oni na to příjdou. Židprý nechtěl re
klamu, on prý chtěl přiepěti k oslavě može tak vzác
ného, který v žádném díle svém nehlásal antisemitia
mus. „Otče Palacký, žid tě chce oslavovati — Aa
tvoji rodáci nechtějí to uznati — a jak Tě oslavil —
když jsi z nadvězdných výšin hleděl na karikatura
na židovských špičkách, která měla představovati Te
be — velikého Cscha“, — ale když jsi se nepoznal,
neboť není to žádná oslava velikých záslah Tvých
býti zahozena od vlasteneckého kuřáka a pošlapány

býti v prachuzemě. Palacký, Tys prvý nehlásal antisemitismnus? Číjest vedle heslo antisemitů nyněj
ších „Svůj k svému“? dokazají dějiny a spiey Tvé,



že židé smýšleli to někdy s národem českým opřímě?
Odpovíš zajisté, abychom pozorovali časy přítomné a
uvažovali, sdaž šidé zbobatli ze židů a jaké je jejich
tmyšlení vlastenecké, zda drží e národem českým.
Známý je u nás výrok jistého žida — „každý šid
masí býti Němcem“ — toť důkaz vašeho vlastenectví
ostatní výmlavy vaše neplatí a jsou aměšné — známe
vás. Židovský dopisovatel tvrdí v „obhajovacím do
pise svém, že židovský podnikatel zaměstnává 200
dělníků českých ve špičkárňě své — pochybujeme je
Ji jich „akorat“ tolik, A jak brilantní je jejichplat

lehké práci! Prosím od 7—12 hodin se Čtvrt ho
dinovou přestávkou a od 1—7 večer vydělají si 60
mejvíce 80 kr. a to na mnoze při práci akordové, Za
práci téměř jedenácti hodinovou v továrně, která dle
vlastního přiznání objednávky není 8 to ani v měsí
cích vyříditi, která židy stkvěle honoraje, není žádná
přiměřená odměna, tím se chlubit nemusíte. Dopiso
vatel židovský udává — co dříve se na panství pla
tilo — proč neudává, co nyní se platí — jak víme,
vydělá si dělník na velkostatku poměrněvíce, zvláště
pracuje li akordem — pracuje-li ku př. v řepě a ve
žních vydělá si přes 1 zl. A pak co, vynáší nyní ho
spodářství a co továrny? Dobrodincové chudého lidu!
Vaše práce je prý velká, tof nejlépe dosvědčuje to
bídné vzezřenídělníc vašich, podívte se za to na lidi,
kteří pracují na zdravém vzduchu při práci hospo

dářské; toť nejlepším důkazem, kterápráce je zdravější. Co bude ve stáří z dělnic vaších? to chytře
umičojete. A pak? Umírali lidé hladem v Chrasti,
když tu židi nebyli a když židák místo špiček dělal
v Roubovicích„omělé“ hnojivo? Ostatními „vývody“

obírati se nebudeme, milerádi však připouštíme, ženečtou židi listy katolické, za to židovským denním
chlebem duševním jsou „Hlasy“, „Presse“, Tagblatt“
a jiné listy židovsko-německé, které téměř denně ha
nu na Čechykydají. Konečně prohlašujeme za lež a
drzé tvrzení, že „Obnova“ hanobí a uráží náboženství
židovské. Každý žid obdrží 100 zl. odměny, dokáže-li
to, uvidíme. Ukazujeme pouze na nezachování nábo
Ženstí židovského — zvláště 7. přikázání „Hlasům“
pak radíme, by si svou „firmu“ hájením židů nešpi
nily — obliby jim nezískáte. Významno laké, že dopis
uveřejněn v „Hlasech“, když židovi, který drze potapil
nejdůst. biskupa, na skroušenou prosbu k milosrden
ství bylo odpuštěno, Když je židovi zle, to přileze —
ale jak mu otrne — je drzý. Od vás budem se učit
lásce křesťanské|

Z Hřesetie. Křesetická historie prý spěje
ka koncil Ó kéž by byla! vzdychá zajisté nejvíce
pan Hejnic a s ním oba, nyní již dobře známi doda
vatelé z Křesetic, jak truckaligraf, tak i dodavatel
maltových zpráv do „Pod. Listů“, aby profousovi
tajného tribunálu nedošel material, jakým tak rád
nepohodlné sedláky, J. M. nejdp. biskopa, katolické
knéžstvo a jiné občany, kteří si troufají míti trochu
samostatn'jších, mravnějších myšlenek, postříkává
P. Hejnice známe až příliš dobře, ten si utržil na
okrese již tolik blamáži, že nikomu ani nenapadne

přikládati jeho vylhaným, zkomoleným zprávám důešitosti; že jsme poznali nového kandidáta budou
ího křesetického předetavenatví co Hejnicova příru
číao, to nás skutečně těší. Ano známe nyní své „Pap
penheimry“ — chytili se na lep — a těšíme se na
pokračování, jak zpráv z Roztěže, tak té se sto osmi
podpisy, i té ze zasedání okresního zastupitelstva, kde
polozapomenntý kanditát poslanectví pro svou vlastní
roku neviděl, jak p. Franc co veliký přítel venkov
ských obcí. měl při hlasovaní o žádosti Křesetické
obě ruce v kapsách. Patrně se p. Novotnému z nedo
cržení p. Vlasákovi daného slova, aneb s těch mu
podstrčených paragrafů v kterých neumí chodit, dě
lali mžitky před očima 7! Ano Vy p. Novotný, vy
zoómý humanisto — aspoň navrhovateli podpor pro
národní humání účely, vy Jete měl nejlépe vědět, že
tam, kde nastává humanita, tam že netřeba p-ragra
fa. Tím méně Vám slušelo, že Jste v žádosti obci
Křesetické nerozpoznal bumání účel Křesetické žádo
sti. V Křeseticích z 800 obývatel živí se 700 výděl
kem prací rakou svých. Pro ty chudé lidi to Křese
tice dělalia nikoli sedláci pro sebel O ostatním až

později bude-li toho třeba. Nyní se vrátíme ku svýmrapeuheimrům“. Tomu (mladšímu p. M. kandidáta
budoucího předetavenství, radíme, aby nesedl — ne
níii dobrým jezdcem, na plašného koně tím méně na

jankovitou rosinantu „Pod. Listů“, a chce-li mocněse
„9aacho Pansou“ z „Podvysockých“ se předjíždět a
může-li dle barvy koně volit, ať zvolí raději hnědou
še, „Vraný“ prý rád vyhazuje. Dále p. M. upozorňu
jem, že ani špatná hra se dvakráte nedaří, a jeat-li
Že se mu svým percat podařiloněkoho od „Mašínů“
odatrašit, na pp. Vlasákovi a Jelínkovi se mu to ne
podaří. Ti obdrželi na redaktora od kohosi z Praby
instrument. kterým bohopustý křik pana příručího

dovedou překonat. Drahému panu radíme, aby si přečetl nedělní číslo „Obnovy“ a nestačí-li jeho jemné
duči daný pokyn, pak ať trochu opatrněji fouká do
rybníka, aby si nepokalil trochu již pohmožděnou re
putaci, jak se tomu komu váží! Někteříobčané z Kře
setic od Mašinů.“

Z Přelouče. Vzdělávacíkřesťansko-katolický
socialní epolek Svornosť v Přelouči koná 17. července
1898 po 4. hodině odpol. v místnosti spolkové měsíč
ní echůsi členskou s tímto programem: 1. Zprávy
spolkové. 2. O významu a moci tisku přednáší p. G.

oužil, redaktor z Praby. Do achůze mají přístup od
pánů členův uvedení hosté dámy i páni.

ZK yšperka. Příštídobytčítrh Markotskýv Kyšperku, okresu Žambereckéko odbývati ee bude
dne: 18. července t. r. Před rokem dne 19. července
1897 na tento trh přibnáno bylo: Volů 52, býků 88,

r 432, jalovic 143, telat 44, koz 22, selat 65, ko12.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 9. července 1898. 1 hl.

pšenice zl. 06*30 aš 07-90, žito sl, 6.30 až 7.00, ječmena
430 až 5-00, oves zl. 8-20 až 3-70, proso zi. 0-00 aš
0:00, vikve sl. 000 až 0-00, brách zl. 00"0 až 00.—

čočka sl. 00:0 až —*00, jáhly zl. 9.20 až — 9.40, krup
09:00 aš 28-—, bramborů zl. 1-80 až 820.
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% bez nábytku o 2 oknech v L
poschodí, hodící se pro SVo
bodného pána pronajme se hned

Oltáře, sochy, obrazy
a veškerý kostelní nábytek

180 w každém slohu
správně, solidně a čistě provádí

uměl závod řezbářský a soohařský
pro práce kostelní

Petra Buška synové
v Sychr ově.

(Založeno1858.)===
roredeno přes 200 oltářů. Nejlepší odporučení

Množství vlastních nákresů a fotografií
gap*>k volnémunablédnatí franco. jj

Vymamenán stříhrno
v Hradci Králo.“ r. 1694.

ve vlastní dílně prncovanych. Dále zhotovují go
hbickésvícny, lampy, kalichy, monstrance,
lucerny, rámce na kanonické tabulky a
pod. přesně dle vřorů a slohu sa ceny mírné.
Staré předměty obnovnji, postříbřují a pozlacuji

v ohni velmi trvanlivé a levně.

Růsná doporučaní, vysvědčení a osvědčení, jakož
i vsorky sasílám na ukásku franko.

Slavným spolkům a korporacím nabízím se ka
shotození odsoaků, památnich penízků a t. d.

Karel Zavadil, na
pasíř v Chrudimi. 871 PA

Akademie v Borromenu. Stříbrnékněž
ské jubileum svého zasloužilého epirituala vsdp.
kanovníka dra. Soukupa, oslavili chovanci b. Bor
romea dne 9. t. m. zdařilou akademií. Vkusně
upravený refeklář ústavu vítal četné vzácné hosty
zvláště z kruhu duchovenských, ktiří přijali po
chvalně zejména pečlivě nastudovaná pěvecká čí
Bla. Pozornost poutal vkusně provedený pamětní
list, do něhož přispěli literárními pracemi i zda
řilou kresbou četní chovanci ústavu. Nechť dočká
se zasloužilý jabilant i zdárného ovoce savéneu
navné práce, obětované prospěchu české mládeže|

JAN HORÁK
soukeník

V RYCHNOVĚ n E
nabízí na dobu jarní a letní

čistě vlněné látky
PEB“vlastnívýroby."i

Račteš učinitijenn maloě objednávkuna

Vzorky na požádání zašlu franko.

Děkuje všem svým milým veledůstojným a
velectěným zákazníkům za vzácnou přízeň, pro
sím, aby mi i dále důvěru svou věnovali a sli

buj. vždy vzornou, poctivou obsluhu. 16
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„ADALBERTINU.“

Ku zhotovení
všech řesbářských prací, v každém alohu,

v přesném a čistém provedení

A V Hradci Králové. £© Vem 6

eřmánkový hočt
syrový neb suchý

kupuje v každém množství za cena nejvyšší lékárna
„u zlatého Iva“ v Hradci Králové,

©0000000000000000
© WB“Novinka! l

Praktické

rychlopraci stroje
ne nejvýš výhodné vahledem k úepoře času, mý
dla a k docílení čístého prádla, aniž by tím prá

dlo trpělo, ahotovuje strojnické dílna

J. Bucka ve Smidarech,
kde možno též veškeré hospodářské stroje nej
novější soustavy důkladně zhotovené za osny

levné obdržeti. 211

Upozorňuji na dokonale a nejnovější Fozaci
stroje exoentrické mláticí stroje s kuličkovým <
ložisky. Prací stroje tá též na skladé p. Karel
Dašok, ns se. Janském nám. v Hradci Králové

4 a p. Kolář, hotelier v Bělohradě.

Praktikant
abeolvovaný sextán přijme se v lókároč „u zla.

tého Iva“ v Hradel Králové.

Vambeřice.
V úotě podepsaný dovolne ci P. T. obe

censtvo uposorniti na svůj ve Vambeřicích proti

KoloJeš HOSTINEC

„uželezného kříže“
a doporačuje jej hojné návštěvě pp. poutaíků,

Levné přenocování,
jakož i dobrá jídla a nápoje.

O lask. hojnou přízeň prosí v úctě plné

A. L. BRANKE,
hostinský
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Listy. Co byse obecenstva nelíbilo, to N. L. ne
napsaly nikdy. Co se okamžitě „národu“ — to
jest zástupcům jejich čtenářstva — líbilo, ro jim
lahodilo, to 8e psalo a píše. A poněvadž N. L.
psaly a píší v duchu protikatolického svobodářetví
čili liberalismu, stal se národu našemu nejoblíbe
nějším — liberalismus.

Naopak,to dělá katolicismus, jemuž ze zášti
přezděli „klerikalismus“. Ten, nechceli vůbec pře
stati býti tím, čím jest, musí vždy a všude hájiti
a otevřeně mloviti — pravdu, třebas se celým
těm zástapcům avobodářekých katolíků, evanjelíků
a židů nelíbila.

Když n. p. do Chocně přijel kdysi Dr. Ed
vard Grégr, vystrojili mu svobodáři uvítání až i
8 družičkami. Pan doktor se ovšem střežil, říci
v Chocni, co by se nelíbilo. Ale když tam měl
přijíti p. biskup, tu svobodomyslní páni na rad
nici odhlssovali „neuvítání“, A helvetsko-židovsko
svobodářský lístek z krajiny podal hned výklad:
„Kdyby biskup nevystupoval proti jinověrcům a
kózal „láaku“, byl by oblíben; sám evanjelický sta
rosta z Bučiny by ho uvítal, jako jeho předchůd
ce.“ Což jiného obsahoje tato řeč, než asi toto:
Kdyby se biskup střežil otevřeně říkati — prav
du, byl by oblíben.Ale on hájí a blásá kato
licismue, a tím hájením a hlásáním katoliciemn
hlásá, co svobodář, helvet a žid nerad slyší, od
tud ta neoblíbenost „v národě“ — to jest u evo
bodářů a jich stoupenců. Neoblíbeným však jest
pánůmvlastněkatolicismus

Katolicismusvystupuje proti lidským
vášním, obzvláštěproti samolibosti a
sobectví Katolicismus — ten pravý totiž
a rozhodný — šlehá chyby nejen, jak by to
bohatší svobodáři ztrpěli, lidu dělného a starých
babiček, ale i těch. kteří myslí, že jest úlohou
katolického biskup.: „Padna, budeš se mně kla
něti.“ Katolicismus zkrátka blásá pravdu — a ne
oblíbenátudíž a nemilá jest —pravda. A obzvláště

. nemilá jest ta pravda, chceli z kostela ven, totiž
do života národů, obzvláště nemilá jest, chceli,
aby zákonodárství a epráva i časpých věcí ka
blabu lidu proviknuta byla jí, tu se jí říká „ple
tení se do politiky“ — a klerikolismus. Celý ten
odpor proti klerikalismu jest tedy vlastně neoblí
benosťtpravdy. Ale pravda jest něco oademyslné
ho, neviditelnéh1. Tu není možno „neuvítat“, té
není možno posýlat nepodepsaná psaní, anebo ji
zpoličkovat, a proto všecky tyto avobodářaké zdvo
řilosti sbrnou se na hlasatele a hajitele pravdy,
faráře a biskupa.

A v této svobodářské — helvetskožidovské
— zdvořilosti má podíl každý, třebas nebyl kle
rikálem, ba ani ne katolíkem, jen když se osamělí
říci — nemilou pravdu Mobl by o tom vypravo
vati třebas i leckterý pan pastor. Známe osada,
v které p. pastor vida mravní spoustu mezi mla
dými i starými beránky svými, odchýlil se od
kalvinismu a protestantismu vůbec tak mnoho, že
řekl svěřencům svým, aby se nespolehali ani na
to, že jsou předurčení pro nebe (Kalvinismus), ani
že víra sama je spesí (Lutheránství', ale nepo
lepšíli života svého, že přijdon — do pekla. —
Ale tím si dal! Bylo po oblibě! Škoda prý
starébo pána — jenž čel do výslužby — ten tak
hle nekázal. A presbyterstvo pomýšlelo na to,
jakby be takovéhle — teď by se řeklo klerikální
— kázání zepovědělo.

Ano sám Palacký, evanjelík, otec národa,
velký Čech,'měl podobný osud. Řekl nárvduv ji
stém obledu pravdu a dostalo se mu vepěkného

uvítání“ a „poličkování“ v Národních Listech.
se změnily. Palacký je mrtev a nemůže ani

jedinému příteli a chráněnci N. L. zkasziti jeho
vyvolení sa poslance. A proto ani N. L. nenamí
tají nic proti otci národa a smí zase býti velkým

echem.
A tak právě nyní snese snad „národ“ jistou ne

milou pravdu, kterou otec Palacký ve svých
dějinách mu káže. Píše totiž: „Mezi nechvalné
povaby národa našeho počitány bývají jeho lehká
mysl, nepečlivost, nezdrienlivosť a nestálosť; ve

července 1808

stěstí prostopáčná bujnosť, v nehodách brzká má
lomyslnosť « nad to pak urputná evóblavost, a
z ní se plodící nesvornost i mátivost. Baživ
po oevázanosti. kteroužto sám nazýval svobodou,
zapomínal také Čech bohužel až příliš, že tam
svobody není a býti nemůže, kdekoli nepanuja
zákon mocí svatou... Celé pásmo dějin českých
naskytaje o nemilé pravdě té tolik důkavův, že
jich zde zvláště vykládati nepotřebí. (Děj. kn. II.
čl. 6, atr. 218.)

Nedávno nastala a ještě neuplynula doba
řečnění o slavnostech Palackého. Někteří z těch
pánů řečníků, jako ku p. pan Hořica, bil při tom
do cirkve katolické až jiskry lítaly — z jeho za
níceného mozku. Bude se „řečniti“ zas a zase.
Na Pace, kde mají na Škole oapsáno: Synu, uč ee
moudrým býti, staví Husa před kostel, jen a jen
„z národních obledů“. Povídá se, že tam bude
mlaviti „sám“ Dr. Herold.

Moudřejší lidé nechtí tomu věřiti, že by 8e
řečník při slavnosti Palackého propůjčil za ná
stroj ku štvanici sestrojené velikány packými,
z nichžmnozíjedlichléb katolických kněží.

Ale ať tam řeční kdokoliv, jisti jeme, že 86
bade stfežiti říci nemilou pravdu.

Jisto však jest, že by národu prokázali do
brou službu naši řečníci, kdyby zmíněnou nemilou
pravdu z Palackého národu blásali. Je toho tíw více
nyní zapotřebí, když vinou nepravého liberalismu
— vinou svobodářství — chyby národa českého
sesflily a když „husitářstvím“ mohutní tím více.

Mluví-li totiž Palacký n. p. 0 prosto
pášné bujnosti, musí každý veřejnéhoživota
našeho jen poněkud znalý člověk říci, že se od
nových liberálních zákonů 1868 děsnou měrou
rozmnožila. Poukazujeme na rozmnožení hospod
a kořalen, na muziky a zábavy, na požívavost a
hýřivost v míře nebývalé. Ano j samy „národní
slavoosti“, jichž v některé krajině bez míry se
koná, tuto ueblahou vadu národa našeho podpo
rují. Kdo o. p. zná z blízka, jak těžce nezámožný
řeueslník sežene několik zlatých na „sokolský
výlet“, „na velkolepý národní projev“, a jak to
potom v pondělí vypadá 8 obživou ženy a dětí
v tom maloměstském domku v postranní ulici, jak
potom po celý týden k večeři sotva suchých bram
borů se solí se dostává a děti otrhané chodí, ten
musí ovšem nejprv ubohých takových lidí litovati
— a z liberalismu takového se — léčiti.

Ale to jsou jen první následky zliberalíso:
vání života rodinného našeho lidu. Další jsou
ješté tradnější. Ubohý takový zliberalisovaný děl
ník neb řemeslník strká pak bída svou — na
Boba, na křesťanství. Stáváse nespokojeným
socialistou. A nastává to, co Palacký nazývá brz
kou malomyslností. Ta 8e jeví na venkové
bledánímútěchy vkofalcea nebootrockou
poddaností — bobatému fabrikantovi a
židovi. A co Palacký o nesvornosti a mstivosti píše,
to je u nás až k pláči, a zase jen liberalismem
jsou tyto vady naše zvýšeny. Neumíť liberalis
mav pro dobro obecné vášně sobecké krotiti. Jen
právě ze sobectví, z prospěchu neb z bázně poutlu
mí liberál vášeň svou, jinak nemá síly, aby jí
překážel.

A co 0 nevásanosti, ješ se svobodou nazývá,
a co o tom, že tam svobody býti nemůže, kde ne
panuje zákon mocí svatou, — to zrovna a nás do
očí bije. A vše to opět a opět rozmohlo se libe
ralismem.

A když se mezi námi v jistých vrstvách —
obzvláště polovzdělaných — liberalismus nemírní,
ale radikalismem a husitářstvím jakožto odpor
proti „svaté moci zákona“ ještě sesiluje, tu je vi
dět,že úcta Palackého děje se sice ústy
a zevnější slávou, ale ne — skutky.

A proto musíme říci kterémukoliv řečníku
novobusitskému, ať na Pace anebo jinde, že
vtlonkáním středověkého husitství do srdce lidu
zasadí hlubokou ránu ne tak církvi — jako ná
rodu. Nebo co z toho všeho plyae, než rozmno
žení chyb povahy naší, jimiž dle Palackého jsou:
Urputná avéblavosť, nesvornosť a metivosť, nevá
tanost — svobodou zvavá, pohrdání posvátným
zákonem Božím. A té „prostopášné“ bujnosti bude
zase více než dost. Lidé potřební, kterých mezi
sokoly je část valná, utratí peníze a celé té slav
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! Obnovavyčhásí pátek v poledne. | IV. Ročník.

nosti neblahé následky ponesou ženy a děti, do
mácnosti a rodiny.

Něco zcela jiného jest nám zapotřebí, než
sesilování naších chyb liberalismem a husitářstvím.

Někdo zcela jiný měl by mluviti k národu,
než jsou obyčejní naši „řečníci“.

Jest to muž, který s podivuhodnou statečností
šel vatříc mukám i smrti — dejme tomu, že podobně
jako Hus — který však dalek byl urputné své
hlavosti a nevázavosti. Jest to „učitel národů“.
Pavel jest jméno jeho.

Jen jeho učení a jeho následování Spasitele,
může nám pomoci, chyby naše seslabiti, sílu naši
mravní zvýšiti.

Byl by ovšem dnes tupen jako „klerikál“.
Ale právě to je důkazem, že klerikálové, to jest
rozhodní katoličtí křesťané, mluví národu — prav
du, bohužel nemilou.

Svěcení hospodyňské školy ve
Stěžerách.

Krásnou slavnost uspořádalo v neděli dne
17. července kuratorium hospodyňské školy spolu
8 chovaokami ústavu a občanstvem stěžerským če
skéma severovýchodu — slavnost posvěcení a otev
ření nové vlastní budovy hospodynské školy ve
Stěžerách, dle jejíhož vzoru byla zařízena již celá
řada podobných českých i německých ústavů v
Čechách a na Moravě — v poslednější době jme
novitě německá škola v Čes. Budějovicích a české
v Lounech, v Mor. Ostravě a v Německém Brodě.
Dílo toto vzuiklo na popad 4 obětavostí českého
rolnictva, soustředěného v hospodářském spulku
královéhradeckém, a svědčí tedy nejen o Vvyspě
losti jeho národní, ale též opravdové touze jeho
po všeobecném a odborném vzdělání. Kuratorium,
paní řiditelka, slečny učitelky a páni učitelé usi=
lovali také stále o zvelebení ústavu, podporování
jsouce českým rolnictrem a příslašnými činiteli.
Snahy jejich koranavány byly výsledkem, jak řeče
no: zařízení ústavu stěžerského stalo se Vzorem pro
ostatní skoly bospodyňské, a dále domohla 8e bo
spodyňská škola stěžerská toho, že se jí dostalo
konečně vlastního, důstojného přístřeší. Dílo do
končené otevřeno posvěcením církevním za pří

ry české v duchu zvěčnělébo olomouckého probošta
hraběte Pottinga, který hrdý byl na český svůj
jnkolát « příslušenství k českému národu a jenž z
vděčnosti založil velkolepý ústav v Olomouci pro
vzdělání českých dívek měšťanských i rolnických.

Stará i nová budova hospodyňské školy stě
žerské ozdobena byla zemskými prapory, a po
dobně též příbytky téměř všech občanů, z nichž
mnohé krášlily též vhodné slavnostní nápisy. K
slavnostnímu posvěcení a otevření ústava dostavili
se též četní hodnostáři. Vládu zastupoval pan mí
stodržitelský rada Šolta z Hradce Králové, slav.
zemský výbor království Českého pan inspektor
dr. Frant. Sitenský, slavnoučeskou zemědělskou
radu její výbor, starosta okresního zastupitelstva
p. Markalous, okres královéhradecký zastupo
val pan okresní starosta Střemcha, město Krá
iové Hradec v nepřítomnosti starosty pan městský
rada Pilnáček, vedle okresního starosty pardu
bického dostavil se k slavnosti též okresní staro
sta bolický, pan Josef Tužil z Albrechtic, dále
přítomni byli původce založení hospodyňské školy
ve Stěžerách, bývalý jednatel hospod. spolku krá
lovéhradeckého, nynější řiditel staroměstské realky
v Praze, pan Mikuláš Hofmann, ředitelé ho
spodářekých škol v Kuklenách p. Můller, na
Opočně p. Heinz a v Kostelci n. Orl. p. Frant.
Bauer, který současné zastupoval kuratorinm
tamní rolnické školy. Hospodářský spolek králové
hradecký zastoupen byl svým předsedou panem
MUDr. Reichertem z Předměřic 4 jednatelem
p. Morávkem ml. z Plačic a přečetnými členy,
mezi nimi byl též delegát zemědělské rady, pan
Vác. Skvrna z Čistěvsi, pan řiditel měšť. škol
J. Kulíř z Hradce Králové, delegát Ústř. hosp
spolku p. starosta Souček z Břízy, pan starosta
Vác. Morávek z Plačic, p. starosta Ada míra



u Ruska a vůbec skoro všichni starostové a obča
bé s okresu králověbradeckého. Slav. kuratorium

aylo celé přítomno: předseda k Josef Loučnýstatkář z Říbske, p. Hynek Srdinko starosta

e SvobodnýchDvorů, delegát EG enninké zeStěžer, p. J.Horák statkář z Černilovaa místo
předseda bosp. spolku pro okolí Hradce Králové,
dp. stěžerský farář a vikariatní sekretář a bisk. no
tář J. Bettlach, a až do skončenístavbyzástupce
obce Stěžerské a bývalý zasloužilý její starosta p.
Frant. Piloáček, paní řiditelkaMarieTrach
tová a veškeříučitelé a slečnyučitelky při

bospodyňské škole ve Stežerách. Slavnosti se
účastní ď hromadně nynější chovanky a přes 70bývalých chovanek z předešlých deseti ročníků,
mezi nimi též paní Marica Harambašičová,
rozena Folnegovičová, chof vynikajícího chorvat
skóho básníka a publicisty dr. Harambašiče, a sl.
Věra Kopačová, dcera vyvikajicího zvěčuělého
chorvatského vlastence a poslance dr. Kopače,
která odbyvši právě gymnasialní maturitu, odebeře
se po prázdninách ua vysoké školy do Francie k
dalšímu vzdělání. Četně byly na slavnosti zastou
peny též dámy královéaradecké, manželky staro
stů a rolníků z nejširšího okolí, hosp. rada J. O.
hr. z Harrachů p. Vaníček a stěžerský správce
p. Bičiště se svými rodinami.

Po půl 8. hod. ráno konal slavné bohoeluž
by ve faruím chrámu Páně vdp. kuklenský vikář
Fraot. Rychlík, za assistence dp. místníhofará
ře Bettiacha adp. farářeJana Branclika z
Problaze; chovanky výtečně secvičené pansm uči

lem Jar. Tvským zpívalykrásnou mešnípíseň.© 9. bod. odebral se průvod k nové školní dvu
patrové budově, v níž umístěna učebna, pracovna,
kabinety, pracovny a ložnice, řiditelna, jídelna,
prostranná kucbyně, spižírna, pokoj pohostinský,
nemocnice, byty pro paní řiditelku,“ obě slečny
učitelky a služku. V jiné budově nalézá se prá
delna, koupelna, mlékárna a sýrárua, staje pro
krávy, prasata a drůbežoice, opodál nichž stojí
stodola, za níž nalézá se parčík s hříštem a ovoc
ný sad se zelnicí

Slavnostoí průvod seřaděný před novou bu
dovou oslovil se schodiště nové budovy slavnostní
řečník,pan Hynek Srdinko, vynikajícídaleko
slyšitelnou řečí, v níž vylíčil vznik, účel a rozvoj
hospodyňské školy i nové budovy, a v níž dále

ukázal na nedávnou jabilejní slavnostFrantiška
Palackého, na přání a odkaz tohoto slavného otce
národa a na důležitost všeobecného i odborného
vzdělání. Řeč jeho, provázenou stálým soahlasem,
uveřejňujeme na jiném místé. Pak vykonal vdp.
vikář Fr. Rychlík svěcení před školou a posvělil
ji posléze uvnitř. Prostranoá učebna ozdobena byla
v průčelí sv. křížem a obrazy Jejich Veličenstev,
pod nimiž nalézal se improvisovaný oltář se svíc
py a květinami. Po obřadech elrkevních proslovil
vdp. vikář řeč významnou, která na posluchače
učinila hlubvký dojem a k'orou rovněž v tomto
čísle uveřejňujeme. Vzletný proslov vd pana pro
fessora Eman. Miřiovského přednesla pěkně cho
vanka sl. Aona Tučkova, načež vysoce zaslou
žilá řiditelka ústavu, paní Marie Tracbtová
oslovila přítomné hosty a chovanky hluboce pro
cítěnými slovy. I tuto řeč podáváme níže. Při vy
svěcení školy zapěly chovanky krásnou staroče
skou píseň „Hospodine, pomiluj nás“. Po vysvěcení
školy vrátil se přečetný průvod opět do koste'a,
kdež skončena církevní slavnost zapěním písně
„Tebe Bože chválíme“ a císařskou bymnou, načež
se průvod rozešel.

Řeč starosty p. Hynka Srdinky.
Velectěné shromáždění!

Starým jest zrykem, če, uvádí li se v život ně
jaká nová instituce, nějaký nový spolek,dokončena-li
stavba nějaké nové budovy, která je dobru všeobec
nému prospčšna, že okamžik ten, dobaona přiměře
ným způsobem oslavena jest těmi, kteří se přičinili o
uskutečnění dokončeného podniku i těmi, v jichž pro
spěch ten podnik byl zřízen i těmi, kteří se zřízením

věci souhlasí. A tak i dnes uznali jste za dobré
navštíviti slavnost tuto a pokládám si za čest, že
mohu Vás, velecténí a vážení hosté, uvítati dnes na
těchto místech jménem kuratoria školy této, a splniti
úkol mi svěřený, abych totiž promluvil několik slov
k Vám v škole naší, o jejím vzniku, v okolnostech,
sa kterých vznikla, o jejím dosavádním životě a o
tom, jak prospívala. Chci ukazati ty nutnosti, které
způsobily, že školu naši jsme zřídili, chci poukázati
na to, jak za dosavádního 11letého trvání k všeobec
nému dobru přispívala a jakou pověsťsi dovedla tato
naše první česká hospodyňská škola získati

nejen v kraji našem, ejen v naši vlasti, ale i v dálných slovanských zemích, z nichž dívky do Cech, do
Stěšer poslány byly na jedincu toho druhu školu če
skou, první škola hospodyňskou. Chci poukázali na

to, še kuratorium považovalo za svou povinnost, kdyšškola tak byla vyhledávána, postarati o lepší, výhod
nější umístnění školy této než dosaváde bylo, že ze
všech sil se přičinilo, aby škola hospodyňská měla
svou vlastní, epůsobilou a důstojnou budou. Suahu
tuto, bohudík, podařilo se za přispění mnobých pří
snivců a šťastných okolností provésti, tak že dnes

jeme dospěli k této slavností, po dějiny školy našiipro dějiny školetví hospodářského velevýznemné, ku
slavnosti vlastní budovy prvníČeské hospodyňské školy.

Školství hospodářské vyvinovalo se od počátku
přirozené tím směrem, že hleděno bylo k tomu, aby
synové rolníků podle možnosti vzdělali se na dobré
hospodáře a k tomu cíli založeno a vydržováno jest
mnoho škol hospodářských, buď vyšších, neb středních,
neb pouze simních hospodářských, jaká právě v našem

okresu se nalézá. A vezmeme-li v úvahupočet těchškol bospodářskýchs počtemfactva, musímedosdl,
že těchto škol v nynější době jest počet při nejméh
ším dostačající a že synkové venkovští mají dosti pří
lešitceti vzdělati se pro svůj badoncí život odborně
dle své libosti adle prostředků.Jak má se tovšak
se vzděláním dívek, z kterých mojí se státi v
budoucnu hospodyně? Není možno ani potřebno sú
dati na dívce, aby tak jako syn — badoncí to rolník

— a obeznámena se všemi obory praktického hospodátství, ale požadovati třeba, aby ty obory, které
omezují se hlavně na domácnost — jako jest prak
tické vaření, chov drůbeže, chov dobytka, mlékaření

a+4 — důkladně gnala. A tu se tažme, zda jest dostipříležitosti pro dívku — budoncí to hospodyni — aby
těchto vědomostí mohla nabýti? Dczaati musíme, že
dosud odborné vzdělání dívek rolnických jest velice
zanedbané a že před 1ilety nebylo vůbec české školy,

kde by dírka prosvoje povolání jako dražka rolafkamohla se vycričiti. Potřebanaléhavá během času se

atopňovalé a myšlénka zřídití školu odbornou prodívky vyskytla se sama sebou a s hrdostí musíme si
přisnati, še právě kraj náš byl první, který k pozná

ní tomu došel a fe právě zde, kde počíná t. zr. sla Mpruhbzemě české, na Královéhradecku,zřízenap
tlety první česká hospodyšské škola.

Úkol, zříditi školu hospodyňskou vzal na sebe
sl. hospodářský spolek pro okres kralovéhradecký a

dík příčinění jednotlivců u jich obětavosti a za příspění obcí, okresů i země byla naše škola otevřena.
Byl to jakýsi pokus, jakási zkouška s věcí zcela novou,
proti které předsndky mnohých lidí ee stavěly. Mnohé
matky domnívají se, že není potřeba, aby dcera jejich
učila se něčemu více, neš ony samy znají, že domní
vají se, že dostačí, když dají dceři jen ty zkušenosti
hospodyně, které samy mají, ale doměnka taková jest
zcela cbybná.

Při počátku školy naši, též se podobně dálo.
Ale našlo se přece dosti rodičů, kteří své dcerky do

té nové školy dali, ba přihlášek každý rok bylo více,než jaký počet choranek mohl býti přijat.
Ba našly se i chovanky, které od svých rodičů

z dálného Cnorvatska, £ Ruska, z markrabství Mo
ravského i ze všech končin království českého během
těch 1Ulet k nám posílány byly a které s nepokoje
ním, obohaceny vzácnými vědomostmi odbornými,
mnohdy nerady škola po uplynutí roka opouštěly.

Během téch 10 roků seznalo se zcela určitě, že
škola hospodyňská jest zde na místě, že jest natná a
že není třeba se obávati o její budoucnost, bude-li
jen finančně zabezpečena.

Prospěch a dobré působeníškoly této spočívá
jednak v praktickém učebním plánu, kde hledí se

romě všeobecného vzdělání, kterého v dnešní době
každému jest zapotřebí, hlavně k praktickému života,
jak hospodyňka v každém případěsi má počínat, jed
nak v dobrýchsilách učitelských, které na této škole
působily a působí.

Škola, ve které dobří učitelé potřebným a dobrým
věcem učí, jest vyhledávána, zvláště je-li nedostatek

spodyňské ve Štěžerech jest toho dokladem.
Měli jsme tedy a nás první hospodyňskou školu,

silně navštěvovanou, která umístěna byla prozatímně
v starém zámku zdejším, který k účela tomu byl po
někad přizpůsoban.

Kuratoriam, které vede apráru školy, považo
valo za svou povinnost nespokojiti se s tím, co bylo,
že škola jest, nýbrž postarati se, aby byla doma, ve
své budově, v budově schválně k účeli tomu vysta
věné a prakticky zařízené, aneb jen tím způsobem
mohl by se prospěch školy zveličovati a jen tím způ
sohem by nezůstala tato první škola pozadu za oněmi,
kteró dle našeho vzoru a jaksi posilněny byvše našim
úspěchem se pošínají zřizovati v jiných krajích.

Stavba nové budovy pro hospodyňskou čkola
stala se hlavní starostí koratoria a ač mnohé a velké
překážky stavěly se v cestu, ač třeba bylo opatřiti
hodnou suma peněz, ka provedení této velké budovy,
vše šťastně překonáno.

Ve prospěch zbudování bospodyňské školy po
řádány slavnosti a dobrovolné sbírky. Kuratorium sta
ralo se v zabezpečení též jiných příspěvků. Proto pod
nikla také deputace kuratoria cesta do Vídně a do
Praby. Na cestě však dožila se velikého zklamání.
Po velkém namáhání domohla se depatace slyšení u
ministra orby. Ten vyslechnuv přání členů deputace,
pravil jim chladně: Buďte pánové rádi, že Jate pod
střechou! Velice trefně odpověděl mu spolučlen depu
tace, p. řiditelHofmann:„Ano, excellence! Pod
střechou najmatou a v budově nám nevy
hovující“. Deputace nedala se prvním neúspěchem
odstrašiti a odebrala se rovně do Prahy doafajíc, še
bude tam jinak přijata. Však, bylo-li ve Vídní přijetí
chladné, bylo v Praze mrazivé. Na kompstentních
místech samé krčení rameny, stále poakazování na ne
dostatek zemských financí a konečně vytýkáno naším
plánům, že máme budovu projektovanou jako kou
pelnu. Překvapen touto odpovědí, neváhal jsem dotyč
nému pánovi odpověděti: „Vědyť na Pankráci mají
také koupelnu l“

Když kuratoriam slyšelo zpráva deputace, ne
eložilo ruce v klín a tím houževnatěji a usilovněji

racovalo. Tu slavné okresní zastupitelstvo v Hradci
Králové usneslo se velkomyslnš na příspěvku 10.000
zl. a obec Stěžery věnovala na stavba 6.000 sl. Tu
útočili jsme poznovu na al. vládu a sem a po dlouhém
nejlovném domáhání se byl nám konečně zabezpečen

říspěvek 16.000 zl. od státu a 16000 sl. od země.
a neváhali jsme jiš s letošního roku chatě jeme při

stoupili ku stavbě hospodyňeké školy.
Stavba dokončena právě, tak že při ukončení

11 roka školního přistapujeme ku slavnostnímu ote
vření první české hospodyňské školy ve Stěžerách, —

tec národa českého, František Palacký, jehoš
100letou památku narození — pak Vám všem známo
— letos oslavujeme, na jedinou věc kladl budoucnost
národa českého, pod jednou podmínkou nestrachoval
se o život Čechů budou-li se totiž vzdělávati, a to
vzdělávati v každém ohledu, ve všech oborech lidského
vědění a lideké práce. A to li se stane, praví, bu
dou-li Čechové na všech stranách kráčeti s ostatními
národy co se týče pokroku, neb jestli je i předčí, ne

obávémge o svůj ten se 0 vždy adéle

SOA ZOE n z mumůšeme my venkov v ti
e touhu našeho křízitele,neš Mřetkánů he
déme starati o výchovu naší mládeje, že budeme hle
děti, abychom 00 největší vziělání, co největší vy
sbrojení dali našim dětem, aby v divoté budoucím
nešivaříli, nýbrž aby šílí, Všdyťdnes, kdo na vše
strany není obrněa, stálea stále Gstrkya škoda trpí,
sám sebe, vída drahé silnější, vzdělanější, jest nucem

sa sl opon hrdost a sebevědomíjeho jsos
men než toho,kdo ve všem aspoň nějaký rozbleďmá!A jestliše nějaká část národa nějaký stav, jsko

ke p: stav rolnický, dosud tnálo bledól na avé vyššívzdělání, nedivme ee, že dosud na mnobých místech
tak nešetrně s ním se jednalo. Veděléní, vzdělání ta
masí být co největší a pak stav rolnický bude nej
platnější součástkou našeho národa, pakbude moci,
a bude maseti vystupovati všide sáma nikoliv 00
dávati zastupovati lidmi jiného stavu, kteří našim po
měrům, našim tužbám málo rozumějí, neb vůbeo málo
ai jich všímají.

Vzdělán pak musí býti nejen hospodář nýbri
i hospodyně, neb jen přiměřeně vzdělaná matka můše
dítky své v počátcích správně vésti, snahu a chuť pro
vzdělání jim větěpovati.

Pro syny naše máme dosti škol, jak jsem 00
smínil dříve, používejme tedy té přílešitosti a posí

lejme je, třeba i jen maličké sb úřetví někdo měl,do škol hospodářských. A kašdé matínka, které jem
poněkad poměry to dovolují, a která svou dceru chce

zachovati pro stavrolnický. necht ji pošle do ško)hospodyňské. Tam probudí se teprve v ní láska
tomuto našemu stava, byť dříve se jí mnoho nelíbil.

Tam dostane se jí mnohem lepších rad, kterých potombude potřeborati, než kdyby šla, jsk v mno ých kra
jích jest zvykem, na nějakou školu neb pensionátu do
města. Pokud nebadou rolníci posýlati dítek do škol
našich, do škol hospodařských a hospodyňských, potad
bude jisto, že svéma vlastnímu prospěchu nerozumí,

Kromě jabilea Palackého slavíme letos ještě 60
letou památku jiné důlešité události, která pro stav
rolnický byla významu nesmírného, to jest památka
srošení roboty. Jak žalostný byl stav lida rolnického
v té době poroby, jest celkem zaámo a připomenujea,
še sedlák tenkrát byl pravým otrokem své vrchnosti.

V roce 1818 byla robota zrašena. Ona musils
býti zrašena, protože vláda viděla, že nelze déle od
porovati a odpírati práva těm masám pracujících a
utiskovaných lid1, lidí to rolnických, kteří čím dále
tím více nabývali vědomí,še jsou stejní lidé, jako ti jiní,

A jak lépe máme uctíti památku zrušení tělesné
roboty, než tím, že okášeme, že nejen poata tělesná
jsme svrhli, nýbrž že taxé se chceme vymaniti s po
roby duševně silni, jak muši tak ženy.

Může tedy badora tato býti důstojným pomní
kem zrušení roboty tělesné, ukazujíc zároveň cestu k
vzdělání duševnímu.

Nyní, když myšlénka zříditi školu hospodyňskou
a ji ve vlastní badově umístniti, jest provedena, ne
zbývá nic jiného, než pronésti přání, aby tak jako
v provisoraf budově působila a byla navštěvována,
aby tutéž přízeň obecenstra si sachovala i v budově
nové, aby byla i na dále semeništěm pravého vzdě
lání pro dírky rolnické, kde by ae ačily, "jakými mají
býti hospodyněni, jakými matkami, jakými vlastenkami.
A bude li se hojně výhod, jakých poskyluje škola ho
spodyňská, užívati, vzejde z toho prospěch nejen jed
notlivcům, ale i kraji našemu i celé milé nadívlasti
české. Konečně odevzdávaje škola tato do péče naší
velectěné paní řiditelky, nemoha jinak. než vysloviti
jedinou uctivou prosba: Aby tak jako dosud, veškery
svůj am a vědění ve prospěch hospodyňské školy vy
užitkovala, aby tak činila i na dále, a aby ta lásku
s přízeň, kterou naší škole věnovala, aby tu samou
zachovala jedině naši škole v badoucnosti, ano po
celý život svůj (Výborněl

Končím, provolávaje první české hospodyňské
škole: Na zdar! Shromáždění provolávalo hřímavé :
Na zdar! Výborně a Sláva!

Řeč vdp. vikáře Františka Rychlíka.
Milí přátelé!

V době novější mnoho staví se v naší vlasti no-.
vých škol. Města i venkov spola jaksi závodí, nešetří
obětí, nelitají nákladu a práce, aby měly dostatek
škol gymnasijních, realných, prů nyslových, hospodář
ských ajiných. Potěšitelný to zajisté úkaz Vždyťjsou
školy místa, v nichž se razí costa k blahobytu jed
notlivců, rodin i celých národů. Školy jeou vedle kře-
sťanských chrámů jedno z největších dobrodiní pro
vlast a národ. Škola přináší veliký úrok, jest to štěp
nice, která přináší ovoce rodině, vlasti, církvi i státu.
Školami národ zkvétá, bez nich by bynal.

Platíli to o školách vůbec, platí to zajisté v
Iné míře o školách hospodářských a bospodyňských.
dyt země to jest, která živí nás všechny, af kdo

vznešený neb sprostý, učený neb neučený, bobatý neb

chudý. Co počaly by sobě všeliké živnostenské závody, co všeliký průmysl, ať malý neb velký, kdyby
semě odepřela jim plodin ových? Áno náš všechen
život pou jest na zem, s ní vše na světěčerpá
život a síla; všechna výrobnost dělnictva závisí od
hroady země. .

Ovšem že mu í země obdělávána, vzdělánabýti,
má-li člověku býti sdrojem Šivota zde na světě. Pra
vílf hned na počátku, jsk nám vypravuje něje
dějepisná kniha, Písmo svaté, pravilť Stvořitelzemě
i lidí člověku po pádu jeho: „V prácíchbudeš jísti
se země všecky dny života svého. V potutváři
ové jisti budešchléb, dokavadá se nenav do se=
mě, s kteréž vzat jei“. Proto hned první 8 nové ro
dičů našich saměstnávali se zemědělstvím: Kainvzdě
léním země, Abel psk byl pastýřem. A tak činili to
vády i i jejich. ,

7 Čím pakdálo trval svět, čím více přibývalo lidi
a tudíž i mnošily se šívotní potřeb jejich, še tím
více hledělo se na zvelebování zemědělství a na do
cílení většího ze zomě výtěšku, věcí jest zcela
senou. Kde ale počátek vzalo spořádané hosp fství
polní, rouškou temnosti zastřenojest. Jentolik se ví,
že byla to Čína, Andie, Assyrie, Babylon a Egypt.



kde opořádané hospodářství polnínejprv sdomácnělo.
Naši předkové ve své nové Pasti elynali velmi brzy
dovedností a zálibou ve vzdělání semě a chování do
mácích zvířat. Povolání Přemysla oráče na trůn Li
bušin a zvolení Boženy se kněžna, svédčí patrněo
veliké vážnosti, jaké ne stav semědělský odedávna
těšil v národě našem.

Když pak ceny potřeb hospodářských vystoupily,
práce se zdražila, rovněž i příspěvky na správu země
a státu se rozmnošily, tu ovšem hospodářetví polní
musilo přestati býti věcí pouhé zkušenosti, i počalo
předpokládati správa oduševnělou, ovládání pravidel

mone a zásadhospodářských,jež prohleají ku všechoěm větvím hospodářství polního a do

pouštějí, abydocíloný obnos byl všdy v určitém, příznivém poméru s nákladem. Aby se tak státi moblo,
muselo se hledět zjednati hospodářům odborného

vzdělání. Za kteroužto příčinou zakládány hospodář“ské školy. Tak postaráno o odborné vzdělání hospo

Než není-li i hospodyně nemalým činitelem v
bospodářství? Nazáviel-li i od ní roskvět a výnos
nost hospodářství? Není zajisté třeba dokarovati toho
a zvláště zde ne, kde tolik přítorono jest zkušených
hospodářů. Protoš pouze připomínám, že i v Písmě
svatém veliké chvály dostává se dobré hospodyní. A

pš pravdu slovmých patrně blásá budova tato. Nebčemu založena zde a zbudována hospodyňská škola ?
Aby se v ní opatřily odchovanky škole obecné odro

sti vědomostmi theoretickými i praktickými, jakých
třeba jest ke správě rolnické domácnottí,

Dnem dnešním odevzdána jest účelu svému, dne
dnešního dostalo se jí i církevního vysvěcení. Proč
asi? „Všeliké dání výborné a Každý dar dokonalý

a bůrydob estupající od Otce světel“, blásá námPísmo „ Vizte patriarchu Jakuba. Kdyš u strýce
svého Labana spravoval hospodářství, dařilo se toto
nad míru. Proč? Pro Jakaba žehnal Bůh domu Laba
novu. A o Josefu egyptském kterak čteme? Kupci pro
dali Jesefa v Egyptě Putifarovi, správci královského
strážného vojska. Bůh byl s Josefem a dával požeh
nání všemu, cožkoliv činil. Pro Josefa požehnal ho

spodin i domu Egyptského a rozmnožil všecken statekjeho.
Na velikém json omylu, kdož se domýšlejí, že

jejich učennost, jejich vědomosti jrou pouhými vý
eledky jejich bádání a přičinění, aneb že všeliká vzdě
lanost a pokrok jsou pouze dílem lidským a poubou
vymožeností lidekého rozamu; to všechno, všechna
učenost, všeliké výzkumy a vynálezy, všeliký pokrok
jsou, abych tak řekl, jiskřičky s onoho věčného světla
u Boha — to vše Bůh od věčnosti myslil a věděl, a
toliko během času to neb ono ze svého věčného my
šlení a vidění duchu lidskému aděloje. Lidé se dom
nívají, že to neb ono vymyelili a zatím to na mysli
od věčnosti měl Bůh, a jediné tu svou věčnou my
šlénka v době, kdy se mu zalíbilo, lidem zjevil, tak

i: myšlénky či výmysly lidské vlastně jsou myšlénky
Chceme-li se o tom poněkud přesvědčiti i roz

umem, tažme se: Odkud to, še nemůžeme někdy na
pěcopřipadnouti,byťbychomsi nad tím, jakae říká,
hlava polámali, a zítra neb pozítří nám to napadá
samo sebou? Odkud to, že dnes, dělej co dělej, ne
můžeš kloudnou nabýti myšlénku, kdežto jiný den
sama od sebe ti v hlavě vzniká? Odkad to, že věc,
která dnes nikterak nechce se podařiti nám, ať se
namaháme a vynasnažujeme, jak chceme, jindy sama
od sebe zdaří, tak še nepochopujeme, jak aodkud s.
vzala? Aneb odkud to, že mnohdy člověk méně na
daný a učený s větším potkává se úspěchem, neš

člověk učenější a nadanější ? „Věeliké dání výborné akaždý dar dokonalý s hůryjest, sstupující od Otce
avětel“.

Jako dítě rodičů pozemských všeliký pokrm,
oděv, obydlí má od nich, tak každýčlověk má od
nebeského Otce své duševní vlohy a schopnosti a i
možnost, vzdělávati je.

Proto tedy Církev, Bohem založená a spinomoc

jim hojné pomociod Boha vyprosila a stálého požeh
nání, aby ústavyty vytknatého účele svého, dosáhly
a s žádoucím smdarem 8e potkaly. Proto i tomuto
ústavu vyprošovala Církev svatá dnespři vyavěcování
od Boha té milosti, aby hojného přinášel ovoce hla
hodárného jednotlivcům, rodinám, vlasti. Čehož mu i
já = plna srdce přeju!

Řeč paní řiditelky Marie Trachtové.

Velectěné shromáždění! Milé moje chovanky!

V rozechvění velikém chápu se dnes slova. Kdož
pak diviti se mi může, vždyť dnes stojíme u cíle svých
tužeb, vždyt dnes vyplnily se veškeré naše krásné na
děje. Co žádali jeme touhou vroucí, to stalo se dnes
skutkem! Oba moji páni předřečnícismínili se jiš o

výsana školy bospodyňské a já jen několika máloovy hodlám se k řečijejich připojiti.
V hlavní chodbě naší krásné nové budovy jest

nápis: „V práci a vědění, jest naše epasení!"
A výrok tento jest pravdivým. Rozevřeme-li

knihu šivota mužů i žen sasloužilých, poznáme, že
dodělal se úspěchů svých jen vytrvalou, bádavou
prací! A náš básník Vladimír Šťastný, pěje o práci:
„Prací v ráj se pouště mění, rostou chrámy z pastých
skal a Bůh jen dle práce cení život, jejš ti daroval“.

A kouzlo, které práci nám usnadňuje a zpří

jeůnje, jest vzdělání. „Teďpotřeby, abychomse vaděúvali a dle vzdělaného rosomu jednali * byla takřka

B slova, ješ zanechal vám vÁš otec národa,tišek Palacký.

Kdo však jen poněkud poznal způsoby vychovávání a vzdělávání mládeže, doznázajisté se mnou,
fe ještě v nedávné době vzdělání dívek ponecháno
bylo ponejvíce náhodě a še málo která měla příleži
tost vzdělati se a připraviti ae vhodně probudoucí
povolání své. A přece budoucnost národů velikých i

malýchspočívá v rakou uvědomělých,osvícených žen!Jsouc hybnou silou a středem celé domácnosti, klade
tu vzdělaná žena símě dobré v útlá srdce dítek a
vychovává syny a dcery své za řádné členy lidské
společnosti|

Ano, pokrok šen, vzdělání pohlaví šenského,
jest pokrokem národů a veškorého lidstva.

Náš přední vychovatel J. A. Komenský hlásá:
„Osvícenost, mrav = pobošnost jsou nejpřednější zá
sady vychováníl“ A ty'o tři ctností mají zdobiti kaž
dou ženo, každou hospodyni, má-li v rodině býti bá
seň Boží, pořádek, spokojenost a štěstí. A takové že

lodyňoké našemu vychovávati, jest úkolem školy hospodyňeké.
Proto blahodárné a záslužné bylo snašení Vaše

Velectění pánové a dámy, kteří jste se právěpřed
11 lety o zařízení první české školy hospodyňské tak
vroucně a úsilovné starali, a všech těch kteří jste
nyní jakýmkoliv spůsobem přispěli k tomu, by za
bezpečen byl jí vlastní stánek,

Tím činem krásným získali jete si zásluh ne
hynoacích a já dovoloji si zde veřejně vzdáti Vám
všem, jménem chovanek, jež školu naší jiš opustily i
jménem těch, jež v těchto posvátných zdech bude nám
popřáno vzdělávati, svůj upřímný dík.

Můj srdečný dík patří i Vám naše drahé cho

vanky, které jste v tak hojném počta py nám,nedbajíce často daleké cesty, abyste podíla braly na
radosti naší. Tímto činem dosvědčily jste nám, že
jsme nepracovaly nadarmo a vědomí to, věřte nám
upřímě, jest nám nejeladší odměnoua síliti vás bude
v těžkém povolání vašem.

A nyní ještě několik slov k Vám, milé chavan
ky naše, jež školu naší právě opouštítel

Po celý rok, jež ztrávily jete u nás, pš jsmevšichni k jedinému cíli, za jediným účelem. Vychovati
a vzdělati Vás v dívky opravdově vzdělané, již znají
vznešený úkol srůj a dovedou k dosažení jeho praco
vati. A nyní propouštějíce Vás domů, klademe ve Vás
neděje mnohé. o dokažte životem svým, že jste po
slání své pochopily, že slova naše neminula se s účin
kem u Vás. Staňte ae řiditelkami nové doby, pravé
osvěty, staňte se vychovatelkami nového pokolení,
buďte naší nadějí v lepší budoucnost. Bůh provázejš
Vás na dráze života a dokažte životem svým, že jste
naše zdárné odchovanky a pravé, české, obětavé ho
spodyňky! Radujeme-li se s díla dokonaného vděčně
vzpomínáme i těch, pod jejich mocnou ochranou sto
jíme a jež přízní svojí k rozkvětu školství odborného
tak platně přispívají. Jest to Jeho Veličenstvo náš
nejmilostivější král a císař, František Josef I., jenž
právě letos oslavuje 50leté jubilenm svého nastolení,
jemuš volám zároveň s Vámi třikráte Sláva! (Bouřli
vé volání sláva!)

Banket v hospodyňské škole.

O půl 1. hodině konal se slavný oběd, který
kachyni i aklepem paní Tomkové dělá všecku čest.
Po hostině pronesena byla celá řada přípitků, které
zahájil předseda kuratoria, pan Josef Loučný. Pra
vil: Velectění pánové a dámy! Dovolte, bych mohl
pronésti přípitek a poděkovat jménem sl. kuratoria
všem těm, kdož se přičinili, aby tato školní budova
mohla býri zřízena. Budova jest dnes hotova a otev
řena, a záleží především na Vás a rolnících, abyste
sem do hospodyňské školy děvčata posýlali. Mimo to
dovoluji si poděkovati všem, kteří se dnešní slavnosti
účastnili, jimž pronáším neše české: Na zdar! (Hluč
né volání: Na zdarl:

Důstojný pan farář Bettlach vzpomenuv Jeho
Veličenstva a císařské bymny, která se v kostele zpí
vala a jmenovitě posledních veršů: „Stůjme k sobě
každou chvíli, svornost jenom moci dál — spojené
kde vládnou síly, snadno vše se vykoná. — Když se
ruka k ruce vine, pak se dílo podaří“ — pravil:

Pravdivost těchto slov ukázala se dnes opět skutkem.
ylo tu třeba, by se raka k race vinula a dílo se

podařilo. Vinula se raka vlády Jeho Veličenstva, ví
nula se raka velesl. zemského výboru a si. okresního
zastupitelstva, vinula se raka Jeho Oavícenosti maji
tele velkostatku s rukou zdejšího občanatva, obce a
mnoha dobrodinců, aby škola byla zařízena a v roz
květa udržováns. Avšak dílo nebylo by se nikdy tak
podařilo, kdyby sl. kuratoriam se nebylo stále snažilo,
mnobé cesty a námahy podnikalo, aby tato škola byla
zabezpečena a školní budova postavena. Jmenem všech
vyslovují slavnéma kuratoria a všem dobrodincům
ústavu vřelý dík a provolávám jim hlučné: Slával
Sláva! Sláva! (Hlačný soublas).

Na to dp. farář Brunclík, majitel rytířského
řádu, pravil, že původcem myšlenky: „Zař.ďme školu
hospodyňakou“, jest přítomný penřiditel Mik. Hof
mann, který ji pronesl napřed ve výboru sl. hosp.

apokt královéhradeckého roku 1885 a pak na schůzitéhoš spolku ve Výravě. Pan řiditel Hofmann podnikl
essty mnohé ve prospěchzřízení, udržení a umístění
hospodyňské školy a připil srdečně jeho zásluhám za
souhlasu všech přítomných.

Pan řiditel J. Kulíř, vzpomenol zásluh slav.
hosp. spolku, okres. zastupitelstva a výboru, velesl.
zem. výboru a pronesl všem těmto činitelům bouřli
vé: Na ziarl

Pan řiditel Hofmann pravil, že sledoval čin
nost kuratoria, viděl, jak kráčí statečně k cíli, plno
železné pílea energie. SI.kuratorium zaslabuje, aby
chom vděčně připomenulisáslah, které si zvláště zí
skali pp. Loučný, Srdinko, Pilnáček a dp. farář Bett
lach. Já byl jejich spolupracovníkem, mobu oceniti
jejich práci a provolávám jim proto třikrát Sláva!
Přípitek byl hlučně opětován.

Dp. farář Brunclík ujav se opětně slova při
pomenul: Co by nám byla platna všecka i tanejkrás
nější škola, kdyby vní nic nebylo. Nyní záležeti bu
de hlavně na tom, uby přepiněna byla jako aš dosud

a krásnými tvařičkami, jimž připíjím: Na zdar!fm bývalým chovankám, jejich učitelkám a če

ským hospodyňkém na to rozmarně připíjeno.Pan řiditel rolnické školy z Opočna Heinz vy
slovil všem srdečné díky a Na zdar!, kdož se o sří
sení školy hoepodyňské, která byla jiným školám vzo
rem, přičinili.

Pan řiditel Kulíř pronesl potom jadrný přípi
tek okresnímu starostovi panu Střemchovi, který
staral se všdy o pokrok hospodářský v okresu. a jeng
jednal také vědy ve prospěchhospodyňskéškoly ve
Stěžerách, jíš okres hned při založení, pak na její
udržování a konečně i na stavbu nové budovy povo
loval znečné obnosy. Provolal mu upřímné: Slával

Pan Hynek Srdinko, člen kura'oria, který dě
lsl na banketu laskavého hospodáře a zvláště pečo
val, aby bývalé choranky, všeho hojnost měly, pří

menu! nejvzdálenějších a tudíš nám nejmilejších
ostů, chorvatských dam, které se těšily pro milou a

srdečnou svou povahu všeobecné pozornostia provo
lal jim npřímné: zivilil Chorvatekým hospodyňkám,
které dosud českou řečovláda,í, dělány boařlivé ovace.
Tím banket skončen a hosté ubírali ae do staré ho
spodyňské školy, na zámecký dvůr, kdeš improviso
vána zdařilá národní slavnost.

Zahradní sábava.

Na zámeckém dvoře a v sousední zahradě po
savadní hospodyňské školy sešlo se o £. hod. odpol.
na 1600 účastníků slavnosti, mezi nimi též barrachov
ský bosp. rada pan Vaníček a rodinou, stěžerský

k správce Bičiště, mnoho pánů a dam z Královéradce a okolí, hasiči stěžerští, Sokol hradecký, ku
klenský a z Pražského Předměstí. Rolnictvo z okolí
a zvláště omladina ovšem rozhodně převládali. Pro
gram zahradní zábavy byl pečlivě vybraný s pestrý.
Ouvertoru "zahrála budba hradecká, ne to cho
vanka Jarkovská z Třebechovic přednesla pěkně vzlet
ný proslov od Elišky Krásnohorské „Památce Pala
ckého“. Píseň „Žitné pole“ od Karla Bendla zapěla
zdařile al. Tomanova z Vršovic. Následovala pak de
klamace K. Tyla a Weissovy trojhlasný zpěv „Národ
ní lamentace“ a Jabloňka“, které zapěly veškeré cho
vanky, oděné v svěčných malebných národních krojích
Plzeňaček, Hanaček, Slovaček, Blatňaček, Litomyšla
nek a selských děvčat nu Hradecku, Boleslavsku a
Jičínska. Klimpelyho žertovnou causerii „Co je láska“
přednesla sl. Tučková. Solovým výstapem „Kačenkou“
rozesmála posluchače sl. Koťátkova z Koryt. Divadel
ní hra Kuffnerova „na Krkonoších“ sehrály zdařile

stěvsí, Polenova z Mlikovic, Frydrychova z Dolan,
Gernerova z> Sušna, Fr. Dvořákova ze Stěžer, Juli
šova ze Smiřic, Vernerova z Vrbna, Fr. Puhlovská
z Krásnice, Kryštůfkova z Voděrad, Z1. Dejlova z
Čerz. Třemešné, M. Špinarova z Kochánova. Píseň
„Pantáta ze mlýna“ přednesly sl Runčíkova z Vrsce
a sl. Červinkova ze Stěžer. Zpěv „Sousedskon“ od
Vognera přednesly s průvodem hudby opět všecky
chovanky, které za všeobecné pochvaly provedly též
„Moravské národní tance“. Mezi jednotlivými čísly
hrála kapela Sokola královéhradeckého k tanci. Dámy
postaraly se též o hojně zísobený bufet. Prodávány
káva, pečivo, nářezy šanky atd. Čhovanky prodávaly
též horlivě cigarety, doutníky, programy, kytice. Za
kytici z vlčího máku na př. utrženo půl 11 zl. Úspěch
zahradní zábavy byl rozhodný. Vstupné vyneslo
288 zl. 40 kr., dámy vytěžily 192 zl. 74 kr. Čistý
výnos zábavy věnován bude hospodyňské škole. Slav
nost stěžerská ekoučena byla věnečky v hospodyňské
škole a v hostinci u Tomků, jež pořádaly chovanky.
Končíce referát, přejeme ho«podyňské škole v nové
její budově mnoho zdaru, tak aby české rolnictvo
mělo z ní prospěch stále větší.

Drobná obrana.
Jan Hus o Karla VI. — Známojest,

že hositeko-liberální „dějepisci“ a řečníci, památ
ku otce vlasti Karla IV. umlčeli, a zásluhy jeho
o český jazyk zmenšiti se snaží, ba i to se neje
den tvrditi odvážil, že prý Karel IV. chtěl Prahu
poněměitil! K takovým výrokům nepřivádí ovšem
zkoumání dějin, ale vášeň, zásadní odpor proti
všema katolickému. — Svědkem zajisté nepode
zřelým lásky Karlovy k jazyku českému jest Jan
Hus, který ve svém „Desatera Božích přikázaní“,
dt: Svaté paměti Karel císař, král český,přikázal
byl jest Pražanům, aby děti své česky učili, a na
radném domu, jemuž německy říkají, rathaus, aby
česky mluvili a žalovali“. — Tím dochází stvrze
ní nábled katolíkův, že proti poněmčení českých
měst a vůbec proti přesile Němců v Čechách pů
sobil Karel LV. moudrými zákony a způsobem
konservativním, a že bez meče, krve, ohně a pu
stošení hleděl vlasť naši zachovati Čechům. Naši
„husité“ ovšem oproti tomu velebí války husitské
8 jejich spoustami a hrůzami, 8 jejich radikalis
mem a fanatismem, anyť prý přemohly zde moc
Němců. Zapomínají však na dvě věci. Předně:
Rozvážný, svědomitý a křesťanský člověk volí
vždy raději pomoc zákona, než nedovolené násilí
a krveprolití. Za druhé: Husitstvím86 snad D8
chvíli němectví přemohlo, ale právě jim byla do
srdce národa českého vložena náklonnost zavrho
vati vše svatováclavské a oblibovati sipozdější
německýprotestantismus, který — jak známo—
přivodil nám osudnou „Bílou Horu“, poněmčení
celých krajů českých, převahu němčiny nad čeští
pu. — To vše mohla vlast naše míti uspořeno,
kdyby se byla v ducha Karla IV. způsobem kon
servativním sesilovala čeština a kdyby se bylo zů
stalo na zakladě svatováclavském.

===

Drobné zprávy.
Zprávy dlécesní: Vyznamenání:pp. Fr.

Malý, č. kanovník, b. vikář, děkan ve Smidarech,
jmenován skutečným konsist. radou a assessorem, Fr.
Nožka, farář Damníkoveký, b. notářem, Jan Menčík,
deken v Jičíně, vikar. sekretářem. Zemřel: p. Anton.
Holab, farář v Libici, a Chotěboře, dne 16.Července
b. r. Uprázdněné místo: Libici, fars patron. pí. Eo.
Boleslavské s Rittersteinu ode dne 17. Července.

Farn.mu konkursu se dne 19.,20.a ti.
t. m. podrobili: vpp.Jan Bauer, kaplan vLitonyšli,
Jos. Hypš, kocp. ve Slapánově, Rud. Kůhnel, kaplan



stanice, kdež kašdý jezdec musí obdržeti potvrzení,
že a kdy stanici projel a kde se mu dostane občer
stvení i potřebné ob-lahy. Oba zdejší klaby, jak Klab
českých velocipedistů, tak také Sportovní klub a šupní
výbor převzali ochotně úlobu O zdar závodů těch

kud se šupy XVI. (okresní hejtmanství královébra
ecké) dotýká, i v stanici se postarati. Není nezají

mavo o podrobnostech i P. T.obecenstvo, kterémuž
poskytnuta bude velezajímavá a nebývalé podívaná,
a průběha závodů zpraviti. Závodníci vyjedou z Pra
hy o 6té hod. ranní a mají celou trať 245 km dlou
bou ujeti za 8, nejdéle za 10 bodin V tom budou je

porovati vodiči, jichž bude míti každý závodník
několik. Pojedou proto tempem velice rychlým, více
jsk 50 km za hodinu. Pří této rychlosti jest nutno,

aby o bezpečnost závodníků i pobliko bylo všemožněpostaránu, neboť nelze zajisté od závodníků žádati,
aby úzkostlivě dbal toho, by se všemu vyhnul. Tu
mosí se naopak jíti závodníkům na ruka, aby tito
nebyli ve výkonu svém nikterak zdržování, a to hlav
ně v osadách, na všech křižovatkách silnic, u drah
stráže, jež obetarají cyklistické kuby. Strážety ozna
čené bílým práporečkem starati se budou o bezpeč
nost cesty, o pořádek a o to, aby jezdec nezabloudil.
Mimo to ale sluší dbáti, aby silníce byla co možná
volná, hlavně nutno dáti pozor na malé děti, aby na
cestě ei nehrály, zbytečně po ní nepřebíbaly a tak do
jezdců nenarazily. Rovněž povozy nechť v tomto pří

adě jezdcům cestu uvolní. Psi nechť jsou držení ve
dvoře. Též proti zlomyslnosti buďtež učiněna náležitá
opatření. V tom směru byli všichni sl. obecní úřadové
zpraven', aby podniku nápomocni byli. I samo P. T.
obecenstvo musí uznati velice nesnadný úkol závod
níků a jim v té příčině co možná nápomocno býti.“

Zlatý náramek řetízkový našeldne
17. t. m. na Velkém náměstí řeznický pomocník Joa,
Terra a odevzdal jej na policejní komišařetví.

Nebezpečná hračka. Dne 16. t. m.nabil
Bi 12letý F. Košťál ze Svob. Dvorů do obyčejné dět
ské ručníce střelného prachu a ránu vypálil na né
městí, při čemž odnesl to na štěstí pouze propálením
kalhot. Nebezpečná bručka byla mu odebrána.

Zachráněn od utonatí. V nedělidne
17. t. m. chytal telegrafní slaba Fr. Floder na bře
bu Orlice ryby, při čemž nešťastnou náhodou spadl
po blavě do výmolu. V témže okamžiku šel kolem
zdejší vlasenkář pan Al. Šanda, který byv upozor
něn pokřikem, skočil za tonoucím a šťastně jej po
delších pokusech dopravil na břeh a po delších po
kusech přivedl jej k vědomí několik okamžiku později
byl by Floder mrtev,

Osndná zaječí pečímka Již staročeský
Xenofon pravil, že zsjíc jest příliš způsobný, takče
kašdý, kdo bo vidí, dostává choť jej uloviti. Říkává
se: „Polívčička grant a masičko špont“. Což teprve
zaječí pečínka se smetanovou omáčkou a čerstvými
brambůrky! Nedělají se vám laskoviny? Dle Xeno
fonta pohrdá zajíci jen žid, který jich jíst nesmí, a
nezdvořák. Za to lahůdkář, ten si na zajíčku pochutná
a rovněž každý myslivec a sváteční střelec. Mají při
tom ovšem ještě jiné tajné zámy:ly. Římský císař
Severas prozradil totiž, že svoji krásu děkuje zálibě
v zaječích pečeních. Chápete již laskavé čtenářky, proč
máte mlade Nimrody — i ty eváteční tak rády? Cbá
pete mládenci, proč se vám dcerašky všech opravdo

vých i svátečních střelců tak líbí, proč s nimi takj tančíte? Inu jsou krásní. Dámy, které jedí zají
ce, jsou vesměs nebezpečné a též sváteční střelci, ti
ovšem z jiných okolostojičnosti. Zaječí maso dodává
jedlíku krásy a líbeznosti, ono s celým zajícem hraje
v tanci a lásce vůbec velikou úlobu. Kdo jí rád za
jíce, má lebké, svižné noby, tančí výtečně a toží se
nejlépe na svatbu. Na hostině probozena tyto dny otáz
ka, proč tam nemají zajíce. Inu staří páni se báli,
že by jim slečinky, s nimiž se tak bavili, po zajících
brzy anikly. Zajíc střelený je vůbec užitečné zvířátko.
Kdo má trn neb lásku v srdci, přivaž na ně zaječí
chlupy, a ty bolest j-stě vytáhnon. Kůže zaječí přilo
Žená na tvář činí ji krásnou. Zaječí plicejsou proti

dychavičnosti a souchotinám, zaječí krov hojí pihy,popel z jarního zajíce bílí zoubky, kdo sní zaječí srd
ce, ukrutně se zamiluje atd. atd. A když jeme to vše
cko o zajíci tak důkladně pověděli, tedy každý po
chopí, proč také občan náš jedl rád zajíce Chtěl
omládnout, chtěl být: líbezoým, líbiti se mladými
starým, chtěl si zíekati jejich přízeň, aby se domohl
všech hodností. Jedl zajíce ukrutně rád, tak že se to
nelíbilo ani hraběcím hajným, ba ani panu lesnímu.
Jit dávno pozorovali, še v lesíku jim lapá někdo v
tenata zajíce, ale nebyli nikoho s to postihnonti. Noci
trávili v lesích i na polích. Nic, nikdež nic. A zatím
léčky kladeny byly opět v blízkém polí. Leč dopad
nout pytláka bylo nemožné. Podobalo se, jako by py
tlák o každém záměřu a kroku těch zelených byl zpra
ven. Tušili, ba znali ho, avšak ukloozl jsm vždy opět
jako had z nastražené pasti. Člověk není přece rybou,
aby ai neulevil mysliveckou nadávkou, ba ani ježkem,
aby svého škůdce jako milius zalíbal. Myslivci a baj
ní zářili, ale náš pytlák to uměl. Věda, že bubnem
se na zajíce nechodí, a že při namazání terpentinem
zajíce také nedostane, nebral s sebou ani pušku, ani
sůl, aby neupadl v podezření, že hlídá hraběcí sají
ce. On jako krásný lišák po slečinkách házel po

sajících jen očka, a ubohý vajíček jiš byl « pasti. Ačjako dobrý Nimrod věděl, kdy je čau hájení zvěře,
přece si nedal ujíti příležitost, která naskytovala se
v sousedově šitě, kde byl samý „vekal“ a pelech.Ko
nečně ale postihla jej zlá nehoda. Právě, kdyžopra

vovaljo ze čtyř nalíčenýchok, byl hajným přiatižen. Pytlák sliboval hajnému desítku, ba i jiné od
měny, ale hajný byl tvrdý jako skála a ndal pytláka
s panem lesním soudu. Žalovanýobčan se k soudu
nedostavil a vymlouval se v protokole, že chtěl zajíce
jen postrašit, aby ma nechodili na brambory. Útverák
ovšem nepřipsal, še jí zajíce nejraději a brambory,
kdyš plavou v smetanové omáčce. Pan soudce takové
výmlavy ovšem nedbal a dne 19. července odsoudil
občana zejíců milovného ne 48 hodin do věseeí po
stem zostřeného, k náhradě soudních útrat a k pla
cení nálrady 1 sl. 50 kr, za chyceného zajíce.

Úmrtí. Paní Ludvika Vacková, ros. Chmela
fova vdova po c. k. cvičném učiteli, zemřela včera.
Pohřeb se koná sítra o 3. bod. odp. s Praš. Předmě
stí č 9. na hřbitov Kuklenský.

Osobní. Ran Jan Stejskal, professor obchodní
školy v Hradci Králové, byl jmenován znalcem písma
u c. k. krajského soudu v Hradci Králové jak v trest
ních tak i v civilních záležitostech soudních.

Politický přehled.
Říšský sněm měmecký sejde se nej

nejbližší době. Vláda bude žádati za rozmnožení
jízdy, děl střelectva a nových děl. Posledně povo
Jeno bylo mnoho milionů na rozmnožení váleč
ných lodí první velikosti. Německý lid jest bez
ohlednou vojenskou politikou velice rozladén. V
novém sněmu nemá vláda žádné spolehlivé větši
ay. Zásadně nepřátelsky chovají se k vládě sccia

jihoněmecká lidová st ana (8). Dle prospěchu stra
nického spojují se antisemité (11),selská strana (6)
a sdružení rolnické (6). S vládou jde německá
říšská strana (21 p.), divocí poslanci (7) némečtí
prot. konservativci (55 p) a národní liberálové
(49 p.), kteří se však s konservativcí nemohou
cítit. Rozhodující, ne vládní, ale vládnoucí
stranou jest katolický střed, jenžčítá102
poslance, a s nímž důvěrné spojení udržují beno
veránští Welfové (9 p.), katoličtí Poláci (14 p.)
a Elsasané (10 p.) S katolickým středem půjde
také 1 pos.anec dánský a +1 záslupce Litvínů
(Smirgalis), tedy skupina středu čítá až 137 po
slanců. Střed neudělá ovšem vládě nic zadarmo,
neboť pak-li vláda nepovo Í, tu v otázkách svo
body nevábá jíti s pokrokáři, svobodomyslnými
a socialisty, takže pak utlačované strany čítají až
231 poslanců proti 166.

Císař nepotvrdil zákon usnesený na korus
tanském sněmu, podle něhož vyučování nábožen
ství má býti i na dále z vyšších realek vyloučeno.
Protože císař nepotvrdil také dolnorakouský zákon
Koliskův, kterým český jezyk se vylučuje z veřej
ných obecných škol v Dolních Rakousích, tedy
tu zjevna pevná vůle vlády Jeho Veličenstva, ne
připustiti, co by úpadek náboženský a národní
třenice podporovati mohlo.

Novénezávazné rozpravy ve Vídni
konal předseda ministerstva hrabě Frant, Thun
s vůdci katolické lidové strany dr. Fuchsem, Di
paulim a dr. Ebenhochem ve Vídni v úterý. Tito
slíbili zachovati o průběhu jednání přísné tajem
ství, avšak přejseda sněmovny dr, Fuchs prohlá
sil, že zástupci katolické lidové strany nemají za
úkol prostředkovati mezi Čechy a Němci a dále
pravil, že říšská rada v měsíci srpnu nebude svo
Jána. Budou-li k hrSThunovi povoláni na nezá
vazné rozpravy též vůdcové Jihoslovanů, není do
sud známo. Protože hr. Thun jednal již s českou
i německou šlechtou, s českými, nemeckými libe
rálními a něm. kat. poslanci a Poláky, jest možno,
že předseda minislerstva i Jihoslovany zasvětí ve
své plány. V možnost zdárné parlamentární práce
ovšem nikdo již nevěří a prozatím mimo sociali
stům a Schěnerovcům byla by všem nejsnesitel
nější vláda absolutistická, vládnoucí ovšem dle
nynějších zákonů. Pozoruhodno jest, že vůdce
moravské lidové svobodomyslné strany dr. Strán
ský v Lidových Novinách dokazoval, že vyrovnání
s Uhry lze provésti i bez spolupůsobení vídeň“
ského parlamentu. Pánům svobodomyslným po
slancům říšské rady by to byl ovšem nejmilejší
prostředek, neboť nemusili by hlasovati pro ras
rakousko-uherské vyrovnání proti přání českého
rolnictva.

Válka španělsko-americká. SanJego
nalézá se v moci Američanů, Velitel general Tor
ral, maje nouzi o potraviny a střelivo, vzdal se
8 22.830 muži španělského vojska. Španělským
důstojníkům dovoleno nositi zbraň, vojsko bude
od amerického neb cizího loďstva zevezeno do
Španěl. Americký president Mac Kinley upravil
zvlášním státním aktem vládu ve východní Kubě.
Osobního jmění a pořádku bude šetřeno. Nařízení
tohoto musí dbáti též povstalci Na Filipinách ne
stalo se vážnější rozhodnutí. Generál Augustin
chce hájiti Manillu do krajnosti proti povstalcům
i proti Američanům. Američané město Manzanillo
bombardují strašlivě,

Bulharský kníše Alexander, jehochoť
a pravoslavný synek Boris zavítali do Petěrhofu.
Kníže a rusofilové bulharští pomocí carského vli
vu chtějí obdržeti nové vymoženosti na Balkáně,
Protože také rumunský král Karol do Petrobradu
se dostaví, pochybujeme, že mimo vlídných slov
by se něčeho Bulhberům dostalo.

Zvěsti z východních Čech.
Od Červemých Janovie. Volbačlenaněi

telakého do c. k. okresní školní rady v Kutné Hoře
spůsobila hojně prachu mezi voliči. Oddelšího času
stal se totiž jistým kollegům trnem voka dosavádní zá

stapce učitelstva v okrese našem. Z+ toupříčinouagitovalo se proti němu jiš v červno:é schůzí Ros
téšské; zvláště dva učitelé Kutnohoští velice se pří
číňovali, aby nový kandidát dostal se do okresní
školní rady. Ve veřejných listech sobě přístapných,

ve Škol. ra — osgi'ovali prysvůj plán, a mimo
to 1 tištěnými lístky avolávali kollegyna svou stranu.
Velikou váha kladli na to, še zástupce učitelstva v
okresní školní radě musí býti cti neposkvrněné a rázný,

še nesmi hledati osobního prospšo u v postavení svém
atd., v čemůBd dosavádní sástapce učitelstva nikterak se neosvědčil. Kdyby požadavky těchto pánů ne
byly se ukázaly právíá tam slabými, kde chtěly býti
silnýmí, možná, že by byli prorazili. Avšak selhalo
jim, poněvadě učiteletvo u vážné většiné poznalo, de
mezi nově navrbovanými členy nejsou mužové
„oti neporašené“, jak se £s podmínku kladlo samými
agitatory; poznalo, že „osobní prospěch“ u nově navr=
bovaných není vyloučeo. Z 16 příčiny zachovalo se uči
telstvo zdejšíbo okr. na podnětBudče Janovickéodmíta vě
k návrhu Kutnohorskému u zvolilo velikou většinou
opět svého dosavádního zástapce v c. k. okresní školní
radě. Poctivý a sasloušilý učitel Jos. Polák z Kutné
Hory, který v poslední chvíli byl od některých přátel
kandidován proti své vůli, dostal vice méně blasů neš
jiný kandidát (kutnohorský), ale jen proto dostal p.
Polák méně blasů, že se neočekával tak atkvělý vý
dledek pre pana Ledra hned při první volbě, a še
se mělo sa to, že p.Ledr po tolikeré proti němu na
mířené agitaci nedostane polovici hlasů. Kdyby se to
bylo stelo, byli bychom hlasovali pro pana Poláka
při druhé volbě a není pochybnosti, že by byl býval
zvolen ohromnou většinou. Ostatné, elyšeli jsme, není
prý volba naše ještě „hotova“. Páni agitatoři mají
prý něco za lubem a těší se, že nově zvolený zástupce
učitelstva bude poměry místními donacen vzdáti se
svého místa v c. k. okresní školní radě. Očekáváme,
co se bude díti, a pravíme: Pamatujte si, če máme
i proti vám zbraně: nové volební lístky, a potou —
vaše staré hříchy, které tak nemilosrdně na pranýř

postavíme, že se zachvějete a chuť na agitace i nasndidaturustratíte|
Z Čáslaví. V minulých dnech měli jsme tu

schůze „národních a „socialistických“ dělníků. Prvá
odbývaná byla v Dusíkově divadle a tu jsme se na
dáli, že bude slašně navštívena a že přijdou ti, kteří
stáli spolku aspoň u kolébky. Ale chyba lávky! Ne
přišel nikdo. Snad předvídali oni páni, že scbůze
ta přinese jim a národním dělníkům onu bramáš,
kterou si pořádáním jí ařízli. Řečaíky dostati z Prahy,
ale jak má Čáslav štěstí, všdycky jiné nežli je smluveno.
Jak vidět Praha na Čáslav nějak nedrží. A div se
světe, přišli mlaviti do husitské Číslavi, do vlaste
neckého národního divadla Daosíkova vybarvený již
así pětkrát anarchista Kalína a socialista Tafr. A
ty jejich řeči. Jeden měl mluviti o ženské otázce,
drahý o národnosti a satím mluvili o Hasovi, ale jak
ubožak při tom pochodil! Že štráno proti katolíkům
je samozřejmo. Ani by fo jinak nešlo! Jednomu se
však divíme, že kdosi zneužil i obálek okresního za
stupitelstva a jako věc úřední ex offo posílal po obec
ních předstarenstvech vyzvání k oslavě Husa. Snad
se vyšetří, kdo to byl a bude také pak poukázán, aby

podrané nevysazoval okr. sastupiteletro do štvanic,teré k ničemu nevedou. — Na místo městského dů
chodního zvolen byl p. J. Dlabáček, vynikající od
borník a síla znamenitá. Město udělalo dobrou akvi
síci, ač mnokým zdá se, že mohla při tom býti za
chována stará forma a nemusilo se to obsazovati hned
a bez konkursu, kdyš přece i na místo polního haj
ného se konkora vypisuje. Všem lidem těžko se za
chovati, nespokojenců je věnde dost.

Od Malíma. Pánům z pacákovskéhotábora
sačíná býti pod veřejnou kritikou, kterou sami svým
bezohledným a často hrabýmvystopováním protí „kle
rikálům“ a Staročechům vyvolali, nějak najednou tuze
horko. Cítí sami nyní žebudou muasit anfsti to, co ji
ným nadrobiti chtěli. P. redaktor Hejnic se ošívá na
vše strany, ale působí ten výprak, kterého se mu do
stává, velmi dobře. Podobně i u jiných matadorů ne
slavných věcí Podvysockých. Zvlaště je mrzí, že se
ukázalo na tu prospěchářskou politiku jejich. Ale
oučení z toho si nebeřou žádného. Zase obrázek|
anstvo se mezi sebou usneslo, že má býti sřízen

okresní cestmistr a již prý jest také jeden z donášečů
klepů vyhlídaut na toto místo. Umí prý sobě zacházeti
kamením, také stavět zná, nejslabší prý je v počtech
a ve váze, ale toho není k úřada cestmistrovsakému
třeba. Dostane prý 800 zl.! Slušná to odměna za vy
konané složby! Proto prý se nesmějí zřizovati nové
obvody lékařské. Divime se, že si poplatníci Podvy
sočtí nechávají vše toto líbiti. Na účely čistě bu
manní není peněz, ale na odměny noshledům a korte
šům. to je peněz dost! Kam se poděla ta umravně
nost? Doufáme, še orgán Podvysocka promluví v tomto
své slovo.
"Z Damníkova. V nedělidne 17.července

posvětil ndp. biskup Edvard Jan Nep. Brynych nově
opravený kostel v Damníkově. Na nádraší Radoltickém

přiváali Jej pan okresní starosta se starosty farnostiamníkovské. Nedělní svěcení byl přítomen lid nej
širšího okolí a četné spolky hasičské a jiné. Katolický
lid na Lanškrounsku jest dalek štvanic velkoněmec
kých a nechce také bojůs Čechy. Velkoněmeckéanaby
nalezly zde posud jen ojedinělé stoupence a takorému
petrně nelíbily se téš prapory v zemských barvách,

tavené na slávobráně a farní budovy. Že německý
id nesedá Wolfianům na lep, toho důkazem jest, že

v četných obcích, na př. i starosta v Bokytnici u

Žamberka odepřeli opat petice proti nejdp. biskupovi, které abíral k účelůmagitačnímu snámý kři
kloon Karel Hořman Wolf. Starosta rokytnický pravil,
de u nich zaoají ndp. biskupa a že k vůli několika
lénovským fanatikům nebudou brojit proti svému nej
důstojnějšímu arcipastýři. V pondělí18. července světil
ndp. biskap krásnou Gotickoa kapli v Laněperku,
kterou společným nákladem postavili J. J. knížeJanDŘEZM paoanšperšt rvevposledních30letec

vrácení byli“českémunárodu1 dnes je zde 160 Čechůa pouse 1 Némac) uvítali svéhobiskupa se všemi

Z Bělehradu. Zdejšíaanenskéslatinnéláz
ně do dna 14. červouce £. r. navštívilo 400 hostů, sla
tinných koupelí poašívajících a mimo to mnohoturistů
e boatí na letním bytě.



v Tratn Jos. Najvrt, kapli. v Bojamově,Jos. Pohl,
kóop. v Dobrém: F. Bododider,tap! Tratnové,: Er.
Světelský, koop. v Bartošovicích, Jos. Unger, admin.

v Petrovicích, Fr. 3Vši Veselí U Jásené, Me Vomočil, kapl. v Jičíně, . ministr. v Bran

dýcen. Orl.:katechetickémupro školy střední: Josef
Eaderle, katech. v Novém Br vkatech. v Bohdánči; pro školy občanské: Václav Ha
nuš, katech. v Žamberka, Jos. Světelaký, katech. v
Třebechovicích, Jan Svoboda, katech. v Lomnici.

Městské uzastepitelstvo v Hradel
IMrálevé ve schůzi dne 2. června t. r. usneslo se,
aby na památku 100letých narozenin Frant. Palackého

vající s jeho spisů. Pro knihovnu tu sískána byla
většina spisů Palackého, českých 1 učmeckých: Dě
jiuy národu Českého, tři díly „Radbostu“, 6 dílů
Archivu Českého, Idea atáta Rakouskébo, Nejnovější
politické úvaby, Popis královstvíČeského, Vpád Mon
golů 1241, O koihách formulí, Ocenění starých dě
jepisců Českých, K Českému dějepisectví, Výslech
svědků o smrti krále Ladislava, Staré letopisy České,
Doklady objasňující život M. Jana Hasi, jeho při při
koncilu Kostnickém vedenou a náboženské spory v
Čechách v 1. 1408—1418., Dějiny busitismu Hofer,
Předchůdcové Husitství v Čecbách, Listinné příspěvky
k dějinám Čech a zemí sousedních 1451 —1471 a
Dobrovského život a působení.

Památka 25letého kněžství. Dojed
noho sešlo se všech jedenadvacet kněží, kteří 20.
července 18793 avěceni byli, a pět svých soudruhů
přežili — zde v Hradci Králové, by Pánu Bohu z
toho srdce za vše dobré poděkovali, a na delší pouť
životní se posilnili, Dne 19. t. m. vykonali ei v knůž
ském semináři, po dojemné promlavě dp. Karla No
váčka, svatou zpověď, a 20. července přijali z ru
kou Jebo Bisk. Milosti Boší Tělo,Vděčněvzpo
moěli ti jak svých představených — tak i svých pro
desBorů — z nicbž dosud na živa jsou vysoced. páni
preláti Dr. Aloie Frýdek, kapitalní děkan, a Jan
Klein, arciktéz v Činěvsi, pak kanovníci Dr. Auto
nín Brychta a Dr, František Kryštůfek. Blaho
přání nejdástojnějšího papa Biskupa, jskož i jmeno
vaných bodoostářů přeradostně dojalo všech jubilantů,
kteříž z nejupřímnějšího srdce nejuctivějí děkojí všem,
kdož i telegramy a dopisy a ústními gratulacemi na
ně ai vspoměli. Zdař Bůh na dálel

Bary semijubilárův. Na znamenídíků
Pánu Bohu za všecky jim v tom kněžském životě
prokázané dary a milosti věnovali jabilauti svatému
Otci k Jeho kněžskému jabileam 106 zl. Pak kathe
drálnímo chrámu Páně k jeho výzdobě na památka
BOletého jubilea Jeho c. a k. apoštolského Veličenstva
Františka Josefa I. — 106 zl. Konečně diecesnímu
spolkovému domu „Adalbertinu“ ka potřebným ještě
splátkám na uctění S0letého kněžského jubilea Jeho
Biskupské Milosti Edvarda Jana Nep. — 210 zl.

Výstavka městského průmyslového
mmumsea pořádaná ve velké dvoraně obchodní školy
byla šťastnou myšleokou a zdařila se úplně. Ani jsme
nevěděli, že máme v Králové Hradci tolik umělkyň.
V malířství prozrazuje prý se nejlépe odlesk duše a
amýšlení, odbaloje to nejtajnější smýšlení a cítění.
Všecko, co muže buditi zájem jednotlivce, nebe i
země a Co se zde nalézá, jest předmětem malířského
pojmutí, Na výstavě byly všecky druby malířství za
stonpeny: malba Listorická, portréty, krájinářská,
genrová i květinářské. Naše dámy zajímají ovšem nej
více květiny a tu malovaných kytic, treů i kvítků
jednotlivých viděli jsme maocho velmi krásné provede
ných. Slečna R. Tichá vystavila povedený obraz:
modlícího se Kriste, výraznou blavu stadijní, Slovačku
v malebném kroji s ovocem, hlavu děcka a pěkné
krajinové a květinářské malby. Slečna Emča Fia
lové vystavila 6 zdařile kolorovaných podobisem(an
děl strážný nad mrznoucím bošíkem, anděl strážný s
2 dítkama, nyjící dívka, dívka se psem v parku, br
dina smilou, děvče s košem růží, malovaný věšák ne
ručníky, dvě pobřežní krajiny s povětrnými mlýoy a
lodicemi. Slečna maluje vkusně; barevné odstíňování i
světlost vysnamenávají se přírozeností i pravdivosti, SL.
Steffanová vystavilepěknoustěna s vrabčíky,krásně
květinami na gázu malovený vějíř, polštáře a květina
mi a j. Prozrazuje velké nadácí a uiěleckou kraso
choť. Sl.Jsra Červených vystovilavelmipěkný
obraz představující trs čerrených karafiátů, krásné
malované polštáře u fislkami, psací podložku a kvě
tinami ozdobené skříňky. Slečne, která teprve ne
dávno začala malovat, pokuuší se táž v krajinomalbě,
Celou řadu obrazů všeho drabu vystavila paní Fult
nerová. Jemně propracované jsou její krajinomalby,
květinové malby a coš teprve ta Ilucallská zátiší:
ovoce, kvíčaly, ryby atd. Její vějíř malovaný, květiny
a podobízna budily nemenší pozornost. Některé obrasy,
byly patrně z dob začátočních. Pilsou malířkouje téš
paní Gusta Hellerová (podnosy, polštáře, talíře
atd. malované); rovněž paní Kamila Treppová.
Paní V. Zdařilová vystavilapodnoss květy a trey
vkneně malovanými, sachex s umělecky provedenou
kyticí a vosou. Slečna H. Kontníková jest velmi
dovednou malířskou. Velmi se líbil obras Ale Macha
s šíhanou malbou s kopretinovými květy, 'tebale s
amorkem na kvetoucí ratolesti, stojan se šíhanými
pláčky, malovaný rám, stůl, sedadla a židle žíhané.
8L M Cretlerová vystavila pěkně malovanérů
ové trsy na dřevě, talíře, námořní krajinu atd. Paní
M. Lorencová vystanla růsné krajinomalbyvynis
kající živým koloritem. Paní Jeana Pospíšílová
vystavila žíbané malované talíře, stelek, lopatku na
prach s kartáčem, krásně malovaný leknín a růže, ve

lice jemné to práce. Paní Marie Klamparová vy
vtavíla pět ebrasů, velmi pěkně provedené zahradní
zátiší, zdařilou krajinomalbu pobled na Hradec Krá
lové, lesní krajinu, sekáče ua pšeničném poli prace
jtelbo. Originální byl obraz, hanácký palmový báj, totiš
vrby s vodní hladinou. Slečna M. Kulfřová vyston
pila s velkým obrazem, představujícím lesní zátiší za
šera. Slečna Šedivá vystavila také obrazy krajinář
ské velmi pečlivě provedené. SI. A. Petrovská
vystavila vkusná malované telíře, skřínky i krajinku.
Je dobrou květináfekou; rovněžsl. A. Přibylová
a Ganzsová. — Velikou pozornost Ladila výstava,
reského kustárního nábytku, náčiní, ikonu, výšivek,
draperií, násťěnných obrazů v ruské světnici p. Sta
níslava Červeného, Pečlivěbylyprovedenypráce
žáků kursů kreslířských, modelářského, ciselářského
(J. Hofman, E. Matějček, K. Netuka, J. Suchánek,
V.Čermák, Fr. Ch dý, F. Fejgl, K. Mikeš, P. Soukal,
R. Martinek, K. Kupílek, J. Zajíc, J. Marek, J. B lcar,
R. Nyč, Fr. Kalenský, Fr. Matějko, J. Bajer, V. Stehlík,
Kovařík, J. Klečka, Boháč a Urban.) Výetavka byla
od pátku do úterka —- avláště pak v předminolou
veděli velmi četně navštívena,

Svěcení na kměžšství. Jebo Biskopská
Milosť bude udíleti dnes v pátek alamnům IV. roč
níku šobdiakonát; v sobotu budou posvěcení na di
akcny a v pondělí na kněze. Jsou to ctihodní páno
vé: Bažant J. ze Slané. Bilek Fr, ze Světlé, Biskup
Jan s Cbaběřic, Blába Karel ze Stříteře, Cioer Če čk
z Chotosic, Halama Čeněk z Jesničan, Henzl Ladi
slav z Chrudimi, Jandík Č. z Mezhoře, Kacafírek Tb.
s Trbové Kamenice, Kadlec Fr. s Krdlové Dvora,
Bollář Josef 2 Bukovice, Král Fr. z Loučan, Kubí
ček Fr, z Litomyšle, Lonský Jan ze Zámrsku, Lu
poměský Jos. z Rohozné, Moravec Jos. z Chabor,
Nosek Jan z Dol. Kalné, Palička Josef z Cholenic,
Řezníček Jan = Mal. Svatoňovic, Schovanec Jar. z
Petrovic, Šada Fr. z Košetic, Vančura Ant. z Tře
botína, Veselý Jan z Vídně, Zavřel Petr ze Skutče,
Zieris Karel z Mladých Boků. Ctp. Veselý Arnošt z
N. Bydžova pro své mládí bude posvěcen pouze za
subdiakona, Na kněžetví budou v pondělí posvěcení
tito vpp. diakonové: Černý Josef z Hraštic, Klenka
Fr. z Chlumce, Kvasnička Václav s Konecblumu a
Scheitz Josef z Rychnova n. K.

Sňatek. SlečnaAninkaČecháková, dcera
+ MUDra. Čechák+, schovanka sl. Marie Tachovské
v Králové Hradci alaviti bude sňatek svůj dne 2. srp
na v chrámu Panny Marie s p.Janem Benešem,
učitelem na měšť. škole v Novém Strašecí.

Z akdem. spolku Oliva. V ustavující
valné hromadě spolka absolventů obchodní akademie
„Oliva“ byli zvoleni za předseda k nívrhu zatímního
předsedykollegy Tolmana aklámací, řid. Puzou
rek, do výboru pp. prof. Stejskal (místostarosta),
prof. Lašťovičk a (jeduatel),a p. měs.rada Pil
náček, prof. Vocásak (spr. domu), koli. Čvan
čare (pokl.), Tolman a Janda, Nahradníkykoll.
Blajeka a Nevole. Rovisorypp. pokl. Šolc a
pokl. Novotný, Prvními zakl. členy (50 zl. — pro
vědy) s3 atal p. cís. rada Oliva a sl. kuratorinm
obch. akademie. Přispívající členově platí ročně 2 zl.
r. č. Vzhledem k šlechetnéma účelu spolku doufá
výbor, že bude náležitě podpcrován,. Přihlášky členské
přijímají p říd Pazourek a absolvent Tolman.

Dar Jednotě katol. tovaryšů daroval osvědče
ný příenivec vedp. dr kanovník Soukupu příležitosti
svého stříbrného kněž. jubilea 10 zl. Zaplat Pán Bůh!

Maďarský hrozbový tarif. Doe7.čer
vence překvapen byl cielajtánský svět hrozbou, že
Ubry zřídí si samostatné celní území. Vídeňský jeden
časopis prozradil nám, že Maďaři, pak-li se nedocílí
rakouskouberského vyrovnání, zvýší nepoměrně celní ta
rily vůči pokročilejšímu rakouskému průmyslu. Tak
mé číniti zvýšení navržené při hrabších druzích pří
zových a bavluěpých přes 1009. Aby se v Ra
kousku myslilo, že Uhři myslí své hrozby do opravdy,
svolána byla na den 14. července do Budapešti en=
keta, do které byli pozvání zástupci uherských ob
obodních komor, agrární a vůbec vynikající národo
bospodářské kruby. Velkolepé toto účastenství mělo
nám Rakušanům nabnati stracha baditi u nás respekt
před pány Maďary. Nu, dnes známe porady ulerské
ankety o celním tarifu. V anketě oceněny jeho možné
důsledky a pání domýšliví Maďaři ze své panovačnosti
asi něco sleví. V anketě nepanovalo nadšení pro fi
nanční, t. j. daňová cla s výrobků zpotřebních jako
z kávy, koření, jišního ovoce atd., protože by stihla
cite'ně široké masy lidu, malorolníky, maloživnostníky
a dělníky, neboť o samy; o které by tyto třidy po
travní výrobky dráře platily, o to by se uskrovniti
musily při koupi látek a potřeb jiných, tak že by s
tobo uherský průmysi s obchod žádný prospěch ne
měl. O ty miliony, které tu stát z důchodů soukro
mých vezme, oslabil by na jiných stranách kupní silu
obyvatelstva. Vzhledem k širokým vrstvám lidovým
by však i samo navržené zvýšení cel agrárních ne
eělo kýžených důsledků. Dobře pravil Wekerle, bý
velý předsvda tinistorstva, že tak vysoká ola, jská
jsom navržené, dají se nanejvýše jen na papíře sta
poviti. Cle ochranná nezesla by nevyvinutému
dusad uherskému průmyslu takový proupěch, neboť
Ubry se bez cisích průmyslových výrobků ne
obejdou. Co se týčeochranných cel rolnic
kých, tedy hlavněobilních, to se mosíUbry sna
žiti, aby zechovaly cizý trh pro své plodiny polní.
Kdyby uherským plodinám byl zamezen trh v Ra
kousku, tu by uherské obilí zaplavilo domácí trhy,
nábídkyby bylyvětšínežlipoptávkaa spotřebas ná
sledek toho by byl, še by ceny domácího obilí v

Uhrách klesly. Dobře pravil bývalý uherský ministr
vnitra a obchoda Hieronymí uherskému | obilnímu
ochranáři, hraběti Dessewfymu: „Čím vyšší jsou agrární
cla na hranicích rakouskouberských (tedy celé fíše:
Uher i Rakouska), tím bezpečněji udrží se Ubry na
rakouském trhu spotřebním. Ale celé dokazování br.
Dessewffyho rozpadá se + niveč, jakmile se stanou
Uhry samostatným celním územím. Tu cepy uherského
obilí se stlačí, protože bude obilí přebytek“. Proto
také jiný vůdce agrárníků uherských, hrabě Alexandr
Karolyi navrhoval po případ celní války s Rakou
skemvývozní premie po uherské obilí,
Jakých milionů by tyto válečné útraty na straně Uber
vyžadovaly a jakými daněmi mělyby býti uhraženy,
to arcit blíže br. Karolyi neřekl. Avšak jiný odborný
znalec, pan Emódy z Nitry bezděky to ukázal, když
vypočítal, že uzavřením rakouského trba uzavřel by
se odbyt odbyt uherského obilí v ceně 100 mil. zl.,
mouky v ceně 70 mil. zl., skotu v ceně 30 míl. zl.
(jen do Vídně přiváží se ročně přes 160000 kusů
skotu z Uher), vepřového bravu v ceně 40 mil. zl. a
koní v ceně 13 mil, zl. Uzavřením rakouskéno trbu
pro uherské obilí, maso atd. uzavřel by se tedy přístup
výrobků na naše trby v ceně BBA milionů zlatých.
Ku podivu, teprve Maďar musi českým rolníkům říci,
jak by musili stoupnouti jejich výrobky vceně, kdyby
se provedla buď celní rozluka, nebo kdyby dovoz
uherským výrobkům na naše trhy byl stížen, Čeští
říští poslanci nedovedli toho Českému rolnictva říci,
protože uherské hospodářské poměry a význam jejich
pro naše zeměděletví jsou jim Španělskou vesnicí, Áno,
pravdu jsme měli my, že třeba uherské národohospo
dářské poměry důkladně studovat, neboť fráse a ne
spolehlivé cifry, kterými nás po 15 let pan Adámek
a Teklý ještě s jinými poslanci traktýrují, DA=
šemo zemědělstvípranic nepomohou. Smutné jest také,
že po tom politickém rozmachu v letech 1889, 1891,
1895 a 1897 — teprv letos přišli zástupci našeho
zeměděletrí k tomu náhledu, že v době vyrovnání se
musí zemědělské poměry náležité stadovat. Ty už
měly býti nastudovány dávno, A pak by se ovšem
otázka rakousko-uherského vyrovnání byla vzala jinak
do rukou, než-li se to stalo.

Meliorační fond, který ubnášelv posled
ních letech 760.000 zl. byl na základě $. 14. stát,
základních zákonů císařským nařízením z 1. července
zvýšen na 850.000 zl. — Na základě téhož $. 14.
zmocněna zemská správa bosensko hercegovská uzav
říti půjčka 11 mil. zl. na stavbu uzkolejné dráby z
Gabely v Boce Kotorské a odbočksmi do Trebinje a
Gruži. Tím dostane me Hercegovině nového spojení
s Dalmacií a po moři i s Terstem.

Klub bračivých mladenců ustavilse
právě na Králové Hradecku. Pokud můžeme prozra
diti, řídí se klub zásadou, že „manželství jest
první hloupost, ktersu člověk spáchá,
když se stane rozuaným“. Výminečněpřipouští
bručavý klob svým členům ženitbu, když přesvědčí
jednoblasné k tomuto desateru otázek: B. Mám dcsti
silné nervy, abych suósti mobl celodenníženský pláč?
2. Dovedu celou noc probditi při křiku dětském a
drahého due býti vesel? 8. Dovedu i bodinu čekati
na jídlo? 4. Doveduse spokojití « před posled
ním Slovem? £$. Dovedu snésti odpor i když mám
pravdu? ($. Dovedu se sříci na vždy veselých kama
rádů a doutníků? 7. Dovedu býti vesel, když se pere
a vaří hrách? $$. Dovedu do náračí vzíti brečící dítě?
©. Dovedu kopovati všecky žádané šaty, klobouky a
šperky? 10. Dovedu posloucbati a nilovati tkýně a
nechoditi nikdo na Brno?

Prodej pevnost. pozemků v Hradel
Králové. Městská rada a pevnostní odbor usnesly
se ve schůzi, dne 14. července t. r. konané, aby pro
dány byly v bloku R, (proti bloku p. Steina) stave
niště č. 4 za 6 zl., č. 5, 6, 7, 8, za 4 zl., č. 9 za 5
zl. a č. 10 a 3 za 3 zl.; v bloka u vodáray, rohové
parcely č. 1, 4 a 7 po 30 zl. a střední č. +, 8, 5, 6
a 8, za 25 zl.; v bloku H, a obchodní školy) parcely
č. 6 7 ze16 zl., č. 8 a 4 za17 zl., č. la a 1b za
18 zl., č. 2 za £0 sl. a č. 6 za 18 gl.

Kotége v Hradci Králové. Měst.rada
a pevn odbor usnesly se dne 14. Července t. r., aby
blok za reálkou sestávající ze šesti stavebních míst,
prodal se v celosti na kotége neb rodinné domky 0
samotě v zahradách stojící. Čenastanovena po 10 zl.
za 1[3%.Domky povolily by se pouze a rysokým par
terem nebo jednopatrové. Kdo by na celý blok ten
refiektoval buď sám nebo společně s jinými, podejž
nabídku svou purkmistrovskému úřadu v Hradci Král.

Velehradské pomti účastnilose o svátku
věrozvěstu slovanských sv. Cyrilla a Methoděje 12
kněží a přes 1.200 jiných poutníků z Čech. Slavné
bohoslužby konal vys. dp. kanovník Barták 22 ussí
stence vpp. Vaněčka z Mikolovic a Neamanna « Ro
bozné. Krásné proslovy mělí vdp. vikář Hejtmánek
z Bělé, kvardián Košťál ze Zásmok a kazatelé Rejzek
a Cibulka. Pobyt na sesterské Moravě účastníky z
Čech mile potěšil.

Doporačnjeme firmuKarelZavadil, pa
síř v Chrudimi, od níš dostati lze bohoslužebné ná
činí velmi krásně provedené a při cenách mnohem
mírnějších než u firem cizích. Farním úřadům přilo
žen jest k dnešnímu číslu prospekt.

„Velikésliniční národní závody ve
lecipedistické. Jak již bylo v tomto listě sděle
no, budou se v neděli, dne 24. t. m. za každého
počasí odbývati veliké národní silniční závody, po
fádané Českou ústřední jednotu velocipedistů v Praze
na vzdálenost 246 km, kteréž se rok co rok budou

opakovati zde na téže trati, avš ravy k nimš jsoujiá v plném proudu. V Hradci Královév hostinci „ua
Špici“ na Pražském Předměstí bude hlavní kon'rolní



E Chocně.Vnedilidne24.červencedopo-| ©©©00000O00O00000O0OO0000000000000000000000000t g
ledne zavítá do města našeho J. M. ndp. biskop Ed. o :
Jan Nepomuk Brynych na žádost urědomělých ©
katolických občanů za účelem posvěcení praporu Jed © ' +

notykatolickéa požehnánínovévyzdobenýchchrámů o ah OU a Praze ©Páně, farního v Chocnia filialního v Hemtfch, kdež| © | V 9 +
posvětí též sochu Marianskou. + +

ZPodvysecka.Myrolníciotevírámepone-| © Václavské náměstí číslo 32. +p V dopor :
nám svobodomyslníkandidátidávali před různými| © © Záolony krajkové bílé, záoleny krajkové creme, záclony krajkové barevné, $

volbemýbyl o ravýnveké by pro náma 3 záolony muselinové, záolony tylové, záolony jednodílné (story)záolony 14- ©níky. Pan dr. Hero s u námro : P:
pepostavil,ale proslavilse hájením VídehákaK Ste.| ©. kOvÉ, záclony marokánské, záclony azminsterské, záclony žinilkové atd. v :

plena, kterýsvýmisliby,žero níkůmzařepudodanou $ nejbohatším výběru v továrních cenách. +v ropihskému tj, zavinil, že ro- 
hlášení"úpadkuchropiňskécnkrovarskéspolečnosti, + MA Illustr oenniky zdarma a franko. < 359-4 %
přišlyrolníciv cakrorarao 380.000zl.Acošposla-| 990©00O0O0OOO0O0OOO0OOO0OOO00 OYO0000OOO000000000000 0
nečtí kolegové pana dr. Herolda? Pan dr. Pacák jest
největším přítelem ředitele pana Sebnala v Bečvářích,
Herbsta, atd., jest kolegou poslance Krambholze, kteří
patří k cukrovarským Eartelářům, jenž nutí rolníky,
Že za nepříměřeněnízké ceny cukrovku tomu neb onomu
cokrovara ve svém rayonu prodávati — musí. Rolník
nemůže řepu prodávati cukrovaru, ktery by mu na
bídl nejvyšší ceny, nejvíce řízků a šámy, ale musí ji
dáti za cenu, která se mu diktoja od toho cukro
varu, jemož byl jako otrok nějaký k dodárání své
řepy přikázán. V jednotlivých krajinách i za dnešních

7, KANRNKNNN

V. VACEK,Umělecký úslav pddorný VElozávod

malbu ohrámo
) zárod

vých oken školkářskýmalbu na skle
cen cukru platí se rolníka za 1 metrický cen 1 zlatý. v Pamět
Jak má prospívati rolník, jenž dostává za metrák niku
cukrovky 80—85 kr.? Kolik pak je těch vyvolených u Cblomce
starostů neb nájemců dvorů, kteří dostanou nějaký
krejcar za cent řepy více? Co se stalo u nás pod
statného na zvelebení cakrovarství? Stalo-lí se něco,
měli z toho výbody reffinéři a vývozci a něco méně
též aurovárny. Od r. 1895 vyrobí se cukrovky asi 85 Jkrát prvními ce.
milionů metrických centů; etlačíli se cena její pouze námi E
o 1 kr. na metráka, ztrácí tím výrobci 850.000 zl., ami vyznamená 0
tedy větší obnos, než li věnoje ř,še ročně na zlepšení ——
pozemků; podaří-li se atlačit cenu o 10 kr. při me

uóka, znamená „ ztrátu 8 a půl milionů zlatých. ©E3" Cenníky, rozpočty atd.s stavbu a subvence železných drah a paroplaveb- i
ních společností dává stát miliony ročně,pro rolnictvo i veškorá odborná rada zdarma,
a řemeslnictvo však osobní sazby doprarní se zvyšují
a slevy za dopravu zboží povolují se nejvíce jen to
várním a větším obchodům, Hospodářské spolky a spo
lečenstva mají při dopravě svých objednávek neb pro
daného zboží výhody nepatrné. Na venkovany a menší
strany se vůbec zapomíná při politice dopravní ..

nabízí pro zimní a jarn
vysazování stromy ovocné

soké i krsky, sazeniceproživé ploty,křoviny ozdobn

okoua chrámová | každého koni eny, divoké „ ttromyi . pro stromořadí, pláňata atd.
slohu i provedení, se zaru Statisíce sazenic v zásobě.

čením práce nejmodernějším Levné ceny. — Výborné. Í. -= P č
— JÍ | požadavkům vyhovující. zboží,— ppuéný cena
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Vyšší obchodní škola |
(obchodní akademie)

v Hradci Králové
sestává ze tří ročníhů u přípravky.

Do prvního ročníku přijímejí se absolveoti
přípravky vyšší obchodní školy a ti, kdož IV,
třídu realky nebo gymnasia odbyji, bez skoušky

přijímací. Dobří žáci ze III třídy školy mě- [šťanské konají zkouška přijímací

Do přípravky přijímají se žácí ze III. třídy m

(Zasláno.)

Kolegové!
Jest toma právě 25 let, kdy jeme opustili gym

nasiam Jičínské. Plni jsouce mladistvého zápalu, v
hlavě plno ideálů rozptýlili jeme se jedenkaždý za
zvoleným povoláním.

Z počátku každý všemi silami, celou pražností
ducha hnal se v před budoucnost pouze před očima
maje, avšak když později všední život se všemi lopo
tami a scrastmi v cestu se mu postavil, když střízli
vá skutečnost, leckterýs ideál mu shroutila, kdy zažil
řadu zklamání, tu každt v sebe sama se obrátil a
vzpomínal.

(

>VER, uv Josefa Soudila
mA v HradciKrálové.6Frvarnára vver E
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Zvláště dovoluji si upozorniti P. T. velad.
duchovenstvo a slavné správy škol na svůj

Páska 'přátelství založená dlouboletým obro
váním byla pruš nou, kterou stále připomínal každý
rok od r. 1873 uplynulý, pružinou, jež táhla úsilovné
myšlenky naše zpět v ony doby, kde jsme ještě byli
studenty. Vyplňmež tedy tuto dávnou tužbu a sejdě
mež se, abychom po tak drahných letech opět jednou
byli pospolu. Kosila sice v řadách našich smrt vý
datně, avšak jest nás přece více než polovice a do
plní-li řady nače také ti kolegové, kteří před r. 1873
z jakýkoliv příčin z řad našich vystoupili a které
srdečně a přátelsky zveme, zavítají-li dále — jak pev
ně doufáme a v té příčině zvláštními soukromými
listy opatření činíme — mezi nás také milení učitelé
naší, pak zažijeme jedenkaždý několik krásných chvil,
které hledě k uplynulému čtvrtstoletí tak často jiš se
opakovati nebudou.

Po úradě s některými kolegy, žádáme Vás tu
díž, abyste na dny 27. a 28. července 1898 zavítali
do Prahy k prvníma sjezdu našemo, jehož program
asi takto si představujeme:

V úterý dne 26. července: Večero 8. hod.
přátelská schůzka těch, kdo odpůldne či večer do
Prahy savítají v restauraci „u Choděrů“ (místnost
vyhražená).

Ve středu dne'27, července: O 9. hodině
ranní ticbá zádušní mše svatá za zemřelé kolegy v
chrámu Páně Matky Boší před Týnem, odtud vycház
ka na hrad, o 1. hodině společný oběd „u Choděrů“,
pak společná návštěva výstavy.

Ve čtvrtek dne 28. července: Společná
vycházka dle njednání buď na Karlův Týn či do Ji
čína. Zasýláme Vám všem, jichž adresy nám známy
jsou, toto pozvání také zvláště žádajíce, byate lístkem
jednomu z nás adresoraným oznámili, kdo se sjezdu

ničastníte, abychom dle toho další opatření učinitimobli.

V Praze, dne 15. Července 1898.

JUDr. K. Motejl, Th. Dr. Jan L. Sýkora,
advokát v Praze čís. p. řádný profesor na c. k. vys.

917-II. učení Pražském č. 636 I.

"Tržní zprávy.
V Aradci Králové, dne 16. července1898. 1 hl.

plenice z1. 07-00 až 07 80, žito sl. 7.00 aš 7.20, ječmene
0-00 aš 000, oves zl. 2-70 už 3:45, proso sl. 0:00 aš
0:00, vikve sl. 6:80 až 0:00, brách sl. 000 aš 00.—
čočka al, 000 až —'00, jábly al. 9.20 až — 9.40, krup
0900 aš38-—, bramborů zl. 2:00 až 3 30.

V Králové Dvoře n. L. dne 18. července 1898
pšenice 0-00, (00 šito 8.00 8-48, ječmen 0-00 0:00
oves 8:45 %$85, hrách 0.— 0—, dočti —00 ——
vikev ©— 0—, jábly 0—, —— kroapy 0— ——
brambory 2-80 2-10, vejce (kopa) 1-60 0.—, máslo 0-92
0.00, tvaroh 14 kr., maso hovězí 68 kr.. maso telecí
56 hr., maso veptové 80 kr., maso skopové 60, seno
200 sláma 2.00, oves 7-15 7-80,

nově zařízený sklad jemně řezaných křížů
visacích i stojacích pro kostely, školy a

domácnosti.

PEB“Ceny velmi mírné. "l
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Ochraznámámia: Kotva.

LINIMENT. CAPSIGÍ COMP.
z Richtrovy lékárny v Praze

uznává ge za výborné, bolesti utišující natirání; jest
na skladěve všech lékárnách za 40 kr., 70 kr. l zl.
Všeobecně oblíbený tente

domácí prostředek
žádej vždy jen v původních láhvích a naší ochrannou
známkou„kotvou“ z Riohtrovy lékárny.
Buď opatmý a příjmi jen láhve s touto
ochrannou známkou za původní přípravku.

Richtřova lékárna „U zlatého Ira“ v Praze, jh

škol středních a škol měšťanských beze zkoušky
přijímací.

Přihlášky nověna ústav vstopojících žáků
dějí se u řediteletví od 15. do 3.. Července a
od 1. do 16. září. Třeba přinésti poslední vy
svědčení školní s poznámkou na obchodnou),
křesní list a nejsou li rodiče sebou svolení ot
covo ku studiu na vyšší obchodní škole. Přijí
mací zkoušky jana 16. července a 16. září.

Zápis žáků v studiu na ústavě pokraču
jících jest 7. září.

Zápisné jest 6 zl., příspěvek na pomůcky 2
zl., školné jest v přípravce 50 zl., v ostatních

Všichni absolventi mají výhodu jednoroční
služby dobrovolnické v c. a k. vojsku (vynesení
vys. c. a k. ministerstva zemské obrany ze dne
21. dabna 1808, č. 9960/2602 IIa).

Bližší zprávy ochotně sdělí a prospekt ústavu
ředitelství vyšší obchodní školy.
os. Pazourek, JUDr. Fr. Ulrich,

i ředitel předseda kuratoria.
Goceses DE

Vambeřice.
T úctě podepsaný dovolne si P. T. obe

censtvo upozorniti na svů, ve Vambeřicích proti
kostelu ležící

HOSTINEC

„uželezného kříže“
a doporučoje jej hojné návštěvě pp. poutníků.

Levné přenocování,
Jakož 1dobrá jídla a nápoje.

O lask. bojnou přízeň prosí v úctě plné

A. L. BRANKE,
hostinský.

ých úvah
současně 11.a 12.

a Novinka! mM
Praktické

pychloprací stroje
va nejvýš výhodné vshledem k úspoře času, mý
dla e k doollení čistého prádle, aniž by tím prá

dlo trpělo, shotovuje strojnická dílna

J. Bucka ve Smidarech,
kde možno též veškeré hospodářské stroje nej
novější soustavy důkladně zhotovené za oeny

levné obdržeti. 211

Uposorňaji na dokonale a nejnovější řesaci

ložisky. Prací stroje má též na skladě p. Karel
Dušok, na 6w. Jenském nám. v Hradci Králové



1 nejmenší zakázky Be
vděčně přijímají » co

nejsolidněji v,řídí.
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Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

bízí
ve své vlastní dilně na mě é truhlářské i čalou

nické sboží vyrobená

OW pérovky a žíněnky, U8
spony a sáslony do oken, bladké i zdrhorané dle

france. způsobu. 161

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

s velkým množstvím brouše
ných skel na 12 svící s čistého

bronzu dobře zlacenýLevné na prodej
lustr barokový pasíř v Chrudimi.

Pozor! Čtěte!
Abych v širší známost

uvedl svůj nově založený
závod s dřevěnými výrobky
a získal si přízeň P, T.obe
<enstva ustanovil jsem krá
Ané prémie a sice:

50 krásných
dřevěných hraček

všech druhů, krásně malo
vaných, pro malé i velné
děti (pro chlapce jiné, pro
děvčata roeněž jiné) sa
douhý doplatek zl. 1 70.

Každé zásilce bude přie
jožen cenník všech dřevě
vých potřeb pro domácnost
i hospodářství | Obchodní
kům velké výho'y.

Zásilky vyřizuje dobír
koučeská firma Jos.
Kostele ký, Svratouch
č 15., pošta Svratka (Čechy).

KRRNNNN
E'egantní

dýmky
různých tvarů s vyřezáva
nými ozdobumi, jmeny, mo
nogramy, modely vkusně

pracované a levné ceny.
Mám též na skladě veškeré
druhy dýmek hladkých (Ala
drových). Ceny za kus: 60,

70, 80, go a 1 zl. 30 kr.
Obch dníkům při tuctovém
odebrání poskytuji velké

výhody. 294
Zisilky vyřizuje dobírkou
česká firma Jos. Ko
etelecký, Svratouchč.15

pošta Svratka (Čechy.)

korativních

luji obrazy nové.

k
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P. Ondřej Habán.
farář

Jan Kalis,
hodinář a zlatník

v Rychnově n. Kn.,
303 d »poručuja

avůj hojně zísobaný sklad
zlatého a stříb. zboží,
hodin kývadlových, ka
pesních v f(o-nich mirnych

a 86 zárakou.

Též na solitky.

JAN BARTA |
Staré náměstí čís. 792.

doporučuje se P. T. duchovenstva a pa
tronátním úředům

Ny pro malby chrámů a po
| zlacování oltářů

a veškerých potřeb kostelních. i

Malby podobizen v barvách i kresle
ných, dle zaslaných malých podobizen,©

za jichž správné provedení se ručí.

3

3

Ceny co nejmírnější. 269

Plány na malby kostelů vypracuji na
požádání ve všech aslozích 8 přilože

nými rozpočty.
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|Í ně proti K ky výh dky.

v Bělohradědně, Stávajíjižod
(království Če i —NOge| TŮMA,| a
ra řabrásné rhenm. m ánní X
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Kneippiani pozor!
Nedávno vyšla zábavně poučná kniha nazvaná:

„oa Aneigpem"
Cena 1 sl. r. č.

Nechť neschází v žádné knihovně pravého «ní
lovníka vody vůbec a Kneippa zvlášť|

Na skladě má spisovatel její

LUDVÍK HORA,
ve Chvojně u Pardubic.
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Koupím spisý
Kosmákovy, Pravdovy, Hálkovy, Brynychovy neb

jiné zábavné.

Nabídky: »Nová Paka 102. (poste restante.)

Laciné a krásné růžence
v největším výběru, obrázky svatých a vůbec vše, co je v

oboru devotionalií, má na skladě ústav
Růžencová výrobna v Praze č. 200-1.

Konviktská ulice. 346
V ústavě zhotovujíse též všechna kostelní roucha za cenu

mírnější než všude jinde.
Č stým výtěžkem vydržuje ústav 23sirotků —mrzáčků.

Aatěračská Ďílna

dosef Komárek a syn
v domě p. Rezka na hlav. náměstí č, 133

v Hradol Králové
nabízí služby své ku provedení vešzerých prací
stavebních, nátěru facud a průčelí domů,
nábytku, podlah, železných konstrukci a

podobné

Vedle napodobeni různých dřev prová
dircoetéž i věrnou imitaci mramoru.

(Bližší sdělí p. K. Mašta, obuvník zda.)

WEP“Levné ceny. "UB

Jan dTOMAdNÍK
stavite) pian a pianinE rahba,

ostrov Kampa č. 515

i ladění se přijimaji
rychle a správně vyřizuji.Vše se zárukou.

EOD

CTITPUJOZA„Mí

v Právě vydána

Česká mše pro lid
na slova Boles'ava Jablonského

(„Tobě, Pane, na výsosti .. .“)
složilFrantišek Plecka.

Op. Iča: Vy.dání pro smíšený sbor s průs
vodem varhun (neobl.) Partitura a hla
sy za 1 zl. 50 kr. netto, hlasy po 16
kr netto.

Op 1ób. VYydinípro jeden I dva (dětské
hlasy s průvodem varhan nen har
movia. Vartitura a hlasy zu 1 zl. 30 kr
nutto, hlasy pa 12 kr netto.

Nakladatel Fr. A. Urbánek, českýknih
kupec v PRAZE, vedle Národního divadla,

ad Prvý českýzávod hulební a
KDIIIOIOICAXACDCCICIK

X
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Josef Krejčíkv Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a dilny na Letné, č. 612.-VII1.
Sklad Eliščin. třída č. 24.

doporučuje uctivě
svéchvalněsmámé:Sochy, oltáře, křížové cesty,
jesle, Bojí proby, ke, kazatelny, Zpovětúnice elny, konsoly, svícny, lustry, pul

' atd. dle slohu kostelů nooY
Původní nákre-y, cenníky a rozpočty bezplatně a

franko.

G.9900000000000000je,

|ŠSuchary,
holoní Kat

v Branné u Jilemnice
odporučuje

důst. duchovenstvu a velect. obecenstvu su
chary vlastní výroby velmi jemné a levné co
nejlepší příkusek k čaji, vínu i ku kávě. Vy
rovnají se úplné sucharům lomnickým, —

Nejlepší odporněení.

Obsluha rychlá a solidní.



Velectěnéma obecenstvu, všem svým váže
ným příznivcům a veledůstojnému ducho
venstvu zvláště dovoluji si oznámiti, že

jsem svoji chvalně známom-— 

první

spocielní (*

českou

výrobukřižu
v král. věnn. městě

v EHradoi EKrálové
s ulice za sv. Dochem

do svého nového bytu do městského
stavebního dvora

naproti »Adalbertinum“«
přeložil.

Zvláště dovoluji si poznamenati, že.příště
svůj výběr křížů, novými velmi vkusnými
vzory ze své dlouholeté zkušeností na y

tými rozmnožím.
V hluboké úctě a oddanosti

Raimund Jul. Kozel,
sochař a řezbář.

0

PEP“Nejlepší"I

slovátkou Shvovici
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

M.Nesňal v Uherském Brodé
(Morava).

281
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Úspora paliva nejméně 80 proogat.
Topení po oelý den bez přikládání.

Vymálezem velice důležit
praktickým, v kašdém ohledu osv

ným jsou

© SEYKOROVA ©
výsadní násypná

rorulačníkamna
»EUPYRON

která všady výkonysvýminejvětšího úspěchu docílila

Vynikají hlavně tim, že vyhřivají vrstvy
vzduchové i u samé podlahy tak, že nohy
vteple 14, 15 i více stupňů R se nachá“
zejí. což nedoocilenožádným systémem ka

men vůbec.

V největším mrazu spotřebují k vytopení pokoje75
krychl. metrů velkého na 16 = více stupňů R.

za den pouze za 4 krejoary uhlí
v menším mrasu pouze polovic, takže oproti jiným

systémům

nejméně 60, paliva se ušetří.
Vydaj zs kamna musi být úsporou paliva
za jednu, u větších druhů nejdéle za dvě

zimy úplně kryt.
Na stálém skladě

u F.L. HELLMANNA,
inženýra a stavitele v Jaroměři.

-=

Pneumatika
zachovalá

se vším příslušenstvím jest na prodej
za 60 zl. v Hradci Králové. Kde poví

administrace t. I.

šeným a cen

2
eM >V cseho

K. i7 pmí AMCa
O

s Dnem 28. července t. r. bude se nalézati úřa- jE
dovna, naše v nově vystavěném domě pana | [Bš

53 Bergra, Velké náměstí č. 150 I. poschodí. k

> Rakousko-uherská banka s
8 (Sliállsa) v EXradciE-rálové. č
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Číslo 30.

Říšská rada uzavřena.
Německá obstrukce 8e zase jednou důkladně

přepočítala. Myslila, že po poslední ministerské
konferenci podá hrabě František Thun žádost za

py puštěnou a že braběBylant Rbeidt neb baronblumecký utvoří nové ministerstvo jí příznivé —
a na místo tobo po jednohodinném slyšení u Jeho
Veličenstva císaře v Išlu, pozván byl hrabě Thun
k rodinné tabuli a úterní úřední „Wiener Zeitung“
uveřejnila tento vlastnoruční list císařův: „Mlý
hrabě Thune! Vidí se mí naříditi, aby XIV. sa
sedání říšské rady bylo usavřeno. V lšlu, 24. čer
vence. František Josef m. p. Thun m. p.“

Vládní „Wiener Abendpost“ vykládá císař
ský list takto: Zasedání říšské rady uzavřeno,
když bez výsledku zůstaly dva pokusy, aby opětné
zahájení pravidelné činnosti poslanecké sněmovny
se umožnilo. První pokus 8e zmařil tím, že zá
stupci levice v poradě předsedů klubovních dne
6. června tobo roku postavili se tehdáž proti to
mu, aby řada důležitých sákonných osnov dostalu
se do parlamentárníhe jednání. Potom po odročení
rady říšské podnikla vláda akci, aby docílila mezi
stranami nové upravení jasykových poměrů v Če
chách a na Moravě a sice takové dohodnutí o věci,
aby jazyková nařízení ze due 24 února t. r. mo
hla býti zrušena. Ani tento krok následkem od
mítavého chování zástapců levice neměl výsledků.
Vůči takovému stavu věcí bylo tedy zasedání říš
ské rady uzavřeno a tím poskytnuta vládě zvýšená
volnost akce.

Orgán ministra zahraničných zálešitostí, do
brovolně vládní „Fremdenblatt“ pak ukončení za
sedání říšské rady provází těmito slovy: Toto opa
tření vlády jest logickým důsledkem nespůsobilostí
sněmovny k prácí a dokasuje bohušel příliš jasmě,
še vláda jest přesvědčena o berúčelností dalšího vy
nasnašení se v tomto směru. To jest důkaz nepříz
Divý, ale naznačuje se tím jenom skutečnost, která
bez toho popírána býti nemůže. Zasedání jest ukon
čeno a to znamená nebledě k jiným vásledkům,
še také pokusy síran obnovení činnosti sněmovny
musí se povašovals sa skončené,

O tom, že by se měly vykonati volby do nové
říšské rady na základě posavadním, není ve vlád
ních listech zatím zmínky. Novými volbami nedo
cílilo se také žádného zlepšení posavadních ne
blahých parlamentárních poměrů, neboť zvoleno
by bylo ještě více Schonerovců a dajěnacionálů
na úkor mírnějších německých živlů než dosud.
Německá krajní oposice a socialisté měli by lepší
příležitost ještě více rozeštváti německý lid a ne
prohledavé massy vůbec.

Uzavřením říšské rady nabyla vláda naopak
větší volnosti, nastala tabula rasa a nikdo určitě
neví, co se stane příště.

„Národní Listy“ praví, že uzavření říšské
rady je počátek Thunovy akce a po smrtelném
strachu, který tyto dny i 8 mladočeskými poslanci

p tály, těší se, že jest rozhodnuto — nikoli protir. Thunovi. Pan předseda ministerstva patrně ani
neví. že tyto dny 80 nejvíce pánové dr. Herold,
Pacák a Stránský modlili: aby ho Bůh sachovats
ráčil! Souhlasíme s „Nár. Listy“, že situace jest
aspoň na tolik vyjasněna, že se ví: brabě Thon
neodstoupí, nýbrž začíná svůj plán provádět a na
děje obstrakčních stran jsou úplně zmařeny. Jisto
ovšem jest, že hr. Than zachoval si plnou důvěra
císaře, že však dosud se určitě neví, jakého ob
sahu jsou návrhy, ješ byl hr. Thun v neděli císaří
ku schválení předlošil a k jakým určitým krokům
— kromě uzavření 14. zasedání říšské rady —
ministerský předseda panovníkem byl zmocněn.
Myslí, še úkolem hraběte Tbuna je provésti vy
rovnání s Uhry a buď potom nebo současně s tím,
še semské sněmy vykonávají volby do říšské rady,
jak to činily až do r. 1873 a že by vedle toho
do řšské rady přímo volila jen pátá kurie; „dle
drabého projektu má býti z panovníkovy avrcho
vané moci oktroyován Taaffův či Steinbachův
známý volební 8 rozsáhlým všeobecnýmprávem
hlasovacím“. Tak myslí „Nár. Listy“, které k to
mu dodávají: „Oba projekty mají za účel, zjednati
říšskou radu, kteráž by buď novou ústavu vypra
covala aneb trvající ústavu tak změnila, aby bylo

dle „saského soudu a dobledu možno s ní vládnouti“.

První plán: vrátiti volební právo do říšské
rady sněmům, měl by proti sobě: Rasíny, Slezany,
Jiboslovany a všecky strany radikální, protože by
v tomto případě stala 80 rozhodujícím, vedoucím a
vládnoucím činitelem velkostatkářská šlechta.

Druhý plán: provésti volební opravu Stein
bachovu, pokládáme za nemožný — a to z těchto
důvodů: zavedení všeobecného rovného hlasovací
bo práva mělo by proti sobě předně stav rolni
cký, který počíná již tušiti, jak by pak s ním
socialisté zatočili: dále by proti rovnému hlaso
vacímu právu byly majetné třídy městské a čá
stečně i průmyslové — a konečně by proti osnově
Steinbachově byli Poláci, Česká i německá šlechta,
ba i němečtí liberálové. A konečně můžeme do
dati bez mučení: proti všeobecnému rovnému hla
sovacímu právu byli by též mladočeští vůdcové,
kteří nejen bájili polské volby ale též zrušení
parlamentárních řádů vůbec. Právě tyto dny do
kazoval dr. Stránský, že v Rakousku možno vlád

poné ústavně i dle $ 14. státních základních záonů.

Třeba se tázati, jaké stanovisko zaujímá k
Steinbachově osnově hrabě Thun, kterého v době
podání Steinbuchova návrhu v říjnu 1893 zval p.
dr. Pacák posměšně „Gigrl-Alba?“ Roku 1893
soudil Ar. Thun a česká šlechta, še utužení ra
kouského centralismu a satlačení snah národních a
státoprávních jest ve vládní předloze patrné.

Hlavní parlamentární strany učinily dne 19.
října 1898 o návrbu Steinbachové důležité proje
vy a sice:

Klub polský usnesl se na následující reso
luci: „Polský klub učinil ve své schůzi ze dne
19. října všemi proti jednomu blasu toto usuesení:
„Aniž by zásadně odporoval klub myšlence roz
řešení volebního práva cestou odpovídající auto
nomním názorům klubu, prohlašuje polský klub,
že s ohledem na státní a politické zájmy, jakož i
autonomní zásady není srozuměn 8 obsahem vládní
předlohy o změně volebního řádu a ukládá svému
předsedovi, aby toto stanovisko již při prvním
čtení ve sněmovně zastupoval.“

Klub Hohenwartův měl schůzi, která rovněž
dlouho trvala a usnesl 8e o této resoluci: „Klub
konservativní jest sice ochoten podati ruku ku
spravedlivému vytváření se aktivuíbo volebního
práva s vyhražením svých aatonomních zásad, ale
mosí vládní předlohu o volební opravě v nynějším |
jejím znění v zájmu říše a země prohlásiti za ne-;
přijalelnou a ukládá svému předsedovi, aby již v
prvém čtení tomuto jeho názoru dál výraz“. Prů
běh schůze byl velice pobnutý. Některé skupiny
klubovní příliš rozhodně žádaly, aby v resoluci
dal se výraz zcela oposičnímu stanovisku.

Německá spojená levice usnesla se o této ro
soluci: „Spojená levice spatřuje v ounově volební
opravy velmi těžké obrožení politické državy stavu
měšťanského a selského vůbec a německého lidu
zvláště.

Projevy tyto mají i pro dnešek význam. Hr.
Hohenwart měl tehdy pro bývalého svého přítele
hr. Taaffa jedinou suchou a dranou radu, aby od
stoupil, protože z jeho předlohy hrozí nebezpečí
celému Rakousku. Mezi brab. Hohenwartem, arci
knížetem Karlem Ludvíkem a šlechtou, shromáž
děnou v kritické tehdejší době na Hluboké, pa
novala tehdy čilá telegrafická výměna myšlenek.
Arcikníže František Ferdinand s Este, který Be
vrátil tehdy z cesty kolem světa přes Ameriku a
Francii, živě se účastnil rozhovorů předních mužů
české a rakouské šlechty, brab. František Thun a
Windischgraets vystoupili tehdy se Scbwarzenber
ky, Lobkovici, Buguoy a Lichtonsteiny nápadně do
popředí a za několik dní na to musil hr. Taaffe
odstoupit — k vůli volební předloze Steinbachově.
Hrabě Thun, jenž má dnes otěže vlády v rukou,
bude does tím méně nakloněn k zrušení velkostat
kářské kurie a k provedení toho „rovného“.

Hr. Tbun na každý pád pokusí se o proza
tímné neb trvalé uskutečnění rakousko-uherského
vyrovnání, ale na radikální změnu ústavy zatím
nepomýšlí. Vydati nový jazykový zákon na základě
$. 14. bylo by bezůčelno. Němce, kteří osnovu
zákona jazykového prostě zamítli, neprojevivše
ani vlastních opravných návrhů, AraběčThun by
oktrovováním sákona nesískal a pro Čechy ename
ná dnešní stav výhodu proti Thunově osnově, která
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Inserty se počítají 0 ne.| IV.Ročník,

dle dr. Pacáka obsahuje nejkrajnější ústupky 8
naší strany. Proč se tedy „N. L.“ obírají tak ne
smyslnými kombinacemi? Což nynější vůdcové v
kritické době nynější nenabyli rozvahy? Lid se
nebude na Thuna hněvat, provede-li aspoň některé
opravy, k jichž uskutečnění byla říšská rada ne
schopna; pak-li Němcům při absolutistické vládě
bude trochu nevolně, proto nás věru hlava boleti
nemusí. Buďme rádi, že to v Išlu a ve Vídni ne
dopadlo hůře!

Memento mori pro národy.

Znamo jest, že se trapisté — přísní to ře
holníci — pozdravují slovy: „Memento mori“ to
jest: Pamatuj, že musíš umříti, anebo: Pamatuj
Da smrt.

Těchto trapistických slov užila záložna
králověhradecká ve své výroční zprávěza
rok 1897. Ač pozdě, tož přece podáváme zají
mavý vyňatek ze zprávy této.

„Žel, že na místě, aby do českých měst a
okresů s pomocí peněžných ústavů přicházelo nové
bobatství, dostavují se netušené rány, které vy
konají více spoust, než všeliké živelní pohromy.
To jsou kormutlivé a křiklavé zjevy, jak jsme
toho byli svědky v poslední době na Mělníku, v
Třeboni a jinde. Věru do opravdy povědíno, jeví
se'tu všeobecný úpadek mravnosti aká
zně. A běda národu, jenž se mravně kazí. Ani
nejslavnější minulost jej nezachrání. Zkáza
mravů a karakterů jest děsné „Memento
mori“ pro každý národ“

Svatá pravda, zlatá slova. Kéž by byla také
náležitě oceněna a uvážena. Především se musíme
tázati, odkud se vzal ten všeobecný úpadek
mravnosti a kázně? Vždyť přece máme tolik po
kroku ve vědách, a nepřestáváme stavěti Školy 8
nákladem velikým, s obětovností nebývalou, a to
školy všeho druhu. Vždyť máme knihy, Časopisy
a odborně vzdělané lidi v míře hojné? A v zá
ložnách a jiných podobných ústavech máme nově
vymyšlené závory a klíče k pokladnám, máme
všude kontrolory a revidenty, čili pány, kteří se
přesvědčojí, zdali se vše správně děje a kteří
účty přehlížejíl A přece úpadek? Proč to?

Schází nám ten nejvyšší kontrolor, schází
nám Bůh, který — jak prostě katechismus dí —
dobré odměňuje a zlé tresce. Schází nám Bůh,
který vidí i v skrytě. Či vlastně On neschází, žijeť
zajisté i dnes i budoucně. Ale schází živá víra v
tuto Bytost nejvyšší, schází něžná bázeň toho, co
tato Bytost zapovídá, schází bázeň hříchu,
scbázívůbecnáboženství.

Kdyby se bylo nepohrdlo tou malou kní
žečkou katechismu, neztrácely by ceny ty tenké
knížečky záloženské. Ovšem ani ten katechismus,
jako pěknými naučeními potisknutý papír, taky by
to nezmohl. Míníme tudíž katechismus v srdci lid
ském napsaný; míníme to, aby každý člověk byl
tak vírou proniknout, by měla vliv na jeho vůli,
na jeho činy, na jeho život. Zkrátka! Jest zapo
třebí, aby všecko všady proniknuto bylo
křesťansvím, což nám jest tím kleri=
kalismem. A to jest právě to, proč bojojeme0
klerikalism a proti liberalismu. Liberaliamus totiž
„ogvobozuje“ i od zákonů Božích, tudíž i od při
kázání „Nepokradeš“, ale „klerikalismus“ vede k
tomu, aby člověk sám sebe příkazy těmi vázal a
od nich se neosvobozoval. Úo z těchto dvou řečí
prospěšno jest lideké společnosti vůbec a zálož
nám zvlášť,jest zajisté patrno.

Ale jaký právě v tomto ohledu zmatek shle
dáváme v hlavách lidských! Poctivou čeleď, po
ctivého dělníka, povtivého úředníka chce každý,
ale náboženství patří prý jen do kostela a ne
do veřejného života; o náboženství málo kdo se
odváží mluvit, slovo Bůh ee málokdo veřejně od
váží vyslovit, Božím zákonem se vážící lidi, děl
níky i úředníky atd. chce míti každý, ale při tom
ohlašuje sám, že je liberálem, totiž od nábožen
ských zákonů osvobozeným a slavně 8e ohražuje
proti vládě klerikalismu. Tu ovšem se hraje v ná
rodě „veselá truchlohra“ s názvem: „Ziatek nad
zmatek“ čili: „Úpadek mravnosti a kázně.“



Běda národu, jenž se trarně kazí — volá
tudíš s důvodem zpráva záložny královéhradecké.
Že se mravně kazí i náš národ, o tom jiš pochy
bovati nelze, ale před tím alůvkem: „Běda“, za
vírají se oči. Krev ještě neteče, kanony nebou
kají, lid ještě pracuje, obchody přece ještě jdou,
Dnazloděje a revolucionáře máme četníky, nač 80
zabývati s tím „Běda“. Ta lamentace 8e pone
chává — klerikálům. Tém navzdor postavíme
Husa — ne jako hlasatele zákona Božího, ne
jako klerikála, těch my máme doma dost —ale
abychom mobli bouchati do náboženství vůbec. Do
dětí budeme vpravovati radikální busitismus, aby
nebyly jednou snad — klerikály. Ti nám chtí
vzlti „naši slavnou mioulost“ a o ta se připraviti
nedáme. Tak a podobně se „sesiluje“ národ, jenže
tím sesilováním musí se rozuměti — povrchní kři
klounství, zkáza mravů a ckarakterů.

Proto velice trefně dí záložna kralovéhra
decká: Ani nejslavnější minulost nás
nezachrání.

Měli jsme slavnou minalost, bylť zajisté Čas,
kdy slavné Čechův jméno po celé Evropě bylo
cténo. A co pomobla ta slavná minulost, když se
počalo bíti do klerikaliemu svatováclavského A
karlovského? -— Mravnost a s ní síla národa kle
sala tak, že jsme se dovlékli až ua pokraj brobu.
A že jsme se zotavili, to způsobila jen a jen zvý
Šená opět mravnost národa, když se dostala na
základ katolický.

e toto naše tvrzení není ještě všeobecně
uznáno, ba žs vyvolává odpor, toho jsme si vě
domi. Ale i to jest pravda, že přese všecken ten
židovako-liberáloě-radikálněshusitářský hlomoz roz
vážní lidé — třebas ještě nemohli se rozloučiti 8
liberalismem — počínají nablížeti, že mravnost
klesá, že národ hyne, a že ku povzuešení mrav
nosti bude třeba srdečnéhonávratu k nábožen
ství. Jest jich u nás v Čechách ovšem ještě po
měrné málo v řadách vzdělanců, kteří by se kná
boženství, ka Kristu, k Bohu se vší rozhodností
přiblásili. Ale „Nikodémy“ totiž tajné učeníky
„klerikalismu“ máme již zajisté i mezi našími vzdě
lanci. Lid pak ve svóm jádru jest klerikální, ba
snad nyví na mnohých místech klerikálnější, než
býval, ale potřebuje nudšení, vůdcovství a orga
nisace čili seřadění se v jeden mocny šik, v je
dep celek bojující za navrácení se národa k
mravnosti na základě katolickém.

Memento mori! Pamatuj na smrt! Jestliže
tato snaha klerikálů — to jest uvědomělých sta
tečných katolíků — přese všecku naději, která
právě zasvitla, bude nečinností zliberalisova=
ných zámožných tříd, a úsilím radikálně-hasitář
ských nepřátel katolictví zmařena, pak ovšem ne
zbývá nic, než: Memento mori!

A jako toto „Memento mori“ platí českému
národu, tak platí zajisté i celým říším. Stará
římská říše, ta říše železa a krve a výtečným voj
skem — nebyla vybojována snad silnější nějakou
vál-čnou mocí, ale padla „vševbecným úpadkem
mravnosti“, padla hmotařskou požívavostí. A tak
ani Rakousku nepomůže sebe lepší vojsko, ani
vějaký zázračný jazykový zákon, kterým by Be
Wolfiáni apokojili. Rakousko musí, chce-li se za
chovati, nazpět k základu mravnosti a charakterů.
Kéž by nynější vláda nedbajíc vytí vlků nejprv
a to brzy i rezhoduě, a ne nějakýmipovroh
ními prostředky, postaralu ge o křesťanskou mrav
nost národů, pak ten nemravný jazykový rámus
Wolfiánů přestane sám sebou. Neboť ku křesťanské
mravnosti náleží právě rovnost národů. Či snad
zavěje opět z Vídně ledový vítr chladnosti k cír
kvi a náboženství? Iou — pak — ať vláda roz
jímá o „Memento mori.“

Schůze hospodářského Spolku
wBělohradě.

Dne24. července konala se v Březinového
telu „Zátiší“ schůze hospodářského apolku za úča
stenství asi 100 osob, pánů i dam. Schůzi zahájil
o 3. hodině odpolední předseda p. Fůrth, načež
ředitel hospodářskéškolyv Jičíně, p. Havránek
promluvil„o zužitkování ovoce.“ Toto se
zužitkuje, jak známo, čerstvé, sušené, naložené,
zavařené, v podobě ovocného vína, marmelád a
povidel.

Ovoce jest v užívání lidí od pradávna. Zoá
mo, že jiš pramáti Eva svedla jablíčkem Adama.
Dobrým jablkem, bruškou, švestkou, třešní atd.
nepohrdne nikdo, a není tedy třeba ovoci dělati
reklamu. Nám záleží však na tom, aby jen chutné
ovocné a pěkně zbarvené drahy ovoce se pěsto
valy, aby 8e ovoce více než dosud pěstovalo a
aby se ho více zužitkovalo.

„České ovoce slynulo od dob Karla, otce
vlasti po celé Evropě svou dobrou jakostí, chutí
a krásou, zdobilo tabule papežů, císařů, králů,
knížat a velmožů, vyváželo se za drahó peníze do
dalekých končin. Jest proto smutné, že nyní su
Šené ovoce, povidlo, zavařeniny, ovocná vína a
šťávy, bo i čerstvé ovoce kupujeme odjinud. Nač
vyvážeti peníze do ciziny za věci, které lepší lze
dostati doma? Ovoce jest zdravé a v zdravém
těle jak známo jest i zdravý duch. Pokročilé
ovoenictví jest též snámkou pokročilostí a vytří

beností národa. Naše bietorie starší podává nám
toho dokladů.

„Pěstování a užívání ovoce odporučoje se co
nejvydatněji. Hrozny, jahody, maliny, jablka, cí
trony a j. mají moc léčivou. Výroba chutného, la
ciného ovocného vína zatlačila by v mnobýchkra
jinách kořaleční mor. Užíváním kořalky podporají
se mnohé nemoci a neřesti, budí se lenost, zoufa

lost, náklonnost k sločinům. Chutné ovocné víno
jest lepší než Špatné pivo, na jaké jest odkázáno
hlavně obyvatelstvo menších vesnic. Za špatnou
kotalku a za špatné pivo n.ějme proto náhražka,
různá ovocná vína. Tato dají se připravitinejen
« jablek, angreštů, rybízu, malin, ale též z jabod,
s borůvek. Židlík mělnického vína prodává Be
asi za 35 kr. Žídlík vína z borůvek připraveného
stojí 2 a půl až 3 kr. Takové víno může si při
praviti každý. Od nás z Čech a z Moravy vyváží
se statisíce centů borůvek, jahod, brusinek, malin
a peckovitého ovoce; v Německu naše ovoce ra
tionelně využitkují. Proč by náš český rolník ne
mobl míti ve své domácnosti vlastní nápoj, proč
by se ovocné víno nemělo píti při domácích slav
nostech, při svatbách, křtinách, o pontích a po
svícezích? Proč by se zdravému domácímu vínu
neméla dávati přednost před umělým vínem, ze
špiritusu připraveným, všelijak zbarveným a proto
nezdravým?

| Orocné víno může si připraviti každá do
mácnost, neboť nic zvláštního není k tomu potřeba.
Stačí: hrnec, rendliček, vařečka, kousek dřeva,
žíněné sylko nebo kus plátna neb plátěný pytlík,
skleněné láhbvičky po 3, 4, 5 ueb 8 krejcařích,
ovoce samo, které máme doma, pak kus špagátu a
pe rgamenový papír na zavázání láhve.

Dále co potřebajeme,jest největšíčistota. Ta
mají naše české hospodyňky beztoho a dobrou
vůli také

Přejdemek výrobě malinové, jaho
dové a jiné šťávy. Receptů na výrobu šťávy
jest mnoho; jiná jest otázka jsou li také praktické.
Štávu malinovou vyrábíme prakticky takto: Do
sklenices Širokým otvorem dáme vždy vrstvu ma
lin a cakra, až vrstvy vyplňají uádobu. Na to
přikryjeme sklenici pokličkou, sklem neb papírem
a necháme sklenici stát. Vyteklá šťáva se třikrát
denně odlévá do 100gramových láhviček, až se vy
plní přes tři čtvrtiny její výšky. Pak se sklenice
lehce zazátkují, dají se do kastrolu naplněcého
vudou a pak se to položí na oheň a nechá 8e to
vařit a klokotat. Sklenice musí býti ováem tak
volně zazátkované, aby šťáva vařící se ze sklenice
uevybuchla. Když se šťávy ve sklenicích uvaří,
nechají 80 vystydnout v kastrolu. Kdybychom
skleničky vyndaly, mohly by snadno prasknout,
protože zevní sklo by se na vzduchu rychleji ote
plilo nežli šťáva uvnitř. Pak se malé neplné láh
vičky šťávou z jiné láhvičky doplní a uloží se do
bře zazátkované do sklepa až do upotřeboní.
Kdyby se snad šťáva v láhvičkách časem pěnila
nebo zátku vyrazila, musí se šťáva sterilisovat t.
j. bacilly a bakterie v ní sa nalézající musí se
umrtvit přovařením, následkem čehož jest šťáva
čerstvá znova a dobřese zazátkuje. Šťávyztřešní,
višuí, angreštu, rybízu, jablek a j. lze stejoč
umrtvit či sterilinovat a procedit. Jednoduchým
způsobem se to dělá takto: Obrátíme židli vzhůru
nohama. Na nohy připevníme přibitím břebíčků
neb přivázáním čisté plátno, na něž vlejeme ma
liny, třešně, višně, angrešt, rybíz, jablka atd. v
hrnoích rozmačkané, Šťáva se skrz plátno filtruje,
čili čistě se procedí, nechá se čistě odkapat. R>1
mečkané ovoce se na plátně mačkat a šdímat ne
smí, protože by se tak šťáva procezená znečistila
a zkalila.

Co oa plátně neb v plátěném pytlíku zůstane
z višní, angreštů, borůvek atd., to se nevyhodí,
ale zbytky ty se zpracují v mar meládu.

Pan ředitel Havránek dal na t7 okoušet dá
mám přítomným jím samým vyrobené šťávy a mar
melády z různého ovoce: jahod, angreštu, malin
atd., jichž výrobu názorně byl ukázal. Šťáv těch
se užívá též při domácím léčení. „Někde se dává
do šťáv trochu salicilu, jehož se užívá proti
revmatismu. Jak známo, dávají páni sládci do
piva salicil, aby toto nebylo kyselé.

Výroba huspenin, gélé. Pan ředitelJ.
Havránek vysvětloval na to damám názorné, jak
se vyrábí buspenina, gélé. Není to nic jiného
než usazená šťáva. Látky, jež mají v sobě zví
řata, mají v sobě též rostliny. Bílek nalézá se v
rostlinách i zvířeti; pectin je v zvířeti i v ovoci.
Haspeniay rosolovité dělají se takto: Na rendlí
ček nalejemešťáva,kterou chcemeproměnitvho
speninu. Do toho se př.dá třetina neb čtvrtina
cukra dle míry neb dle váhy. V kuchařských kni
bách praví se obyčejně: oa kilo ovoce neb šťávy,
dá se kilo cukru. To není správné, neboť v tomto
případě se plýtvá jednak cukrem, jednak šťáva
ovocná ztrácí se v ookru. Čtvrtina neb nejvíce
třetina při kyselejším ovocí tedy postačí. Když je

na ryoblý oheů. Kdyby vařící se šťáva chtěla utí
kat, dá se reudlík na méně teplé místo a bastá.
šedá pěna (bílkovina) se odstraňuje. Šťáva se mí
chá vpodobě ležaté osmičky (oo) všestranně a
míchá se, aby se pěna odstranila. Po 16 aš 20
minutéch je šťáva uvařena. Je-li jí více nalito,
třeba ji ovšem déle vařiti; lépe je na rendlík na
líti méně šťávy než více. Že je šťáva svařena, po

zaají hospodyňky, když šťáva nekápnutá na talíř
dolů neteče. Na to vezme hospodyně menší skle
ničky (na zavařeniny), naleje do nich trochu šťávy,
aby se tato na stěnách nádoby rozlila, čímž skle
nice více vzdorujepraskoutí, když se pak huspeninou
naplní. Šťávy malinové, avgreštové, borůvkové, ja
hodové, švestkové, třešňové atd. spracojí se v bu
speninu stejvě. Jablka nezralá a červivá možno
rovněž zpracovati. Rychle se pod stromy nasbí
rají, omejou, a červivá místa se odstraní u pak
se jablka neoloupaná rozkrájejí dle velikosti a
dají se do hraka, nechají se vařit a udasit pod
pokličkou a když se rozmíchají na kaši, nechají
se na plátěném filtru procedit. Do proceděné slávy
dá se třetí díl, do zvláště kyselých jablek až po
lovice cukru, pak se skleničky na zavařeninu
ohřejí a šťáva jablečná se do nich vleje. Šťáva s
padavčat se dává do dortů, omelet, martinských
rohlíků, rozředěná s vodou poskytaje příjemný
nápoj dětem i dospělým.

Výroba marmelád a povidel. Obojích
používá se k mazání na vrch a k nadívání. Roz
díl mesi oběma je ten, še marmeláda je řídká a
8 cukrem svařená. Marmeládu zachovává cukr.
Povidla jsou hustě uvařená bez cukru a k svému
zachování v čerstvosti cukru nepotřebují.

Jak se dělají marmelády? Když se odtáhne
šťáva od jahod, angreštu, malin, jablek, neb olou
paných hrachových lusek atd., tedy co zÁstane na
pláténém neb drátěném filtru, to se protlačí, pro=
hačte, dá se taktéž na rendlíček, přidá se k tomu
200 —409 gramů cukru na jeden litr, pak se to
avaří do jisté hustoty, aby se voda odpařila, t. j.
šťává se v gólé proměnila. Na to se marmeláda
schová až do upotřebení do sklepa. Ze zbytků
čerstvých jablek, hrušek, třešní atd. dělá se stejně.
Výtečná marmeláda jest též z borůvek. Tu je le
pší, když dáme borůvky rozmačkat a vyvařit a
posléze je necháme pa, ocukrování vychladnout.

Při zavařování a uschování ovoce a ovoc
ných šťáv nejlépe se upotřebují cínové, stříbrné
neb skleněné nádoby; mosazné se příliš rychlo
okysličují a snečisťují.

Z marmelád i povidel kteréhokoli ovoce mů
žeme dělat pasty, sušená povidla. Za starodávna
se v Čechách povidla sušila a pak na kousky 86
kala V cizích zemích, kle je ovocnictrí pokro
čilé, se tomu přiučili, ve Francii, Angliia v Ame

rice to dělají již dávno, kdežto my jeme pao jišzapomněli, co dobrého naši předkové uměli.
síme 80 tedy znova učit ovoce rozmanitě zpraco
vat a k potřebě dlouhotrvající sacbovat.

Jak se suší povídla? Vezme se čistý papír
mandlovým olejem neb čerstvým máslem potřený.
Na ten papír položený na plechu dají 8e povidla
neb marmeláda, namažou se zvýše tři čtrrtě až i
centimetr, pak se to dá po obědé neb při mírném
topení do trouby neb při velkém topení na kamna
a nechá se to volně schnouti. Když se na povid
lách neb marmeládě ndělá kora, když jsou tak do

ola uschlé, rozkrájí se to na způsob čokolálydo
malých obdélníků neb čtverhranů a nechá se to
úplně vysušit. Posléze se sušená povidla z poma
šténóho papíru sloupaou, posypají se bílým kan
disem, který vysušuje, zabalí se Štráfky do pa
píra a uschovají se. My sušené a všelijak kon
servované ozoce draho kapujeme. Pro naše ho
spodyňky jest pravou hračkou, aby pokasučinily
a ovoce si na všelijský způsob konservovaly samy.
Pro domácí lidi i pro hosty ať v podobě vína,
htávy, huspeniny a marmelády poskytne vždy ví
t nou pochoutku. Z pasty, ze sušených povidel
přidáním vody dají se opět připravit povidla 8
marmelády. Pakli marmelády, povidel neb pasty
chytae se plíseň,nechají se znova převařit a vy
vařit a nabudou původní Čerstvosti.

Mezi marmeládami a šťávami vyrábí se ještě
něco, ovocné syroby; užívá se jich na koláčky,
na nápisy atd.

Ovoce dále se vyutitkuje zavařo
váním do cukru, do medu, do páry. Pan
ředitel Havránek i tyto drahy výrobyvysvětlil a
znázornil, upozornil opětně, že přidávání moocCu
kru do ovvce škodí, poněvadě pak lahodná šťáva
jeho misí. Chceme-li zavařit ovoce, připravíme
především eukrovou voda, 25, 30 až 50 procent
cukru dá se do vody(tedy čtvrt až půl) nechá se
oukr převařit a pěna se při vaření odstraní. Skle=
pičku zavařeného ovoce, kterou v eukrárnách ku
pujeme za 30 až 40 kr., stojí nás v domácnosti
8 až 10 kr., ba i méně, když máme ovoce doma
a nemusíme je kupovat. Angrešt, třešně, rybíz
atd., který chceme zavařit, obereme dobře, propi
oháme jej pak špendlíkem nebo jehlou, aby ča
krová voda do vnitř lépe pronikaouti mobla a
déme ovoce do sklenice s cukrovou vodou Na
vrchu sklenice asi na prat necháme prázdno. Když
86 ovoce zavařaje do páry, přidá se trochu cakru
a kyseliny salicilové 1 kapku do každé skleničky.
Pak se sklenice pokryje papírem a zaváže se do
upotřebení.

Rybís v rožničkách možno do vánoc, bai
do jara konservovat tím, že se namočí do cukrové
moněky, položí se na papír a nechá se osašit.
'ak si možno dlouho čerstvé ovocezachovat. Pan
ředitel Havránek vykládal dlonbo ještě jiné způ
soby zachování a sušitkování ovoce a nynější i
budoucí hospodyňky, ba i přítomní rolníci sledo
vali jeho přednášku a názorné vysvětlivky 8 veli



kou pozorností. Podobné přednášky všeobecně
prospěšné měly by se pofá-lati co nejčastěji 1jinde.

Drobná obrana.
Nejnovějšídůkaz snášeniivosti pro

testeamtské. — Kardinál Vaughan oznámil, že v
Jebo diecési 600 až 700 anglikánekých protestantů
docírkve katol. ročně přestupuje. Proti tomu bo
dlají spad kazatelé anglikánští působiti poučová
ním lidu. I toto! Zřizuje se spolek k tomu smě
tující,aby ce katolíkům nedostávalo vyšĎ
ších míst ve státě; abyse z korunovačnípří
saby nevypustilo „prokletí“ proměny chleba a vína
v tělo a krev Kristovu atd. — Rovněš ve Švéd
sku usilují protestanté ze strachu před katolíky
o násilné zákony manželské.

© snášenlivosti evangelíků s dějin
maších. V červnu r. 1619 odbodlali se evange
líci ke skutku krvavému — v Litomyšli. Nej
prv vpadli do kostela, vydrancovalibo, svatými
oleji polilisisalát. Pakvtrblidofary,vytáhli
děkana — kat. — ze skrýše i matku jeho. Bilijeji
matku stařena, když syna bránila. Pak ho vyvedli,
řetěry spjali, cestou naň plivali a k průvodu tomu
mu zvonili. Matku velmi utlučenou zanechali, ale
děkana po devět hodin (l) trýznili, až ho ko
nečně na předměstí ležeti nechali, poručivše žen
ským, aby ho hlídaly. (Winter, Život círk. 281.)
— (ose tom proti studu, jímž zvláště žensképo
hlaví od Stvořitele obdařeno jest, ženskými na
potupu kněze toho čistého stalo, to stydno poví
dati. — Tak bluboko sklesl lid — domněle lépe kře
stanský— rozeštvántebdáž hlavnékalvínským
učitelem — litomyšlským. A co dnes ti rozliční
lepší křesťanské“, než klerikálové, svými helveteko
radikálně husitskými štvanicemi ve spojení se
židy dokázati chtí, my ovšem nevíme. Ale že to
vše k neblabým koncům vede, jest patrno. Dosa
vádní, již dosti pokročilé sesurovění lidu tomu
aspoň naevědčuje.

Jedině škola mekonfessníjest prý
škola paedagogická. Tak nás kdysi poučila
jedna brožurka u Wiesnera ustředním spolkem
jednot učitelekých vydaná. — Ano! Je-li škola
pro to, aby se z křesťanů nadělalo pobanů o Bohu
a věčném určení člověka nic jistého nevědoucích;
je-li škola pro to, aby se s dětí nadělalo lidí, kteří,
Žádného zákona nad sebou netrpí, leč jen toho
který si sami dají; je-li škola k tomu, aby náro
dové přišli v mravní úpadek, jako ku př. ve Francii
a jinde, tak jest škola nekonfessní nejlepším vy
chovávacím ústavem. Nám se ovšem zdá, že ná
vrat ku starému — Aťnějskou vzdělanost mají

címu — pohanství, jů krokem naspět — čiliPSreakcí“ k barbarství (divošatví).

Drobné zprávy
Jeho Biskupská Milosé odjelv pondělí

po vysvěcení norokněší na letní své sídlo do Chrasti.
Vicepresident zdejšího krajského

seuda pam Kvěch nastoupil v úterý svůj úfad.
Pan vicepresident působil v Králové Hradci v mlad
ších avých letech, na to úřadoval v Táboře a v Praze.

Sňatky. V úterý slavili svůj aňatek sl. Mařenka Tolmanova a p. Bohumil Ryba, učitel při měšťan
ských školách.— Dne 2. srpna slaviti bude svůj eňa
tek v děkanském chrámu Páně slečna Františka Fleč

„ kova z Norolesů a p. Antonín Pilař, majitel oděvní
ckých sávodů v Trutnově,

Osobní. Ministr orby jmenoval hospodářského
radu arciknížete Františka Ferdinanda v Chlumcin.
L. pana Antonfna Stehlíka, lesmistrem v Hořicích.
— Za okresního tajemníka v Hrálové Hradci zvolen
byl pan JUDr. František Roužek, koncipient v Ho
řovicích.

Úmrtí. V Třebechovicích zemřela ve čtvrtek
dne 38. července paní Františka Veselovaká ros.
Koubová v 53, roce věku svého. Pohřeb se koná zítra
o 10. bod. dop.

Diecésní Jedmota Cyriliská v Krá
lové Hradel uspořádáve dnech 9., 10. a II.
srpna 1898 v Adalbertinu Cyrillské exercicie, k nimž
zve členy všech Cyrillekých Jednot všech diecésí,
duchovenstva, ředitele kůrů, učitelstvo a vůbec všecky
přátele přesné budby cirkerní. V pemdělí dme
8. srpna v 8 hod. večerní je uvítání hostů a volná
zábava v Adalbertina, při které se přednese Wiltber
grova kantáta vp. 70 „Sv. Anežka“. V úterý dme
©. srpma je o '/A hod. zpírená mše u P. Marie,
při níž litorgický sbor diecésní Jednoty Cyrillské za
pěje čtyřblasnou měl 6 průvodem varben od Jos. Re
mera. Po mši sv. přednese ředitel J. Wůnech a b)
Blavnostní předehru na thema gregoriánské od J. L.
Kčbnera. Od '/,9 hod. přednáška P. Metboda Vo
jáčka: Zpěv gregorianský — umění po výtce du
chovní, idealní. Od 10 do 12 bod. je přednáška ví
cerektora Dobroslava Orla spojená s praktickým cvi=
čením: „Zpěvy při zpívané měl sv. po stránce biste
rické, liturgické a praktické“. Odpoledne o 2 bod.
je přednáška Fr. Jiráska řiditele kůru z Jičína:
„O budebním přednesu se vzhledem ku víceblasé ofr
kevní budbě“, O 3 bod. je praktické cvičení víceblané,
o '/Ď bod. přednáškaP. Em. Pauknera „O písni
lidové, spojené s praktickým cvičením dle nápěvů k
diecésnímu zpěvoíku „Oltáň“. O 1/7 bod. je v ko

otele seminářském: Ctorální litaniek P, Ježíši.
dle Oltáře, o 8 hod. večer společná zábava dle
svláštníhoprogramu.Ve středu dme 10.srpma
o "/8 bod. ráno provede se liturgickým sbcrem dle
césní Jednoty Cyrillské dvoublasá měe pro ženský
sbor: Missa in honorem sc. Caecilise od F. Griesba
cbra, pak zahraje p. řiditel Winscb: a) Andante
pro varbany od Al. Guilmanta a b) toccatu a fugu
dor od Šeb. Bacha. Od !),9 bod. je přednáška p.
Jiráska: „O instramentální budbě církevní a od
10 bod. je pokračování theoret'cko-praktické před
nášky dp. Orla: „Zpěvy při zpívané mši sv. po
stránce historické, litargické a praktické“ Od po
ledne je praktický výklad p. Wůoscbe: „O do
provázení chorálu římského na varbanách. Od 3 do
6 bod.je cvičení chorálních víceblasých
částí k zítřejší mši sv., při níž účastníci exercicií
činně vystoupí. Od "A do '/„7 hod. a) Poradná
schůzevikariatníchpomotorůcírk.hudby,
b) Cvičení obřadních zpěvů pro kněžat vo
přítomné (Orel). Od '/,7 hod. je v kostele se mi
nářském:Chorální litanie Jauretanská dlo
„Oltáře“ a pak je pořebnání Nejsv. Svátostí. O 8
hodině večerní je společná zábava dle zvlášt
níhoprogramu. Ve čtvrtek dne ZI. srpna
je mše sv. v kostele P. Marie, při které účastníci
provedou různé skladby církevní, po mši sv. zabraje
p. řiditel Winscb koncertní fantasií na chorál „Dě
kojemn Bohu“ od R. J. Voigtmanva. načež
učíní výklad “ varbanácb. Od 9 do 10 hod, Před
náška Jos. Bidla, řídícího učitele a ředitelo kůru
v Miletíně: Vyprávění ze života, kterak prováděla
se reforma budby a zpěvu posvátného v menší farní
osadě. Na to závěr a problídka vzácných hudebních
památek po líterátech Králové Hradeckých ve zdej
ším městském museu. Vlaky rozjíždějí se z Uradce
pa všecky strany teprve po jedné hod. cdpolední,
takle zbude každému Čas na oběd. Exercicie konají
se bezplatně. Noclehy bude lze obdržeti buďto
zdarma v kněžském a studentském seroináři, aneb v
bostincích za mírnoucenu. V případu potřeby
postaráno bude o nocleby bezplatné aneb za mírný
poplatek i v domech soukromých. Páni účast
níci nechť se přihlásí včas (nejdéle do 5. srpna) 8
udáním, jakého noclehu sobě přejí, u předsedy die
césuí Jednoty CyrillskéDra. Jos. Mrštíka, pro
fessuru bohosloví v Hradci Králoré. V Adalhertinu
postaráno bude téá o stravování za mírnou cenu. Ku
cvičení chorálu jest třeba, aby každý z účastníků měl
v rokou: Epitome e Graduali Romano, vydané u B.
Pusteta v Řezuě, Cena neváz. výtisku L zl. 8 kr. (1
m. 80 pf.), váz. 1 zl. 68 kr. (2 m. 80. pf.) Ka cvi
čení v kostelním zpěvu lidovém užije 80 nápěvů k
„Oltáři“. Cena výtisku brožovaného 15 kr., vázaného
od 22 dn 27 kr. Obě tyto kniby, jakož i jiné hu
debniny pro reformu církevní hudby potřebné v době
exercicií bude míti na skladě pokladník diecésní Jed
noty Cyrillské B. E. Tolman, knihkupec v Hradci
Králové.

Pan redaktor Hajm libujesi v osobním
napadání redaktora Štábla, Cose týče učitelské schůze,
tedy pp. referenti „Ratibora“ a „Obnovy“ na pravdi
vosti uveřejněných referátů trvají; redaktor Štábl ne
má e tím naprosto co dělat. Co se týče neslušné
výtky, že redaktor Štábl sprostě lhal, tedy ta odmítá.
Redaktor Štábl vědomě nepravdy nepíše — nelže
tedy — napsal pooze co učitel V. na jeho výslovný
dotaz, jak to ve schůzi vlastně bylo, s ním sdělil.
Pan Hajn tvrdí v „Osvětě lida“, že je „Obnova“ ve
svém živlu, totiž v denuncianství a odporném vy
chvalování na odiv svého loyalního a dynastického
smýšlení. Obnova je katolická, korunářská, dynastická,
loyalní. Tím se netají a netajila. Proto bojuje proti
všem, kdož katolictví, monarchii a dynastii tupí, pod
kopávají anebo odstraniti chtějí. Proto bojuje „Ob
nova“ i proti Hajnovi, jemuž jako socialistovi je od
porna loyálnosť i kat. víra. „Obnova“ svou loyalnost
na odiv nestaví; ona ničehonechcea nic z toho nemá.
Ale odpadlík od víry katolické Hajn, obhájce šidů,
protestantů, socialistů ald. nechá si od slavné vlá
dy darovati novinářský kolek. „O3.i Sv.“ vychází bez
kolku je to konstatovánípravdy, že občan Hajn, který
nedávno denuncoval strážníky z hrozného zločinného
týrání, který prý horoje pro atejná práva a břemena
vyhýbá se placení novinářského kolku tím, že sou
chotinářskou „Oavětu lidu“ rozpoltil, že „Casvěta
lidu“ vychází 1., 8. a 5. (I) naděli v měsíci a „Svoboda
lidu“ 2. a 4. neděli, ačkoli celým svým nepořádáním
nejsou to samostatné od sebe neodvislé dva čtrnácti
denníky, nýbrž „Svoboda lidu“ jest souvislým pokra
čováním „Oavěty lidu“, jedno vyplývá z drubého, kde
polemiku začala „Osvěta“, tam v ní pokračuje aneb
ji kopčí „Svoboda lidu“ a naopak. Pana ministra fi
nancí se příležitostně otášeme, zuč dostává „Oa. a Sv.“
srostlý to týdenníku výhody Pražského Denníčkua
občanetvu ponecháváme k posouzení, jak Nřeformátor
státu, církve, rolnictva, dělnictva a Šivnostnictva,
občan Hajn — ochotně si sobí výhody v podobě
několika desítek měsíčně, kdešto jiní musí platit
slavnému erára jako morovatí. Občan Alois Hajn vy
čítá jiným osobní zištnost, kašičkářetví, bezcbarakter
nost, nestálost v přesvědčení. Což občan Alois Hajn
zapomněl, že první jím vydaná čísla „Oav. lida“ byla
socialistická a že teprve, když mu jeho „osvěta“
Šmahem vraceli, honem nahatý svůj socialismus při
kryl pokrokářeko-radikální kazajkou? Zde mu nešlo
o ten kus chleba? Proč umlčuje občan Hajn vady a
poklesky židů a protestantů, proč nevyrukuje na př.
s pikantní zprávou, že jeden ženatý dvojctihodný pa
stor uplet! si nedávno potomka extra etatum s gou
vernantkou? Proč občan Hajn tapí jen katolíky, ač
koli matka jeho je bodnou katoličkou, proč si chladí
jen žáhu na katolických kněžích, proč o nich vědomě
če, proč vytýká jim nesnášenlivost, když konají pouze

svou povinnost? Proč dp. farář Deil v Přepychách

je napadán proto, že katolické manžele pouze od pa
stora seziané vybídl, aby před ním obnovili man
šelský slib aneb písemné prohlášení dali, že jej
obnoví aspoň na smrtelné posteli? To prý je ka
tolická nesnášenlivost. Ale když protestanti vyloučí
od stolu Páně své příslušníky, kteří uzavřeli vmíšený
sňatek a podepsali revere, to není nic. „Osvěta lidu“
a „Svoboda lida“ ta by měla býti s toa svou pocti
vostí hodně z ticha, všdyť lže jak tiskne! A pak ta
skormnost páně Hajnova!V dopieuz Mříčnénechá
o sobě tisknout ve svém listě, že thema přednášky
$ „jméno“ přednášejícího p. redaktora Al. Hajna
se všems tituly přivábily 4 přes nepřísnivé počasí
hojně účastníků. Pann poslanci J arošovi vytýká,že
prý stačí mluvit jen před rolníky ale nikoli před uči
telstvem. To nadsasování učitelstva nad rolnictvo,
kteří je platí, neprospěje sni učiteletvu ani škole. Ob
čan Alois Hajn píše,že byl na schůzí nčitelstva
na střelníci pozvan pořádatelstvem ústně I za
slaným a tištěným pozváním. To jsme opravdu
nevěděli, a učitel, který nám o p. Hajnovi se zmínil,
nevěděl to patrně také. Občan Hajn ae geriroval jako
„poučovatel“ pánů učitelů, Nevíme, máme-li litovati
více pána „poučitele“, či poslouchající jej pány
podnčitele a učitele. Občan Hajn uvádí, kolikrát je v
čítance slovo Bůh, Maria atd. Občan Hajn je sám ne
věrcem; učitelé, kteří se od něho dávají „poučo
vati“ nejsou ve víře asi pevnější a proto takový
učitel, který sám nevěří,nentvrdí žáky své ve víře,i
kdyby v čítance bylo slovo Bůh atd. třeba tisíckrát,
Zrovna tak povedeným oslavovatelem mistra Jana
Husi, který prý zemřel za svou víra a své pře.věd
čení, jest občan a redaktor Hajn, který nevěří v nic,
a který za avé přesvědčení by se upálit nedal.
Vždyť za krátkého pobyta v Králové Hradci změnil
je již několikrát! Za kterou víra by se dal také pá
lit? Těžko říci, zda-li mu chutná více židovská víra
a podpora či protestantská, pokrokářská neb jiná.

Sjezd českých bohoslovců a aka
demiků na Velehradě. Bohoslovcičeskomo
ravští uspořádají dne 3.—5. srpna t. r. pouť, schůzi
a akademii posluchačů vysokých škol na posvátném
Velehradě. Programjest následující: Dne 3.srpna
odpoledne. I. O 'j,6. hod. společný příchod od Cy
rillky do svatyně Velehradské s písní „Ejble av. Ve
lehrad už září“. Promluva s kazařelny; „Veni s. Spi
ritus“ se sv. požebnáním. Uvítání předsedou „Lit.
Jednoty“. Volba předsedův. Pozdravy v různých ře
čech. 2. O 8. hod. společná večeře „u Heroldů“.
Večerní modlitba. Odpočinek.Dne 4. srpna a) do
poledne. I. Ol '/5—*/,6 hod. ranní pobožnost a
sv. zpověď. 2. O *,6. hod. slavná mše sv. s písní
„Ejhle oltář Hospodinův“. Po službách Božích spo
lečné snídaní. 3. V 8. hod. akademie. Přednášky:
u) Palacký a katolicismus (vp. J. Srozil). b) Poměr
svobody myšlení ke katolicismu (J. Kovář, bohosl. v
Brně.) c) O křesťanském demokratismu (vp. Fr. Va
loušek). d) Dachový princip ve skutečnosti (C. Jaž,
bob. v Olomouci. e) Veřejné vystapování kněze (vp.
J. Šrámek.) Po těchto přednáškách řečniti budou
akademici a hosté, kteří se přihlá<í u předsedy večer
před akademií. 4 Ve 12. hod. sv. požehnání. Oběd
společný. b) odpoledne. 1. Prohlídka svatyně. Výbo
rová schůze „Ústřední jednoty bohoslovců českoslo
vanských“. 2. O 3. hod. porady a debatty. 3. O 8.
hod. společná večeře. — Večerní modlitba. — Ol
počinek, Dne Ď. srpna. O 6. hodině mše sv. v
Cyrillce. Potom snídaní a rozchod. Výlety: na Bucblov,
k sv. Klimentu a Osvětiman, na sv. Hostýn. K boj
nému účastenství zve Ústřední výbor boboslovců če
skoslovanských. Příjezd vlaků do Uh. Hradiště: Z
Brna (do Kunovic): 110% (dop.), 4:** (odp.), 9**
(v noci). Z Vláry (do Kunovic): 11:'' (dopol.), 5'*“
(odp.), 9'*? (v noci), Od Krakova: 656 (ráno), 109"
(dop. rych ), 1-'* (odp., rych.), 1%" (odp.), 3%“
(odp.), 6:*9 (večer), Od Vídně: 7-** (ráno), 1295
(odp.), 2*' (odp.), 3:97 (rych.), 6-*0 (večer, rycb.).
Odjezd vlaků z Uh. Hradiště: Do Brna (z Kanovic):
6:** (ráno), 11:'* (v pol.), 5-50 (odpol.). Do Vláry
(z Kunovic): 999 (ráno), 4+*? (odp.), 9:49 (do Boj
kovic). Ke Krakovu: 7-** (ráno), 12.99, 2-*: (odp.),
3:99 (rych.), 6:3! (večer), 8:07 (večer), K Vídni: 35
(ráno), 109% (dop., rych.), 1-5 (odp., rych.) 1%?
(odp.), 3-** (odp.), 6** (večer).

Oslava dvacetiletého trvání akad.
spolku „Dobroslava“ pořádánabude v městě
našem ve dnech 3. a 4. září s následujícími progra
mem: V sobotu dne 3. září po obvyklém uvítání úča
stníků slavnosti odbývati se bude slavnostní valná
bromada, na níž vedle jednatelské zprávy za uplynu
lých dvacet let přednetonabude slavnostní řeč „ eský
stndent před dvaceti lety a dnes“. Večer
bude divadelní představení 8 proslovem, po něm přá
telský večer v Besedě, — | V neděli dne 4. září o
11. hodiné dopolední promenádní koncert na Velkém
náměstí, o I. hodině banket v Grandbotela, odpoledne
koncert a slavnost na Střelnici, večer věneček v dvo
raně besední. — | Zevrobnéprovedení programu svó
řeno bylo valnou hromadou spolkovou zvláštnímu ko
mitéto, kterýž již nyní přípravné práce podniká a
přihlášky všech bývalých členů spolku přijímá. Ve
škery Aotazy buďtež adressovány na p. JUC. Vilé
ma Steinmacna v Hradci Králové.

Nevý časopis. V Jičíně počal vycházeti
nový list „Věstník Jičínský“ orgán sl. okr. zastopi
telatví. Úíslo I. téhož má články aměra praktického,
čímž zamlouvá se.

C. k. odborná školá pro tkolcovství
v Lomnici nm.P. Vyučování,které školním rokem
1898—8 [ ročníkem zahájeno bylo, ukončeno 15. čer
vencem !898. Školním rokem 188-3 otevřen bude II.
ročník. Vyučování obsahuje následující předměty: I.
ročník: Technologie přediva a ručního tkalcovatví



Nauka o vazbě, rosbor a vypočítávánítkanin. Měři
ctví a rýsování, kresleníod raky odborné. Kupecké
počty a korespondence. Praktické tkaní na stavech
ručních. II. ročník: Technologie ručního a mechanic
kého tkalcovství. Nauka o vazbě tkanic slošitých a

výpočet. Strojnictví. Technické kreslení. Kreslení odruky a odborné. Uprava látek. Kněh vedení a směn
kářetví. Praktické tkaní na stavech ročních a mecha
nických. Podmínky přijetí: 1.) Propouštěcí vysvědčení
ze školy obecné nebo měšťanské z dokázaným pro
epěchem dobrým. 2.) Ukončení 14. roku. 8) Svolení
rodičů neb poračníků k návštěvě školy u neplnoletých.
Školné obnáší: Pro tazemce 20 zl. ročně ve dvou
stejných, před započetím kašdého pololetí, asplat
ných lhůtách. Takoví žáci, kteří avoji nemajetnost
řádně dosvědčí v mravném chování, pilnosti a dobrém
prospěchu se vykázati mohou, mobou o slevení škol
ního šádati. Zápis odbývá se dne 11. až 15, září 1898
v budově školní od 8—10 hodin dopoledne. V práz
dninách odbývá se béh připravný pro žáky, vstupující
do I. ročníku. Žáci, kteří přípravný tento běh navětě
vovali, mají při zápise před ostatními přednost. Zápis
do běhu přípravného koná se dne 6., 7. a 8. srpna
od 8—10 hodin dopoledne. Běh přípravný "počíná 9,
srpna a končí 3. září.

Lidovou knihovnu Palackého do
některé ohrožené obce v uzavřeném území vypraví
ukad. spolek „Dobroalav“ za příležitosti oslavy dvaceti
letého svého trvání a žádá všechny příznivce a přá
tele své o laskavou podporu v tomto směru. Kniby
i peněžité příspěvky k naznačenému účelu přijímá
místostarosta spolku p. JUC. Jan Mifiovský v
Hradci Králové č. 246.

Dr. Pacák o učitelstva. Die„Školského
Obzora“ pravil p. poslanec Udržal na velké manife
stační schůzi ujitelstva okresu Královéhradeckého mezi
jiným: „Poslanec dr. Pacák mi řekl: „Tam (na bau
ketu sjezdu Kutnoborského) se již nedalo s těmi pány
mluvit na cestě reeloí, — z nich vycházely výkřiky:
My nejsme pro autonomii! — | My jsme pro cen
tralisaci| (!Y — | Nechceme přijít pod vládu ně
jakých selských chrapounů!(|' Vzrušení)“. — Citu
jeme doslovně.

Ztracený vůz V noci na 20. t. m. ukradl
někdo kováři Jos. Feiglovi menší vůz, zeleně natřený,
který měl státi před svou dílnou v hradbách. Vůz
mě) ceny asi 20 zl.

Oheň vypukl dne 27. t m. večsr v kolné J.
Tvrdíka na Pražském Předměstí. K ohni hasnoacímu
vypravil se hasičský sbor královéhradecký se stříkačkou.

V přízemí Grandhotela rozbil někdo
ve středu večer okno kamsnem. Učinil=li to někdo z
prospěchářství, pak si vděk venkova nezíská. Divíme
se, že vůbec v Králové Hradci takové skotáctví jest
možné.

Socialní demokrat o straně social
ně demokratické. NedávnouveřejnilJan Vo
dička, kustos nem. pokladny v Praze o straně sociálně
demokratické, ze které vystoupil, zajímavé prohlášení.
Aby si učinilo čtenářstvo úsudek o socialních demo
kratech a poznalo, kdo je hlavním podporovatelem
jich, uveřejňujeme část onoho „Zaelána“. — „Vystou
piv ze strany sociálně demokratické, považuji za svou
povinnost několik slov říci na rozloučenou všem, s
nimiž pod společným praporem jsem pracoval. Věřil
jsem v obrodné poslání sociální demokracie. — To
zklamání, jehož jsem se dožil, je hrozné, je děsné.
Poznal jsem, že sociální demokracie činí pravý opak
toho, co činiti a hájiti má. To není zanedbávání zá
jmů dělvických, co vlastníma očima jsem viděl, pro to
jen jediné jméno mám: To je vědomé podvádění děl
nictva; a aby toto skutečné pravdy nepoznalo, aby
nevidělo, pro koho vlastně se bije, o to starají se na
četných schůzích sociálně demokratičtí agitátoři, jichž
„Uadšené řeči“ jsou pouhým švindlem, obratně nastro
jeným lapákem pro dobromyslné, ale neprozíravé du
še. Pouhý švindl udržaje sociální demokracii při moci,
to pravím veřejně.a na základě vlastních zkušeností,
jež jsou příčinou, proč k velikému překvapení sociál
ně demokratických vůdců z jejich armády vystapuju,
nelekaje se jejich mativosti ani čehokoliv jiného. Tam
není pro mne místa, kde z krejcarové sbírky chudých,
udřených dělníků za dvouhodinovou „řeč“ „zastance
dělného lidu“ posl. Berner žádá 25 sl., tam není pro
mne místa, kde protekce a nespravedlnost bojí, —
tam není pro mne místa, kde německo-židovský živel
rozhoduje, a kde k vůli tomuto živlu vše české se
snižuje a činí směšným, ne-li hůře. A dokonce jiš
není možné, aby poctivý český dělník setrval ve stra
ně, jež dožebrává se stále podpory u německo-židov
ských velkokapitalistů, a to u takových jmen, jichš
vyssavačství a nepřátelství k dělnictvu a také k če
ské věci je všeobecně známo, a jichž podporování so
ciálně demokratického tuku a fondu je totéž, jako
zakupování sociální demokracie k účelům . . (jakých
si židé přejou. Pozn. red.) Dnes všichni německo gi
dovští velkokapitalisté jsou více méně v intimním
spojení se rocialní demokracií, proto £ nf vystoupiti
musí ti, kterým jde o — dělnictvo. To rozhodlo u
mně. Zájmy německo-židovakých milionářů hájiti
nebudu, a nejméně už má k tomu příčin dělnictvo
české. O tom, jak sociální demokracie chápe kulturní
a výchovnou práci, nemluvím. To je všeobecně snámo.
Kdo však pracuje k sesarovění lidu, ten po mém pro
stém mínění koná práci protisociální. Ta není cesta
v před, to je cesta nazpátek, daleko nazpátek, do dob
pěstního práva. Malí lidé ©obrcmaě vyvinutým 60
bectvím, bez citu a vyšších snah, vnikli mezi dělni
ctvo a opanovali je. Jejich „já“ je novým bohem. Vše
ostatní je n.čím: Národnost, spravedlnost, lidskost,
poctivost . . .“ — Dosti, dosti! Věru pěkný to obrá=
zek. Člověk by myslel, že to psal nějaký klerikál —
zvláště poslední část. Že židé jsou vůdci a hlavními

podporovateli socialistů — je všeobecně známo —
rovněž 1 to, proč tak činí. Že se však přepočítají —
dá se mysleti. Dělnictvo české posná jistě, pro koho
vlastně pracuje — německo židovské zájmy hájíti ne
bude. Sesurovění mravů, jakou nyní sbleváváme ne
jen u lidu délného, alei vzdělaných lidí, není pouze
prací listů socialistických, nýbrž i našich radikálních
a lžisvobodomyslných všech listů, počínaje od Národ
ních Listů aš do těch Osvět, Pozorů, Obzorů a časo
pisů národního dělnictva. Naše svedené socialisty bu
de zajímat tato zpráva redaktora s německé říše:
Redaktor Knorr, upozorněn byr novinářskými články
na to, jak vůdce socialistů v Nemecku „soudrah“
Bebel řeší otázku sociální v praxi, nemeškal a zajel
do Kůssnachtu ve Švýcarsku, kdeš má „soudruh“
Bebel svoji villa a líčí dojmy své z této cesty takto:
„Villa Beblova nalózá se ve Švýcarsku na Caryšském
jezeře v překrásné poloze. Jest to trojpatrové stavení
blízko jezera s vysokou červenou střechou. Směrem
k jezera rozkládá se veliká zahrada s loubím a besíd
kami. Zahrada tato není břeb, nýbrž byla s velikým
nákladem do jezera nasypána. Na drahé straně vílly
prostírá se vinice s nesčetnými róvami vzácných a
jemných druhů. Od silnice odděluje villu vysoká zeď
ze žuly, nad hlavním portálem jest nápis „Bebels
Ruh“. — Cena villy, vinice a zahrady na nejkrásněj
ším jezeře Švýcarském obnáší nejméně půl millionů!“
— Tak vida! Bebel měšťáky nenávidí, každý kapita
lista jest. mu vyssavačem a majetek jest „majetková
šelma“ — ale v pohodlí pan Bebel nenáviděné kapi
talisty následuje přec. Škodu, še redaktor Knorr ne
opsal pro avé čtenáře Beblův jídelní lístek — v době,
kdy z hostiny jednou za rok na počest pořádané se
vytlouká kapitál, bylo by zajímavo věděti, kdo vlastně
lépe ji: zda Rothschild, jehož jídelau nikdo neprohlí
ží, či vůdce proletářův, milostpán Bebel? Kdo má ve
Šrycarsku villa a při ní vinice, dojista nejí škubán
ky a knedlíky se zelím .. . to pochopí přec každý.
A proto, nevyčítejme si kousek jídla, vždyť on každý
rád dobrého se napapá: měšťák i socialní demokrat.

Amenské slatinné lázně v Běélo
hradě téší se v Čechách té nejlepší pověsti. Pražští
lékaři neposýlají více své pacienty do Píšťau, kde si
uberští a vídeňští židé z Čechů a Slováků posměch
dělají. nýbrž — do Bělobradu. Jest to rozkošné letní
sídlo, které chráněno a obklíčeno jscuc ze všech stran
vonnou pryskyřící dýšícími jehličnatými lesy, jest mi
lým útulkem všem návštěvníkům, kteří baď jako bosté
lázeňští touží po opétném dosažení zdraví a eesílení
těla ve zdejších koupelích, nebo jako turisté oddat
se chtějí « pilným klidem příjemnému požitka krásné
přírody zdejší. Bažantnice, která se nálezá bned na
proti slatinným lázním, jest dostaveničkem lázeňských
hostů po koupeli a zvláště o svačině. Mobutné duby
a jiné listnaté lesy protkaué četnými chodníky po
skytují v parných dnech příjemné procházky ve stínu
loubí, a když jest počasí mokřejší a chladnější, tu
nalézá host vítané procházky v novém lačnatém, vzác
vými stromky vysázeném parku. Lázně bělohradské těší
se nejlepší a osvědčené pověstí mezi českou intelli
gencí a zvláště mezi kněžími, jichž tu bývá vždy větší
počet. Mnohý radikál se anad těch černých a zpá
tečnických lázní lekne, ale když po několika jen kou=
pelích se jeho stav očividně zlepší, když je brzy pružný,
čerstvý a zdravý jako bak, tu se zajisté i s těmí
„černými“ a borkými lázněmi smíří. Ty již mají
takovou vlastnosí, že i ten nejčervenější rak v nich
zčerná jako eben, ba i růžolící dámy stihne po vkro
čení do lázní stejný osud — ovšem ne na dloubo,
uebof až na oči opět čerň zmizí. Odehrává se to
kus poesie. Jako se ze ženských očí narodila, tak z
nich doznala zase svého znovuzrození. A jak na De
dělních a čtvrtečních koncertech v lázeňském hotelu
působí damský svět na stepilé i omládlé molodcel Ne
nadarmo pravil starý básník Hafis: „Oko šedé —
chytře si vede; oko hnědé — šelmovství přede; oko
modré — věrné, bodré; ale oko, oko černé — jak
boží soudy je nesměrné“. Slatinné lázně bělobradské
se odporučují každému, kdož stíženi jsou bolestmi
nervů, které na základě rermatickém epočívají a zá
něty kloubů provázejí. Bolestná ischias vyléčí se
v Bělohradějistě. Revmatism svalový a klou
bový vyžaduje obyčejně několík vydatvých koupelí s
massáží; mimo to užívá se galvanického neb indakč
níhoproudu. Kloubovní, vleklý revmatism
s výpotky rovněž při ponenáhbla zvyšovené teplotě se
léčí. Revmatism s vadou srdeční léčí se koupelemi
místními na př. nohou. Dna, není li zastaralá a pa
clent přísně sleduje předpisy lékařské, co do koupáví
i co do způsobu života, obyčejně tak se slepší, že
nemocný má dvě, tři lóta, ba i delší dobu pokoj. Pak
se musí návštěva lázní opakovat. Uspěšně se láčí v
Bělobradě výpotky revmatické z úrazu vsešlé, ochr
nutí a obrny revmatické a vsešlé z otravy kovem,
vleklé osutiny kožní, vleklé atomické vředy dolejších
končetin, rýpotky po zánětech břišních ústrojí po (še
stinedělí) a z těch vzešlé obrny a sesláblosť nervů.
Dlouholetí lázenští hosté jsou největšími obbájci a
obvalořečníky bělobradekých lásní. To stačí a jest
sajisté nejlepším odporučením. Účinak slatiny bělo
bradské na tělo a místa chorobná: působí trvalý tlak
na oběb krve a místa chorobné, zvýšaje trvalo te
plotu; dále je ta chemický vliv solí rozpustných, v
slatině obsažených na nervy a šilky kožní. Kdo ne
trpí organickými vadami srdce, skornanětím tepen,
plnokrevností, krvotokem, mdlobou, těhotenstvím, ta
berkalosou, rakorinou, padoucí nemocí, emphysemen,
tomu ovědomitý a starostlivý lázeňský lékař, pan dr.
Al. Mindl, předpiše olatinné lázně, ob den, dva, tři
dny za sebou eavynecháním jednoho dne. 20 až 80

koupelí stučí obyčejně k vyléčení. Massáž následuje
dle potřeby po čtvrté neb páté koupelí, Každá sla
tinná lázeň jest hustá kaše mezi 25—36“ R kolíss
jící; jelikoš jest slatioa velmi kyprá, jeví se koupel
vědy stejně a trvale hostou i teploa. V černé té kaši
potí se pacient 20 až 30 minat, Napřed působí pře
dráždění Ččivů úzkost v prsou a zrychlené dýchání,
ale po Ď minutách nastoupí klíd, nastane jemné pá
lení a svědění ků*e, pak se to ale v blátě leží pří
jemně. Trvalým tlakem slatiny, zvýšenou stálou te
plotou a drážděním kožních nervů vlivem chemickým
zrychluje se oběh krve. Krev proudí mocněji v místa
chorobné, vyměšuje zde čirou tekutina, pomocí které
výměšky nabíbají a měknou, stávají se střebatelnými
zpět do krve a odměšujíce se, odcházejí z těla ven.
Massáš rozmělnění a vstřebání výpotků velmi podpo
ruje. O bělohradské slatiné a lázeňských poměrech se
ještě zmíníme. Pobyt v Bělohradě jest velmi příjemný.
Nejvíce hostí bývá v lázeňském hotelu pana starosty
Vlasáka. Zde jest prostranný sál s vedlejšími míst
vostmi, zde se konají též lázeňské koncerty. Strava
je velmi dobrá za přiměřené ceny arovněž plzeňské,
novopacké pivo, růspá vína a minerální vody. Něco
menší ale četné navštěvovaný jest Březinův hotel Zá
tiší. V hostincích u Kolářů, u Děédkůa jinde jest
strava rovněž dobrá, Lázenští hosté bydlí buď v ho
telích, nebo v domech soukromých za cony přiměřené,
Lázeňská komise, páni lázeňští doktoři pp. dr. Alois
Mindl a dr. Lelek i obyvatelstvo bělobradské jdou
hostům s veškerou ochotou vstříc. Cena slatinné a
očistovací koupele obnáší 1 zl. 60 kr., sedací koupel
slatinná a očistující 1:20 zl, 1 místní koupel slatin
ná na nobu neb ruku 80 kr.; 1 slatinný obklad 30
kr.; prostěradlo 10, račaík 5 kr.; (pak-li hosť nemá
prádlo své; 1 masváž 1 koruna. Mimo to jsou zde parní
a vanové lázně pana Císaře; stadonsé koupele pro
zdravé lidi jsou v rybuíku. Společenský život v Bě
lohradě jest sousedský, srdečný, veselý. Páni poda
gristé a revmatici pana Mdra. Mindla rádi o nějakou
tu skleničku ošidf; avšak pan dr. Mindla zpá takové
praktiky ze zkušenosti, káže méně skleniček pít a
tak se překročení zákazu už uějak vyrovná. Velký
přestupek trestá ovšem p. Zipperlein a toho se každý
nejvíce bojí. Letos stovpla opět návštěva lázeňských
hostů v Bělehradě; proto se staví nové byty a pan
starosta Vlach staví s! nový hotel zrovna naproti
lázním, které jsou asi pět minut za městečkem. Bě
Jobrad se změnil za 20 let k nepoznání pěkné,

Hrozná bonře a lijáky stihlyv sobotu
odpoledne skoro celé severovýchodní Čechy. Déšť způ
sobil značné škody; na Nechanicku v okolíSádové a
Dohaliček s-lášť, zničilo strašné krupobití veškerou
úrodu. Ubohý rolnický lid usedavě plakal.

Zvěsti z východních Čech.
Z Kutné Hery. Počestnáredakce našeho

orgánu pro tupení klerikálů tentokrát vyjela si hezky
z ostra. Však jsme jiš měli oprávněnou obavu, že re
daktora Hejnicovi vyech! kalamář, nebo že má nedo
statek nadávek a báječných svých vtipů. Uznáváme,
že jeme se mýlili. Tentokrát na šesti místech častuje
klerikály. A jak mravně! „Ton kořaly“, „banobí“,
„plije“, „nadává“, „surovosti“, „darebáctví“, „děber
černé klerikální břečky“. atd. atd. P. redaktor dostal

trně novou zásobu přímo ze židovských výčepů.
Na všecky ty výlevy odpovídáme svým starým: „Ka
maráde nadáváš — nemáš prardu“. Dokud „Obnově“
nevyvrátíte její trrzení, dotad platí její slova od
prvního až doposledního písmena bez ohledu, sdaš
psána byla o posl. Pacákovi či jiném výtečníku Pod
vysockém. Farizejské kroutění očima a překrucování
fakt a slov nepomůže pranic.

Z Uhlíř. Janovic. Na sačátka července
měla se konati volba jednoho člena ze stavu učitel
ského do okresní školní rady v Kutné Hoře. Dosa
vadní zástupce okresu našeho Kutnohorsko Janovic
kého stal se některým pánům štrébrům a radikálům
trnem v oku, proto štvali a štvoa protiněmu neustále
stejně i zjevně. Již na schůzi v Rostěšivyznamenali
se svláště dva Kutnohorští kollegové; jeden s nich
chtěl býti kandidátem a drahý mu dělal nahaněče.
Později vystoupili dvakráte v „Labských proudech“,
O k. Obzora“ a tuké korrespondenčnímilístky ob
těžovali učitelstvo. Hlavní jejich trumf proti dosavad
nímu zástapci učitelstva v okresní školní radě (pan
Ledr z Malína zněl v ten smysl, še zástupce stava
učitelského mosí býti beze skvrny. Docela dobře. Ale,
proč jste volili dříve pana Ledra, a proč jste ještě
před dvěma lety ohromnou většinou zade ukázali ma
volbou, že jste jeho přivrženci? Proč jste proti němu
postavilinyní panaZa vadila.

Z Podvysocka. (Žid—hasitou.)„Národní
Listy“ a s nimi daševně epřízněnéi listy politického
klubu Podvysockého nejedenkrát v agitaci Husova
pomníku vyčetli „klerikálům“, že jejich peticepod
pisají jen kostelníci, avíčkové báby, kuchařky a —
židi. Zvláště tiro poslední se jim nésmírně líbili a
pověstné Šípy neopomenuli hned na to objednati u
osobního svého illustratora famoení illastraci. Mlčeli
jsme na tyto surové výpady, protože jeme dobře vě
děli, še pravda jest pánům= tábora mladočeského
věcí tak vsdálenou jako divochům intelligence. Než
všeho do času. jest třeba i v -tom promlaviti jednou
slovo rozhodné a ukásati jim, že oni jsou to, kterým
vagitacích protiklerikálních jest každý milým — tře
bas to byl i žid. Známý pan Novotný z Miskovio,
který, jak známo, umí slavně dršeti slovo, dostal arch
s známým šimlemka sbírání podpisů na Hueův pom
ník. Jako protestantský „Husita“ dal se ihned do abí
rání projevů v bydlišti svém Miskovicích. Zjednaný
mladík obíhal všechna stavení s archem — alemar
ně. Miskovičtí nesedají na lep pánům Novotným! Ja
ko mušové uvědomělí a jako praví katolící dávno



jísčetbykatolickýchlistů,prokohožejestcelé
ta hneltské omedie a proto milého uběrateleodká

zali, ať ci jen h Novotný shání podpisy u podvysockých protestantů. A tak se všech šesti set obyvatelů
i se člemové ovangelické rodiny Řepovy a

s nimi — div se svéte — také veliký, národní, vla
stenecký, český šid — Ede Lustig, od toho času
největší husita před Bohem. Když petice přinesena
byla p. Novotnému naspět, ta v sármutka nad tím
spátečnictvím“ miskovických sahalil svou tvář a mi

lou potici roztrhal — a spálil. Jome zvědaví, co řek
noa tomu nyní „Podvysocké Listy?“ A ještě svěda
vější jeme, co řekne tomu husita Lustig, až kato
líci vyvedou z toho důsledky pro budoucnost,

Z Cuslaví. Dne 10. t. m. konala „Katolická
jednota pro Cuslav a okolí“ svoji měsíční schůzi vzdor
Špatnému počasí velice četné navštívenou, při níž
přednášel předseda jednoty vp. Fr. Beran, o příčinách

nynějšího úpedka stara rolnického a o prostředcíchk nápravě. Popřednášce s puchvalou přijaté zaveden
byl velice čivý rozhovor, jehož účastnili se kromě ji
ných zvláště p. Josef Dostál, rolník z Caslavi a p.
Fr. Baček, domkař z Malé Lhoty, kteří přednesli ve
lice zdařilé řeči. Při jednání o časopisech, které se
ve spolku odebírati a čísti mají, promluvil krásně o
tisku dobrém a špatném p. St Syrový, kovář z Cu
slavi, který uvedl na konec, že noviny, které v jed
notlivých osadách mesi členy spolku kolovati badou
mají cenu přes 120 zl., z čehož přes tři čtvrté platí

eotektor jednoty vdp. Josef Kaplan, farář a vikář v
Časlari. Pěkným solovým výstupem pobavil nás ve

schůzi p. Fr. Kozel z Malé Lhoty. Mezi volnými ná
vrhy přijat byl jednomyslně a za blučného souhlasu
návrh protesta proti tomu, aby na místě sochy Ro
dičky Boší na Staroměstském náměstí v Praze posta
vena byla socha Hasora. Z této prvé schůze poznali
jsme, že jednota, čím dále tím větší nabývá přízně
ve farnosti, še zdárně zapouští kořeny, že se ujímá.
Zvláště to potěšitelno jest, če už nyní přihlásilo se
mnoho členů k odboru řečnickému a zábarnému, kte
ré teprre na podzim v život vstoupí. Bůh žehnej další
činnosti spolkové|

Z Malešova se nám píše: V klidnénaši obci
dojde snad brzy k vážným sporům. Na podnět chvalně
známého lékaře dra. Metelky měl zde býti založen
spolek dobrovolných hasičů a v nejbližším čase měla
prý se odbývati důležitá ustavovací scbůze. Několik
ctitelů redaktora Hejnice chtělo, aby tento osvědčený
„střikač“ byl též pozván, ale proti tomu povstaličetní
odpůrcové pravíce: My v Malešově redaktora Hejnice
nechceme, poněvadž stříká jen hnojůvkou a ne vodou.

Z Křesetle. Hamanitaliberálů, jedna scena
z dějiště evobodomyslných. Rozkošné místečko Rastěř.
U stolů snámí matadoři. Na stole pivo. „Obnova“
jde z raky do ruky. Jeden z velikášů okresn tluče
na stůl: „To až přestává všecko. Takle to dál jít ne
emí!“ Přistapuje občan M. z Křesetic, který rád do
náší a cosi šeptá rozhorlenému matadora. Ten vysko
čí a udeřiv se v prsa, volá: „My ho zničíme, my mu
vypovíme peníze a pak bude vědět. Zálošnu máme v
rakou“. Za stromy akrytá lidumilnost odchází a pláče
nad nezdárnými syny svobody. Stalo se leta Páně
3898 due 17. července odpoledne. Občane M. nesty
díte se? Pane Jelínku na stráži

Z Červeného Kostelce. Jednotakatol.
jinochů a mušů dovoluje mi ct. bratrským epolkům
oznámiti, še svým nákladem postavila vlastní spol
kový dům. Svěcení jeho vykoná nejdp. pan biskup
Králové-Hradecký dne 28. srpna t. r., k němuž Jed
nota již předem uctivě zve. Bližší oznámení později.

Z Mříčné. Katolická národní jednota zdejší
odbývala dne 29. června elavnostní měsíční schůzi
ne počest stoletých narozenin Frant. Palackého v při
fařené obci Kundraticích za valného účastenství členů
a jimi uvedených hostí obého pohlaví.Když byl dp.
předseda poukázal na činnost Palackého dějepisnou a
politickou, nesoucí ae po celý šivot k uznáním práv
národa českého v rámci říše rakouské a federativní
organisaci této říše, udělil slovo vp. Frant. Loskotovi,

kanena s Jablonce n. J., jenž spůsobem vědeckýmvylíčil Palackého, jako organisatora, historika a po
litika. Po řeči této, 2 hod. trvající a nijak nennavu
jící, přednesli členové katolické šivnostenské jednoty
ilemnické v osvědčeně své ochotě několik vlastenec
ých písní a žertovných výstupů, načež přečetl před

seda známou Palackého stat o víře a ukázal, že ne
Mbil-li se Palacký protestantům, nehájil to jejich
„Sionu“, pak ai přáti, nelíbí-li se internacionále, ježto
odsoudil jiš r. 1878. její program, má katolicko ná

rodní jednota: jeko národní, vší příčinu, na slavnostech Palackého účastenství bráti a nemá žádné pří
činy, jako katolická, se jim vyhýbati, ješto hlaboký
tento snatel dějin uměl spravedlivě oceniti zásluhy
katolické církve, třeba sem tam i na nepořádky uka
soval. Provoláním „olávy“ schůze skončena za vše
obecného nadšení a nerušenéhopořádku, když byla
budoucí schůze, v níš jednati se má o zastoupení
jednoty na katol, sjezdě,na počátek srpna ustanovena.

Z Bikánece. „Podrysocké listy“ občas vy
stoupí na podpatky hrdinů šlechetnosti. Zvláště jak
20 jedná o tisk klerikální, tu hned mají na jazyku

ino nmravněnosti a pro každou pravdivouzprávičku
čí hned o udavačství. Zmýlil by se však kašdý,

kdo by myelil, še samy dle svého mluvení budou
jednati. U nich dávno skutek — utek. Jak se jedná
© protivníka, tu jen ho zničit, i kdyby to pravda
mebyla. Posledně vssly si na muška p. Vlasáka a
udávají, še bylo naň učiněno oznámení pro špatné
obecní hospodářství. Ale rána selhala. Není na tom
ami zbla pravdy, ješto účty vede zcela jiný občan.
Jeme svědavi, zda „omravněná“ redakce svoje tvrsení

nyní odvolá? Pak-li ne, tedy jí povíme něco o obecmím hospolářetrí v Kutné Hoře,o řemeslnické škole,
© vlaském dvoře atd., kde před vlastním prahem je
toho k zametání dosť a dosť.

Z Bohuslavice. Dne 34. červenceodpoledne
kladli naši spoluobčané ovengeličtí v Bohuslavicích
základní kámen k svému novému svatostánku. Dvoj
ctihodný pán a staršinstvo pozvali si celé našepřed.
stavenstvo a se zvědavosti sešlo se k tomu velmi
mnoho katolíků. Světitel (?, byl stařičký pan senior

s Čerailova — jemuaasletorali Klášterský a Šonovský dvojotihudný pán. ŠSpásovitýten starý pán, ač
asi věděl, že ten zástup kolem není jen 270 členů
domácích víry — o tom ho mohl domácí pán také
poučit — tusince krásně a mírně začal: ebudeme
stavět stodolu ani hospodu ani fabrika“, ale dům Pá
ně, ale ne pro svaté ani pro nějakou Marii ani pro
Nepumuckého ani pro nějakého av. Václava . . ti jsou
mrtví — ti nám pomoci nemohou.“ Koma z nás se
to líbilo, toho čistého evangelia rejpáni? Nejprv nás
srdečně pozvali a paknás vyhlozili — a tolik sta
tečnosti jeme neměli, abychom se byli po tom čistém
začátku obrátili a šli domu. Dobřeže to rýpání ne
bylo poprre a nebude ani naposled; ale když my ka
tolíci máme přece jen obrněné nervy, trochu se otře
sem a snad až bude t. zv. svěcení domu Páně, při
jdeme pro dávku od p. seniora zas, No aspoň víme
odkud se sehnal náklad na stavbu. Domící za více
let sehnali 1400 sl. a přes 22000 dali bratři z říše
a spolek Gustava Adolfu nejvíce. Bratří z říše a Gu
stav Adolf-Verein, ti ovšem nevelobí a nectí pa
tronů země české, těm se nejedná o zvelebení a za
chování, nýbrš o zničení českého národa. Ti „berani“
z říše pnectí také máti Boží, která na Hostajnově
divy tvoří, kterou český národ v různých svatostán
cích uctívá. Bratři z říše dobře vědi, že napřed se
musí podkopati víra českého lidu v Boha a ve srsté
patrony země české a národa českého a že, až
vymizí láska ve víra a vlasť našich praotců, že te
prve pak budeme zralými spadnouti do klína máti
Germanie. Proto bratři z říše podporují u nás nevěru,
husitství, odboj proti katolické církvi, dynastii, proto

živnostníky z práce vyhánějí a je o poslední kus chleba
připravují. Ženešťastný mistr Kostnický zase musel
vyrakovati i v letopočtu zakládající listiny, kdo by
se dnes už divil? Slyšeli jsme: 18. dne měsíce čer
vence, po dni upálení našeho atd. — jen jak k tomu
chuďas ten svatý přišel — už i letopočet snad zave
dou od jeho smrti — a my jeme mysleli, že přece
sáklad jich je Luther. To jsme koukali a nyní pře
mítáme, jak také křesťané, ale dle evangelia to s úctou
Matky Boží beroun. I vlažní jinak katolíci byli roz
hořčení nad tím znenctěním Matky Kristovy od muže,
který již avým stářím měl by přinášet pokoj a ne boj
jako nerozvážný mladík. Jako nedávno dvojctihodný
pastor Dušek potapil památka Františka Palackého,
tak nyní černilovský pastor potupil české av. patrony.
Český lid si to zapamatuje. Ví aspoň, kdo u nás bu
dí avár a jakou úlohu v našich národních zápasech
hrají německé peníze — „bratrů z říšel“

Z Malina. Naše zpráva o cestmistra vzbu
dila patrné překvapení, zvláště nemile se dotkla dvou
známých přisluhovačů a neunavných kortešů strany
Pacákovsko-Metelkovské, jednoho z Přítoky a drahého
z Dobřeně, pánů N. a Š. Oba už to měli jisté — to
teplé hnízdečko a teď to má najednou dostat nějaký

pán od malty. Jest-li prý se to splní, seknou obava veřejnými službami mladočeskými a jeden přejde

k pogrokářům a druhý na truc dá se snad — ku klerikálům.
Z Kostelní Lhoty. (Neštěstí— bankrot.)

Žid J. Kleiner, obchodník obilím v Kostelní Lhotě u
Poděbrad udělal v března úpadek na „maličkost“ jen
asi na 200.000 zl. Vyšetřování táhne se dosud u kraj
ského soudu v Kutné Hoře. Jelikož se to venku z růz
ných příčin lehčeji dýchá, položili „přátelé“ Kleine
rovi 20.000 zl. — a žid je z vyšetřovací vazby na
svobodě. Přejeme mu té svobody, nebyl prý nejhorším
a o peníze přišli hlavně jeho souvěrci. Kleiner dělal
po p. faráři v Kostelní Lhotě největšího křesťana. No

— neštěstí nechodípo horách — ale po lidech —teďto ale stihlo žida. (Podobné neštěstí se židům nejča
etěji stává, Poza. red.) Bude-li žebrákem, musesli
bychom ho litovati — snad se to nestane jako u

mnohých obchodníků křesťanských. Ale že jen nepoč

V Náchedě nastalo všeobecné smiřování,
pravili jsme jiš dávno, še k tonu musí dojíti, až
zdravý rozum a chladná rozvaha zvítězí nad vášní
strannickou. Náchod vyšinul se na vynikající pohra

niční průmyslové město, které se bude šířit a vzrosteve velké město. Bude potřebovat celou řadu nových
zařízení a ty bude lze uskntečniti nejlépe za součin
nosti a dobré vůle všech. Čím větším a zámožnějším
městem český Náchod se stane, tím bezpečnější po
hraniční národní baštou se stane. Starostou města jeut
p. dr. František Dvořák,mužrozvážnýabystrý;
v městské radé s posavadními svými odpůrci zasedají
p. J. Bartoň st. a p. dr. Josef Čížek. Mužovétito

R dr. Nyklíček a jejich přivrženci snášeli se zcelaobře s přivrženci strany národní na slavném ban
ketě, na němš vdp. děkan J. E. Němeček připil
svornému působení a vespolné Činnosti v městě všech
a děkoval zároveň Bohu zs docílenou v městě shodu.
Ve dnech, kdy celý národ s Prahou a slovanskými
hosty v Praze oslavoval Františka Palackého, našel a
emířil se opět Náchod, ta která vlusti hráz, nechť tedy

racuje o příštích a velkých svých úkolech dle hesla
alackého: „Svůj k svéma a vždy dle pravdy“

Z českomoravské vysečimy| Katolíci
němečtí v česko-moravské vysočině mohli by sloužiti
za vzor všem lidem dobré vůle a pokoje.Mohlo by
se mysliti, že v dobách nynějších, kdyřev Schůnerův
a Wolfů rozléhá se po krajích německých, že nebude
ani jediné vesnice jak německé tak české, kde by mo
ment národnostní nebyl na prvém místě. V česko
moravské vysočině ale vidíme právěopak. Tam české
a německé sousední vesnice djl v nejlepší shodě. Dů
kas podán bned. V neděli dne 17. července měl sbor
dobrovolných hasičů v Nedvězím savévýroční veřejné
cvičení a pak zábavu. Pozvání byli kromě okolních
spolků českých i hasičský sbor německý z Jedlové —
a přišel. Po celou slavnost mlavili buď česky nebo
německy — jak kdo uměl — a nikde nebylo viděti
ani té nejmenší nad tím mrzutosti. Slavnost vydařila
se skvěle a konec všeho byl, še hasičský sbor nedvěs
ský musil slíbiti sboru z Jedlové,že se též slavnosti
jeho súčastní. Ostatně jest známá věc, še v Jedlové
jest 99 proc. Němců, kteříumí dobře česky a také
rádi česky mlaví. Již několikráte snažili se růsní lidé
v obci té rossíti německý šovinismus — ale marně.

Ucastila-li se nějaká ta plevel, missionáři ji vypleli
— majít v Jedlové fandaci, z nichž vydršuje se kaž
doroční misaie a tím dá se vysvětliti jejich spruvedi
nost a snášelivost. Zpět ke Krista a spravedlnost za
vládne zase!

Z Chocně. V neděli dne 34. července zavítal
k nám J. M. nejdůstojnější pán Eduard Jan Nepom.

grpych, aby posvětil prapor katolické jednoty jinochů a mužů v Chocni, a aby požebnal obnovený pout
níky chrám Páně na Hemžích u Chocně. Ačkoliv agi
tace přímo od několika „také“ katolíků choceňských,
před příchodem J. M. zavedena, přece celá slavnost
vyzněla v mohutnou, netašenou manifestaci katolickou.
Ohromné, nepřehledné zástapy lidu opravdu katoli
ckého radostně a nadšeně vítaly svého milovaného a
neohroženého biskupa. Zvláštního lesku ulavnosti do
daly četné spolky s prapory jak domácí tak cizí. Z
domácích spolků súčastnily se: Spolek vzájemně 8e

podporujících dělníků s praporem, sbor voj. vysloužilců v stejnokroji, sbor dobrovolných basičů, spolek
krejčovský, obuvnický a bednářský s prapory, z cizích
spolků dostavily se: sbory dobrovolných hasičů z Bě
stovic, ze Skorenic a z Koldína. Dále katolické jed
noty: z Náchoda s praporem, z Ustí n. 0. s prapo
rem, z Hnátnice, z Rychemburka, z Caslavi, z Lito
myšle s praporem, z Horního Jelení s praporem, z

erv. Kostelce, z Vamberka, ze Sezemic, z Kostelce
n. O. s praporem, z Luže, z Dobrušky s praporem,
ze Slezského Předměstí, z Přelouče 8 praporem, z D.
Dobrouče, z Třebechovic s praporem, z Heřm. Městce,
z Ú.Heřmanic, z Hradce Králové s praporem, z Chra=
sti, z Hlinska 8 praporem, z Proseče s praporem, z
Rovni a z Potštýna. Nanádraží přivítán byl nejdůst.

an biskup J. ŠJ.knížetem Ferdinandem Kinským, c.
k. komissarem šlechticem Richardem z Česaných, p.
Karlem Nechánskym, řiditelem panství a předsedou
místní katolické jednoty Al. Cerníkem. Před nádražím
většina spolků byla již shromážděna. Sotva že pan
biskap se objevil, přivítán boařlivým voláním: Sláva!
Průvod opravdu imposantní za zvuku hudby a střel
by bnal se k městu, přečetnými prapory ozdobenému.
U slavobrány proti knížecímu zámku přivítán byl p.
biskup dojemným přáním družičky, žačky Emanuely

ernušákovy, pak továrníkem p. Fr. J. Schejbalem a
p. Janem Kopeckým, členem místní školní rady, při
vchodu do chrámu Páně uvítána J. M. místním du
chorním správcem, důst. panem farářem Janem Cvr
kem. Prostorný chrám nestačil pojati zástupy lidu,
který obřady svěcení praporu, zvl-ště však mistrné
kázání J. M. s napjatou pozornosti sledoval. Také
jasní knížecí manželé z Kinských až do konce mše
av. byli přítomní. Patron chrámu Páně J. J. kníže
Kinský zavítal i k hostině na faře pořádané. Tím do
polední slavnost skončena. Odpoledne ve 3 hod. vyšel
průvod na Hemže, který byl ještě velikolepější, neš
ranní průvod z nádraží. Spolky s prapory, na tisíce
lidí z blízka iz dáli za zvuků marianských písní ubí
ralo se na Hemže. U slavobrány v obci Březenici uví
tána J. M. družičkou, u brány v Hemžích taktéž dru
žičkou a místním starostou panem Ant. Bartoněm. Po
posvěcení marianské sochy kázal J. M. venku před
chrámem Páně a elovy přesvědčivými a nad míru do
jemnými vybízel k úctě rodičky Boží tak, že oko ne
jen žen ale i přemnobých mužů zarouilo se slzou.
Požehnáním v chrámu Páně slavnost skončena. Při
odchodu jmenovala J. M. důstoj. pana faráře Cvrka
čestným děkanem, obce pakHemže, Březenice a Lho
ta Zářecká jmenovaly J M. svým prvním čestným
občanem. Uvítání de účastnilo přes 30 místních a ven
korských jednot s 18 prapory, téměř 6) kněží z růz
ných vikariátů, mezi nimi mnoho vikářů, děkanů, fa
rářů a katechetů. Rolníci v okolí nejváženější přijíž
děli s celými rodinami na svých nejlepších povozech,
měšťanstvo, řemeelnicivo i dělnictvo nejen vyvěšením
praporů, nýbrž i osobně bralo podíl na dopolední a
odpolední slavnosti. 3 slávobrány, přečetné prapory,
spolky v pestrých etejnokrojích, tisíce lidu ukázaly, že
těch 89 evangelíků s pastorem a pár židů Choceň
protikatolickou neudělají. Příští volby bohdá ukážou,
že v Chocni je na 4.000 katolíků. Porážka helvetů a
radikálů, jistého uzenáře, dráčka, stavitele, lékárníka,
Lichtenberga, Nováka atd. — kteří vydali heslo „Bry
nych nesmí býti vítán“ — jest úplná. Lid volal ndp.
biskupovi, jakmile vystoupil z vozu nadšené Sláva!
Charakteristický je výrok jistého radikálního zpravo
daje na nádraží choceňském: „Kde 8ejen těch „stu
dených“ tolik vzalo. Katolíci studení nebyli, v těch

lálo nadšení a radosť, ale radikálům naskakovala asi
usí kůže, něco takového od zdrcující katolické většiny

neočekávali. Ku slavnosti došly telegramypratrakýchkatol. jednot z Praby, z Chrudimi, z Poličky, z Hro
nova a z Králova Pole u Brna. Ku konci otázku:
Jak pakasi tém „také“ katolíkům choceňským bylo
při slavnosti, jak? Tolik práce, potu a námahy — a
přece nic platno! Zajisté podrabé přejde jim chuť k

obnému nekalému štvaní, jaké před příchodem J.
. rozpoutali. Na vlastní oči mohli se přesvědčiti o

pravdivosti slov. „Marné vaše proti nám jsou vzteky!“
Z Lommice n. Popelkou. Slavnépout

nické místo „hora Tábor“ nově jest ozdobeno snaží
vostí, neunavnou a tichou prací vp. Knížka a štědro
stí četných dobrodinců, zvláště velect. pp. Th. Mast
ného a V. Hornycha, z nichž každý přes 600 zl. na
nové ty práce věnovali. Nejen, že svatyně chrámová
krásou se stkví, ale pořízena jest od Lomnice křížová
cesta. Každé zastavení vypadá jsko pomník na vrcholi

s křížkem; obrasy křížové„ion práce polovypuklá,polychromovaná. Kromě malby, již nežištně provedl
vp. Knížek, stálo každé 86 zl. Ů studánky „Křížovky“
postaven nákladný pomník znázorňojící uzdravení
nemocného. Pomník ten proveden známým sochařem
omělcem Ant. Suchardou s N. Paky. I okolí studánky
páležitě jest opraveno. Celou kříšovou cestu pak dů
stojně zakončuje Boží hrob, jenž nákladem asi 700 zl.
krásně jest vystaven. Sta i tisíce jak zbožných pout
níků tak výletníků vystřídá se každý pátek na hoře
Tábor a kdo jednou tem zajde, opět tam zavítati touží.

Do Chlumu a Hlínskadne 9. červencet r.
zavítal nejdůst. pan biskup Eduard Jan Nep. Brynych
v průvodu nejd. pana kanovníka a smíchovskýho fa
ráře Šrehly, velct. p. Frant. Novotnýho, inspektora
bisk. panství a dp. hi Novotnýho bisk. sekretáře. By



lať to v pravdě vznešená návštěva, pravé vyrnamenání
pro obec Ch'um. Občané Cblumečtí jsouce si tobo vě

domi, uvítali nejd. pena biskopa, jakožto svého sousedního pána, okázale. Celý obecní výbor a rada se
starostou, četná školní mládež s pp. učitely, sbor ba
sičeký, místní tkalci s praporem a zástupy lidstva s
košinovskou hudbou v čele uvítali Jeho Milost Bi
skupskou, aby tak dali na jevo výraz své nelíčené
radosti, oddanosti a lásky. J. B. M. zavítal na Chlum,
aby sblídl své reality na Chlamu, své lesy po blíš
ležicí — zvláště však k vůli svému patronátnímu ko
stelu Chlamskému. Tento kostel bude míti z návštěvy
Biskupské Milosti velikou a věčnoa památku. dáť jej
Biskupská Milost značně zvelebit: blavní oltář bude
zcela nový, presbyterium celé a sakristie budou dů
stojně opraveny a jiné vhodné opravy badou v době

nejkratší provedeny. Vznešenéma a nejdůst. panu Btronu a dobrodinci žehnej za to a stále odplacaj Bůh!

Z Kaňku. (Dr. Pacák a socialisté.)Pan dr.
Engel mlavil jednou o punktacích a o politickéuitua
ci takto: „Připadá mi to tak, jako kdyby mi vzal
někdo kabát a vrátil mi knoflíky, abych také z tobo
kabáta něco měl“. Nechci býti špatným prorokem,
ale nerad bych byl, aby to s nynějšími vídeňskými

unktacemi o upravení otázky jazykové dopadlo po
dobně. Jazyková nařizení, která nám dal hr. Badeni,
které přistříhl baron Gautech a které s úskostí hájil
náš maličký p. Pacák, měla být asi tak přistříhnuta
jako „kaiserrok“, z něhož udělali frak salonní a ko
nečně sklepnický kabát bez šosů. Dávají nám toho
pořád méně. Podobně se to má s páně Pacákovými
sliby a vymoženostmi. Pan dr. Pacák sliboval na po
čátku své politickédráhy všem, co kdo chtěl a sobě
přál a ráčil. Pro řemeslníka, rolníka, úředníka měl
stejné sliby jako pro dělníky. Ještě 11. června 1892
horoval ve schůzi lidu v Kutné Hoře: Říká se nám
konečně, že se bratřičkojeme se socialisty. My hájíme
zájmy všech stavů vůbec, tedy i dělníka, a to činit
musíme, chceme-li ho udržet českému národu“. Pan
dr. Pacák mazal dělníkům — národním i mezinárod
ním — tak dlouho, dokud jich potřeboval na rozbí
jení staročeských schůzí a na skandalisování nepo
hodlných ma politických odpůrců v Kutné Hoře a na
Kotnohorsku. Dnes jeho „Podvysocké“ nemohou děl
níkům přijíti ani na jméno, zejména těm ne, kteří si
zachovali ještě svou víru v Boha, v katolické nábo
ženství. Socialisté sice těší se ekoro stejné přízni pá
ně Hejnicově, ale tohoto dobře vyplatil jeden dělník
právě, že, je vzdělaným sice, ale že nadává a lže tak
sprostě, že on jako dělník by se za to atyděl. Socia
listé se ostatně umí bránit a to velmi břitce. Tak
soudili nedávno o úpadka a násilí pacákoveké strany
v Katné Hoře takto: Skutečné lazaronství strany mla
dočeské jeví se nejlépe v „politickém působení“ zdejší
vládnoucí kliky, která sama o sobě je v úplném roz
vratu, ale na venek hlásá o sobě uplaceným tiskem
bezpočetné fanfáry. Dlouho trpěli jeme bezuzdné ná
jezdy místního n... . na stoupencestrany sociálně
domokratické, ale konečně je míra vrchovatá a my

pozvečéme hlasu na obranu. Když založili jsme spoek „Komenský“, byli zdejší Mladočeši prvními, kteří
v době voleb líssli se k nám v „Podvysockých Novi
nách“ a poslali k nám svého pověstného
Hejnice, aby 8 námi smlouval obecní volby; ten sli
boval nám mandáty v obci jménem svého napovědy
dra. Pacáka. Socialní demokraté byli Mladočechům
velmi dobrými k utiomení a pohřbení strany ostro
střelecké neboli staročeské. Té i oné je u nás politika
— „fuk“. Ale přece je bývalá strana střelecká otevře
nější vůčí dělnictva nežli vládnoucí „Mladočeši“. Ale

tek jako Herold řekl o svých nynějších rpojencích
Polácích, že by se raději spojili s čertem, tak bylo i
se zdejšími Mladočechy, kteří se v jedné hospodě pak
tovali s veterány a ve drahé se sociálními demokraty

a to je proto, aby až nabudou vrchu, oběma mohlivynadati. To bylo celé šplbadlo velikého okresního
š..... „ samozvanéhovůdcemladočeskéstrany, dra.
Pacáka a všech jeho zdejších mandarinů. Koho ne
mohli za služby dáti zavříti pro kus otevřené pravdy,
toho nyní utiskují, z chleba štvou, vyhánějí ve psí.
Ještě něco o bývalém sociálním demokratu v Kolíně,

p kábový jenž dal se nyní na mladočeskou víru.á se opravdu, že je kartel mezi „Podvysockými Li
aty“, „Českým Listem“ a „Lubskými Proudy“. A jak
vznikl? „Labské Prondy“, jež napolo udržuje dr. Šíl
v Kolíně, měly nadávek „Podvysockých Listů“ zdej
ších víc než dosti.Hejnic v Hoře Kutné nadával Šká
bovi tiskem .. . . Škába v Kolíně Hejnicovi v Hoře
Kutné..... ; tím všsk nechcemeříci, že oba měli
pravda, nicméně Škába jako chytřejší a šikovnější

obr-zil „Podvysockým Listům“ v Hoře Kutné odha
ováním skandálů dra. Pacáka, vůdce strany mlado

české a — oba listy daly svá sprostá, rozskřípaná
pára vůči sobě do pochvy a vrhly se tím ostřeji na
souální demokraty. Do tobo jako na zavclání přišel
mladočeský dělnický spolek „Barák“. Barákovi ne
moh!po smrti nikdo udělati větší ostudu, než že prá
vě v HořeKutné dali mu jméno mladočeští dělníci,
kteří se postavili pod protektorát pana poslance dra.
rytíře Plačka. Tento přišel k „demokratickému“ rytíř
ství jako slepice k zrna čili prévětak jako k hodno
sti své v dělnickém apolku „Barák“. Jaké snaby má
dr. Plaček vůči dělnictva? Ty, že se e mnohýmí sou
dí, komu dá práci. Čipřišel snad k hodnosti v „Ba
ráku“ kutnohorském snad proto, že kdysi k vůli ně
jakým německým handlířům, židům odněkad s Pruska,
faloval v Praze redaktora „Národních Listů“ Baráka
a se žalobou — propadl? A není to hotový skandál,
kdyš člověk, jehož jako redaktora svobodomyslného
časopisu vystrnadíz administrace „PodvysockýchLi
stů“ a ze svobodomyslného „Sokolu“, osmělí se po
řádné a poctivé dělníky proskribovati a jich mistry

terorisovati, r je dali z práce,ježtojsou sociálnímidemokraty? Kdo pak si koupil od našich proskribo
vaných soudruhů s jejich prací a mozoly také jejich
politické přesvědčení? Snad slavný řečník a „továr
ník“ pan „ který svého času vodil na naše
soudruhy do dílny tajné policisty? A což může pau
starosta Macháček mlavit v domě oběšence o provaze
a namlouvat povéstnémaVašíčkovi Hamplovic, aby
sociální demokraty posílal postrkem? Čj zapomněl
dan Macháček, kterak ho samébo do Hory Kutné při

vedli? Všeho moc škodí, vzácní měšťáci a podkuřající
si pohlaváři! Pabli se vám kdysi podařilo udolat
zdejší stranu staročeskou, nás, sociální demokraty,
neadoláte! Budeme vám nyní mlaviti do duše — my“.
Jeou to ostrá slova.

Okresní hospodářský spolek v Ne
vém Bydžově pořádati bude ve dnech 11. a 13,
září 1898.pod protehtorátem slav. sastupiteletva okresu
Novobydžovskéhovšeobecnou okresní hospo
déřakou výstava v NovémBydžověna pamět 60
letého panovnického jubilea Jeho Veličenstva krále
Českébo a círaře rakouského, Františka Josefa I. a
v upomínku na 50. vyročí zrašení roboty ve dvorech
a místnostech spolkového rolnického cukrovara v No
vém Bydžově. Pořádek: V neděli dne 11. září
1898. o 9. hodině ráno: Slavnostní zahájení a pro
hlídka výstavy. Odpoledne o z a půl hodině: Slav
nostní průvod korporací a spolků, spojený se slavností
obžinek a upomínkami na robotu. Průvodseřadí ae
u městských kasáren s pobybovati se bude přesná
městí ku výstavišti, Koncert a přátelská schůze na
výstavišti. V pondělí dne 12. září 1898. O 10. hod.
dopol. Slavnostní valná hromada okresního hospodař
ského spolku v sále městské radnice. Slavnostní řeč
prosloví předseda čes. odbora rady zemědělské pan
Heřman Janda. zemský i říšský poslanec. O t2. hod.
polední: Společný oběd v eále hostince „na Kopečka“.
Ó 3. hodině odpolední: Prohlášení udělerých odměn.
Výstava bude obsahovati: Skupina I. Zvířectvo
hospodářské, chovné i ušitkové: 1.)Koně.2.)
Skot. 3.) Brav vepřový, ovce 4.) Drobné zvířectvo ho
spodářeké všeho druha, drůbeš, králíci, psi. 5.) Po
případě ryby, včely a boorci. Skupina II. Plodiny
a výrobky zemědělské: 1.) Plodiny hospodářské:
Obilí, laskoviny, plodiny olejné a obchodní v klasech i
zrnech, rostliny přadné, okopaniny, rostliny pícní. 8.)
Lesnictví: Lesní stromky, semena, dřevo atd. 4.) Vý
robky hospodářské a výrobky bospodářského průmy
slu: Příze, plátno; ovoce sušené, nakládané, zavaře
nipy a ovocná vína; výrobky mlékařské, semena, tva
roh, sýr; výrobky cukrovarnické, pivovarnické, výrobky
vinařeké, mlynářeké, krupařeké, výrobky uzenářské,
pekařeké, knibařské, cukrářské i pornikářské. Skupina
III. Stroje a nářadí hospodářské: Strojea ná
řadí k orbě a ku zpracování půdy; stroje a zařízení
ku zlepšování půdy; stroje a nářadí do chlévů a mléč
nic; pumpy a nářadí pro epotřebu v domácnosti ho
spodáře; stroje na zužitkování ovoce; vozy, hasící ná
činí. Skopina IV. Pomůcky zemědělské: Hnojiva
strojená, krmiva obchodní, stavivo všeho druhu, ma
zadla, léky prozvířectvo, eoli a pod. Skupina V. Po
můcky vzdělávací: a) Hospodářské,zahradnické
a lesnické vyučovací pomůcky; sbírky a diagramy.
b) nástiny a nákresy hospodářských « dělnických bu

dov; pakresy dokonalých hoojisek, projekty zemědělsko-techoické a meliorační a j. c; Literární díla od
borná. Řád výstavní. 1. Přediněty výstavní buďtež bez
výminky nejdéle do 21. srpna 1898.n výbora okresní
hospod. výstavy v Novém Bydžově přihlášeny. Přihla
šovací listy buďtež správně ve všech odstavcích vy
plněny s udáním potřebnéhomísta. Zároveň buď dána
cena vystavených předmětů ku zjištění pojistného proti
ohni; vypadající premii zapraví vystavovatel přido
dání předmětů na výstaviště. Vyřizování přihlášek a
přidělování místa díti se bude v tom pořadí, v jakém
přiblášky došly. 2. Ceny z místa pro předměty vý
etavní jsou následající: a) ze 1 m* prostoru v kryté
uzavřené místnosti 1 zl. b), „ , »
otevřené 50 kr. c) za 1 m" prostoru nekrytého 10 kr.
d) za 1 m: prostora na stěně 30 kr. Kdoby, zaplativ
za místo, výstavy v Čas se nezúčastnil, ztrácí nároky
na zaplacenou čásť a místo. 3. Každý vystavovatel
obdrží zdarma jeden vstupní lístek na Čas výstavy,

jenž platí jen pro jeho osobu aneb jeho zástupceOsoby při strojích neb dobytku zaměstnané obdrží
známky ka bezplatnému pobytu na výstavišti. 4. Po
skytne li dráha výbod, zašlou se vystavovatelům le
gitimace opráňující k používání anížených sazeb pro
dopravu dráhou. Dopravu z nádraží Novobydžovského
a zpět zprostředkuje na požádání a na účet obesíla
tele výbor výstavní *) Výstavu na místě obstará si
vysta:ovatel neb jeho plnomocník, po přání i výstavní
komité za mírný poplatek. 5. Výstavní předměty nutno
nejméně 3 dn: před otevřením výstavy dodati a číslem
přihlášky, jménem a bydlištěm vystavovatele správně
označ.ti. Předměty prodejné buďtež pevnou cenou
označeny. 6. Žádný předměty nesmí před uzavčením
výstavy bez svolení výbora odetraněn býti, ani ten
kráte, kdyby prodán byl. Po ukončení výstavy jest
každý povinnen sám o to se postarati, aby jeho před
měty du 3 dnů z výstaviště odstraněny byly. Po uply
notí oněch 3 dnů, budou předměty neodstraněné na
útraty a nebezpečí pana vystavovatele uloženy výbo
rem výstavním. (Pokrač.)

=+

Politický přehled.
Španělské, které po vydání se San Joga

utrpělo neúspěchy též v jeho okolí, žáda prostřed
nictvím francouzského vyslance ve Washingtonu
— za mír. President žádá: Neodvislosť ostrova
Kuby pod protektorátem americkým, odstoupení
Portorika s souostroví Marian (v Tichém moři)
a jednoho přístevu na Filipinách za uhelnou sta
nici Spojeným státům americkým.

V jižní Číně se šířípovstání.Král rus
munský byl slavně vítán ve Varšava a v Petro
bredě. V přípitcích vzpomenuto slavných bojů
ruské a rumunské armády proti Turkům.

Ubří prý nepřijmou vyrovnání s Rakouskem
na základě $ 14 st. z. zákonů. Němci vidí ná
sledkem toho v Meďarech svou poslední spásu.
Nám jsou brozby Bánffyho a Némžetu lbostejny.
Ať si Maďaři platí své vojsko, státní dluh ať se
rozdělí s celní rozluka našemu rolnictvu a řeme
sinictvu jen prospěje.

"Tržní zprávy.
V Aradci Králové, dne 23, července 1898. 1 hl.

pňenice zl. 06:55 až 09 80, žito sl. 600 až 7.00, ječmena
500 aš 5-50. oves sl. 820 až 8-70, proso zi. 0:00 až
0:00, vikve sl. 0'00 až 0-00, brách zl. 00*0 al 00 —
čočka sl. 00-0 at —'00, jáhly sl. 920 až 9.40, krup
09 00 aš 23-—, bramborů sl. 1:80 až 200.

(Zasláno.)

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové:
bude ve středa

VED“dno 3.srpna vo 2hodinyodpol "UN
v diecásním spolkovém domě „Adalbsrtinu“, Jiříková tří

da č. 800- I. v Hredci Králové.

Dr. Alels Frýdel, Dr.Gastav Domabyl!,
předseda. jednatel.

(Zasláno.) m
Pan Fraatišek Moravus,

vyrábitel věiních hodin
v Brně.

Dáváme svědectví pravdě, že hodiny věžové při na
šem chrámu Pánč Dražovském od pana Františka Mora
vusa nás ve všem uspokojují; jsou laciné, vše pevné, jedno
duché, jdou spolehlivě. Nad to seznali jsme pana Františka
Moravusa jakožto velmi solidního a ochotného hodináře ve
všem, tak že ho všem vřele odporučujeme.

V Dražovicích, dne 29. srpna 1892.
Farní a obecní úřad.

Odporučení.
Koncem měsíce srpna 1892 pcstavil pan František

Moravus, hodinář v Brně, na věži chrámu ov. Jiří v Mora
vičanech nové hodiny. Od té doby až do dnes pozoroval
jsem je, porovnávaje jejich chůzi s jinými dobrými hodi
nami a s časem železničním, o kterém v poledne každo
denně se dovídá ©, a uváživ v echno mohu panu Františku

Moravusovi svědectví vydeti, že dodal hodiny dobré, kterévelmi správně jdou, a mohu jeho hodiny věžní i pro jiné“
věže dobře odporučiti.

Ferní úřad v Moravičanech, dne 15. prosince 1892.

Jan Kadláček, farář.

(Zasláno.)
Pan František Moravus,

vyrábitel věžních hodin v Brně.
V měsíci dubou re 1893 byly nám dodány z Vašeho

závodu hodiny chodu kotvového. Pečlivé a v každém ohledu
dokonalé spracování stroje, přesný a bezvadný chod, jakož
i poměrně na výbornost stroje nízká cena nutí nás k milé
povinnosti, bychom Vám tímto svrchovaně svou spokojenost
projevili. . ,

I můžeme proto ctěnou Vaši firmu nejen jako velmi
solidni, nýbrž i jako ryze vlasteneckou každému co nejlépe
doporučiti.

V Nivnici, dne 28. prosince 1892.

14. Bártek,
starosta obce.

Manšeřé Rybovi.



Pan Josef Krejčík
umělecký závod sochařský a řesbářský v Prase.
Dílny:Bubna 619-VII —Sklad Eláčine tř. č. 43

Zasílaje tovní poukáskou žádaný obnos za
socku Panny MarieLoardské pro zoejší chrám Páně
objednanou, mém za svou povinnost vzdáti Vám
upřímný dík se vskatkau umělecké provedení sochy
té kteráš nejen že slouží ka okraso chráma Páně, ale
celým provedením na každého působí dojmem neodo
latelným. Věra diviti se musí každý tomu, že ještě
tu aonde mnozí obrací se na firmu cizé v německých
krajinách, kdyš doma nalézti může race dovedné je
jichš výrobky daleko předčí práce firem cizích.

V úctě oddaný
P. Frant. de Paula Šilhe,

V Arnoštovicích, 1. května 1897.| farář.

Praktikant
absolvovaný sextán přijme se v lékárně „u zla

tého Iva“ v Hradel Králové.

gRE*>Humpolecká<

Jaličná sukna
a letní lodny.

Dámské lodny. Modní oblekové látky
na převlečníky a baveloky |

z čisté ovčí vlny a levných cenách doporučuje

Karel Kocián,
závod soukennický v Humpolol.
281 Vzorky k nahlédnutí franko.

Josef Krejčík vwPraze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a dilny na Letné, č. 612.-VII.
Sklad Eliščina třída č. 24.

doporučuje uctivě
své chvalněsnámé: Sochy, oltáře, křížové cesty,

jesle, Boží hroby,kříže, kazatelny, zpovědoalice, křtitel nsoly, svícny, I „ pul
' :ate. dle slohukostelů-vetry vd

Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně a
franko.

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 synovév Sychrově
=== (Založeno1853.)————

tovodeno přes 200 oltářů. Nejlepší odporačení:

Množství vlastních nákresů a fotografií
pap> k volnému nahlédnutí franco. ji

J
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Ve vlastním zájmu vždy a všude žádejte

JS přilimejte pouze tyto původní baličky.

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlastní dílné na umělé truhlářské i čalou

nické zboží vyrobené

úplná zařízení do pokojů
ze dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá

daného

BW pérovky a žíněnky, US
spony a sáslony do oken, blsdké i edrhované dle

franc. způsobu. 151

Laciné a krásné růžence
v největším výběru, obrázky svatých a vůbec vše, co. je

oboru devotionalií, má na skladě ústav
Růžencová výrobna v Praze č. 206-1.

Konviktská ulice.

mírnější než všude jinde
Čistým výtěžkem vydržuje ústav 25sirotků —mrzáčků.

Jan Kalis,
hodinář a zlatník

v Bychnově n. Ku.,
213 doporačuja

Tóž ns splitky.;

V Kčselově knibkupectví v Kemptenu vydáno právě nové,
posleduí dílo věhlasného Knelppa,

eo +, Dovělekk „Mojí závěti“
"0 14 pro lidizdravéa nemocné.

a bergů (Mírohorský,starostaspolku„Ce

P 47M ský Kneipp“v Prase.
“ S přečetnými vyobrazeními.

: ey

"< dovaněo 20 kr. více.
Dílo toto tvoří dávno očekávanou druhou část díla

„oje závět“
sásobě stále na skladě v českém knibkupectví

Fr. A.Urbánka v Praze,

obrázkovábrožurka Knelppova

Z Puše s podšívkou bílou, drapp, pestrou neb tu
reckou

185cm.dir.,180cto.dlouhé. . . . . al. 250
látky jemné, úplně vlně 6, v barvě

neb bordeaux s bílou podšívkou a
zcela jemným plněním

316 cm. dir, 180 cm. dl.. . . ... .« + zl 450
115 cm. Šir. 180 cm. dl. hedvábím prošívané zl. 5.—

z
červené, modré
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NARRNNNNU
Elegantní

dýmky

Pozor! Čtěte!
Abych v širší známost

uvedl svůj nově založený
závod s dřevěnými výrobky
a získal si přízeň P. T.obe
censtva ustanovil jsem krá
oné prémie a sice:

50krásných| 3máuotmjarme
dřevěných hraček nogramy, modely vkusnépracované a levné ceny,

Mám též na skladě veškeré
druhy dýmek hladkých (fAa
drovych). Ceny za kus: 60,

70, 80, co a 1 zl. 30 kr.
Obch dníkům při tuctovém
odebrání | poskytuji velké

výhody. 294

všech druhů, krásně malo
vaných, pro malé i velné
děti (pro chlapce jiné, pro
děvčata. rornůž jiné) za
douhbýdoplatek zl. 170.

Každé zásilce bude přis
jožen cenník všech dřevě
vých potřeb pro domácnost
i hospodářství| Obchodní
kům velké výholy.

Zásilky vyřizuje dobír
koučeská firma Jos.

Zásilky vyřizuje dobírkou
česká lirma Jos. Ko
stelecký, Svratouchč.1.

pošta Svratka (Čechy.)
Kostelecký, Sv h
ě 15„poštaSvratka(Čechy).| NANNNINII

JŘÁIÁÍÁCAIAAÁÁÍÁCÍÁÍCHCÍCÍCÍCÍ

Atelier pro malbu dekorativní

specielně kostelní.
Návrhy přesněve slohu vypracují še bezplatně,

Za solidué provedení záruka,

Malba nových a restaurování starých, sebe více
rašlých obrazů

£i
* Vilém Vondřejc,

akademický a dekorační malíř dříve ve Vídni,
nyní w Praze, Smíchov, Celná ul. č. 03.

JOIIICIIICAOICA

Levné Nd prodej a velkýmmnožstvímbrouše
ných skel na 12 svící z čistého

lustr barokový

bronzu dobře zlacený
Karel Zavadil,

pasíř v Chrudimi,

SEP- Vývoz do všech zemí! B
Na zemké jubilejní výstavě v Praze 1801.: Zlatí medalie
Na zemské hosp. prům. výstavě bulharské v Plovdivu :892
nejvyšší vyznamenání: Čestný diplom státní. Na hospodař
sko-prómyslové a národopisné výstavě v Hradci Králové
1894. Nejvyšší vyznamenání: Zlatá medalie s korunou. Na
Národopisné výstavě Českoslovanské v Praze 1893. 1. Cena.

Čestný diplom N. V.č. ,
Česká, na četných výstavách prvními cenami

továrnanapiana,pianinabarmonidavarhany

AL. HUGO LROTA 1 Brad Kron,

poctěna

ilíalní skla
dy:ve Vídni,
T Salesia
nergasse Sl. v
Brně, Orelská
ulice č. 7., v
Praze: Král

Vinohrady,Karlovatř.č.B.

odporoučí če
skému hudeb
nímu obecen
stvu svá nej
lépe osvěd

čená

piana,
pianina.

M : angl. repe
„- tální + by

čejnou vídeň
stou mecha

ne nikuunového
značně rdokonalsného proredení

a harmonia ovropské a amorické soustavy
všech rozměrů vcenách, přiřádné zevní úpravě, zaručen
trvanlivostí a vyrovnané uhlazené | vydatné zvučnosti

neobyčejně levných.

Též ma splátky za výhodných podminek.
Obrázkové cenníkv na požádání zdarma a franko.

Zárnka pětiletá. (99)

pap- Vývozdo všech zemi! "a

z vlněného atlasu Ila jakosti,v barvě modré
neb bordeaux jemně plněné s podšívkou bílou neb

wureckou

t15 cm. dir. 180 cm. dl. © < © < + al. áse115 cm. Š.r. 180 cm. dl hedvábím prošivané zl. 6—
135 cn. Šir.180 cm. dl. hedvábím prošívané zl. 750"
150 cm. dir. 200 cm. dl. hedvěbím prošívané zl. 9—

259—7
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Velectěnému obecenstvu, všem svým váže

9 W ©

výrobu křižů
v král. věnn. městě

v EXradoci Ecrálové
z ulice za sv. Duchem

do svého nového bytu do městského
starobního dvora

naproti »Adalbertinum“
přeložil,

Zvláště dovoluji si poznamenati, že příště
svůj výběr křížů, novými velmi vkusnými
vzory ze své dlouholeté zkušeností naby

tými rozmnožím.
V hluboké úctě a oddanosti

Raimund Jul. Kozel,
sochař a řezbář.

nejnovější soustavy
práce solidní ceny levné

doporučuje

© ČENĚK BUBENs
kočárník v Hradei Králové.

Vyrnamenáno na výstavách::V Jaroměři stříbrnou, v
Dobrnšce zlatou, v Praze státní bronzovoumedailí,
v Hradci Králové nejvyšší vyznamenání čestný diplom

s právem ražení zlaté medailie s korunou.

Annenské l ( um Zahájení9.
SAŮMNÉ| aa čo

ně ja
U —

v Bělohradědně Slánajíjišod
(královatví Če | roku 1885.

ské), stanicese- rhenmatis, Prospektynil
ver.-záp. dráhy. Then. ochotně

TE Přebrávné , správa lésní.
letní. Ichlds 4 p 818

Dekorační malíř a poslacovač

(JAN BARTA.
v Rychnověa. Kn.

Staré náměstí čís. 72.
(© doporučuje se P. T. duchovenstvu a pa

: tronátním úřadům

Ceny co nejmírnější. 260

Plány na malby kostelů vypracují na
pošádání ve všech alozích s přiloše

nými rozpočty.

Matěračská dílna

P Josef Komárek a syn
v domě p.Rezka na hlav. náměstí č. 133

v Hradoi Králové

nabízí služby evé ku provedení veškerých prací
stavebních, nátěru facad a průčelí domů,
nábytku, podlah, železnýchkonstrukcí a

podobné.

Vedle napodobení různých dřev prová
dirmetéž i věrnou imitaci mramoru.

u

Trvaniivápráce.————————ó

ď“

| (Bližší sdělí p. K. Našta, obrrník zda)

la- WD“Lovnéceny.-UN

PEB“Nejlepší "IB

olovákou Slivovict
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

M.Nesňa) v Uherském Brodě
(Morava).

©00C00000000000009
© G9*Novinka!i

Praktické

Pychloprací stroje

dla a k docílení čistého prádla, aniž by tím prá
dlo trpělo, shotovuje strojnická dílna

J. Bucka ve Smidarech,
kde možno též veškeré hospodářské stroje nej
novější soustavy důkladně zhotovené sa ceny

levné abdržeti. 311

Upozorňuji na dokonale a nejnovější Fezaci
stroje exoentrické mláticí stroje s kuličkovým z
ložisky. Prací stroje má též na skladě p. Karel
Duě«k, ns sv. Jenekém nám. v Hradci Králové
a p. Kolář, hotelier v Bělobradě.

00000000000000000
Časových úvah

vyjdou dne 1.srpna dvě Čísla
současně 11.a 12.

— — ————=

Úspora paliva nejméně 60 procent.
Topení po oelý den bez přikládání.

Vymálezem velice důležitým,
praktickým, v každém ohledu osvědčeným a cen

ným jsou :

© SEYKOROVA ©
výsadní násypná

Topulačníkamna
»EUPYRON

která všady výkonysvýminejvětšího úspěchu docílila.

Vynikají hlavně tím, že vyhřivají vrstvy
vzduochové-iu samé podlahy tak, že nohy
vteple 14, 15 i více stupňů R se nachá“
zejí, což nedooileno žádným systémem ka

men vůbeo. +

V největším mraza spotřebojí k v pení pokoje76
krychl. metrůvelkéhona 16 ee stupňů R

za den pouze za 4 krejcary uhlí
v menším mrasu pouze polovic, takže oproti jiným

systémům V

nejméně 60", paliva se ušetří.
Vydaj ze kamna musi být úsporou paliva
za jednu, u větších druhů nejdéle za dvě

zimy úplně kryt.
Na stálém skladě

uF.L. HELLMANNA,
inženýraa stavitele v Jaroměři.

ODOOO0000

JAN HORÁK
soukeník

V BYOHNOVĚ n K

m
čistě vlněné látky

ORP"vlastní výroby.i
Račteš učiniti jen malou objednávku na

skoušku!

Vzorky na požádání zašlu franko.

Děhuje všem il ledůstoj ,
veleciéným stkazníkům zuvzácnou přísek pro.
sím, aby mi i dále důvěru svou věnovali a sli

buj. vědy vzornou, poctivou obsluhu. 16

OO000

Denní osvěžení; chuti k jídlu, okamšité posily

ným chudokrevností, chorobám plic a re
konvalescentům poskytuje skleníčka ře
ckého vína: MAVRODAPHNEsladké, ACHATER
SEC méně sladké, obě vína desertní a pro nemocné,
lisované z čerstvých hroznů Malvasinských. K obdržení
u pp. lékárníků A. Spory, K. Hubáčka, v Hradci
Králové, jakož u firmy H. F. Seidel, Praha Vodi
čková ul. č. 30, hlavní sklad spol. Achaia v Patrasu
pro Čechy, Moravu a Slezko. Ceny: Celá láhev 1-75 zl.,
půl láhve 90 kr. Toto víno nezkazí se v načatých,
dobře uzavřených láhbvích. (108)

Do Hradce Králové a okolí l

AL. SVOBODOVÁ,
vdova po čalouníku

v Hradci Králové
(Velké náměstí čís. 27.)

dovoluje si tímto P. T. zákazníkům zdvo
řile oznámiti, že závod svůj po v Pánu
zesnalém manželi vede dále a protož prosí
o laskavézachování -dosavadní hojné přízně

P. T. obecenstva.

JEP“Veškeré práce vyřizujíse rychle,
přesněa levně. JN

tkraná máma: Kotva.

LINIMENT. CAPOIGÍ GOMF.
z Richtrovy lékárny v Praze

uznává se za výborné,bolesti utišující natírání; jestnaskladěve hlékárnáchza40kr.,70kr.sIzl.
Všeobecně oblíbený tente

domácí prostředek
žádej vědy jen v původních láhvích s naší ochrannou
známkou „kotvou“ z Richtrevy lékárny.

Ýochrnon mámktu sapůvodnípřípravku,

Richtřova lékárna „U zlatého Ira“ v Praze.

eřmánkový květ
syrový neb suchý

kopoje v každém množutví za cenu nejvyšší lékárna
„U zlatého Iva“ v Hradet Králové.

ejedlý,
dekorační malíř 1

| v Novém Bydžově
dříve v Hradce! Králové

odporačuje svůj atelier k provedení všech de- |/
korativní

male fostelů
při trvanlivé malířské technice,

Provádím malby od jednoduchého aš do
uměleckého spracování, restauruji etaré maby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
luji obrazy nové. "VÍ

Návrhy va slohu stavby kostela se na
| požádáníochotně vypracují a rozpočty předlo ží

"“ :



Kníže Bismark.
Muž železa a krve, jenž prohlásil, še

Němci vebojí senikoho leda Boha, ze
mřel v sobotu v noci ve Friedricbaruhe, ve věku
88'/ let. Bismark byl sapřisáhlý nepřítel Rakou
ska; od r. 1850 přemýšlel o jeho pokoření a zkáze.
Roku 1851 mohlo Rakousko zdrtiti svého pruského
odpůrce, leč ukázalo se býti šlechetným v nepra
vý čas. Sotva že 23. září roku 1862 král Vilém
povolal Ottona Bismarka, pruského velevyslance
v Paříži, do Berlína, aby tu do pravých kolejí
přivedl rozvrzanou káru politiky praské, kterou
do slepé uličky zavedli hrabě Mantenffel a princ
Adolf Hohenlohe-Ilfingen, pomýšlel Bismark na zká
su Rakouska.

Saský vyslanec hrabě Vitzthum objasnil ve
svých spisech situaci evropskou až do roku 1866.
Tam praví, že Bismark velmi těžce nesl bluboké
ponížení Pruska před vládou potomního císaře Vi
léma L Německý spolek byl slabý, neschopný vý
voje. Za Bedřicha Vlléma III. mohlo Rakousko
obňoviti německé císařství, když pruský král dal
svému vídeňekému vyslanci tento pokyn: „First
Metternich sagen, ich ibn immer auch als meinen
Ministr des Auswártigen betrachten“. Roku 1848
1849, když byl zmatek největší a král pruský
zvolen za císaře, musil pro slabost Prusku tento
tital zamítnouti. Když císař rakouský musil na zá
kladě smlouvy moichovohradištské povolati proti
Maďarům Rasy na pomoc, stalo 8e Rusko rozbod
čím mezi Pruskem a Rakouskem. V Olomouci
bylo Prusko a Německo nejhlouběji pokořeno. Kní
že Felix Schwarzenberg nemusil tam volat cara
za rozhodčího, ale mohl poslat Radeckého-s c.“k.
armádou do Berlína. Prusko nebylo k válce na

rosto připraveno. Bismark si to zapamatoval a
jako vyslanee v Petrohradě pracoval proti Rakou
sku a získal Rusko Prusku.

Když poprve objevil se ministrpresident Bis
mark v praské sněmovně, promluvil řeč progra
movou, kterou ani Prušáci, ani Němci, ani svět
tebdy nechápali. Pronesiť tehdy Biemark tyto cha
rakteristické věty: „Veliká svoboda jednotlivce
činí obtížno v Prasku vládnouti dle předpisů ústa

v «. © Nikoli na liberalismus Pruska pohlížíčmecko, nýbrž na jeho moc. Prusko musí své
síly vzchopiti a sebrati pro příhodný okamžik,
který jiš několikrát promeškalo. Hranice pruské

-jsou podle vídeňských úmluv (z roka 1815) příliš
těsné pro zdruvý život státní; nikoli řečmi a usne
seními většiny sněmovní řeší se časové otásky,
tot chyba r. 1848 a 1849 — nýbrž krví a že
lezem.

Rakousko těchto zřetelných jeho slov nechá
palo, spolčilo se s Pruskem k dobytí bývalých
spolkových zemí německých, Schleewiku a Holštý
na, aby se pak odtad i z německého bantu dalo
Německem vyhodit. Věrnost českého národa za
chránila tehdy Hababurgskou dynastii a Rakou
sko. Český národ petedl na lep pruskému provo
lání k „českému národu v staroslavném království
Českém“, které zčeštil revolucionář z r. 1848 —
Josef Frič — takže praští generalové sami s údi
vem pravili, že ové ei zasloužili vděčnost
Rakouska. Že Be to nestalo v r. 1871, zavinil opět
kníže Bismark, který nedopustil, aby Rakousko
dopracovalo se vnitřního míru a spokojenosti všech
rakouských národů. Dnes směleji, než kdykoli dří
ve, pozvedá we u nás blavu „germania irridenta“.
Toft nepřímo dílem Bismarkovým. Dobře proto

prani o Biemarkovi orgán vojenských kruhů rauských: Byl to nejstrašlivější nepřítel, žádný
dosud muž nezpůsobil Rakousku tolik trpkého,
jako os. Když nám podával ruku ke spolku, oči
nil to jen proto, že mohl raky naší velmi dobře

potřebovati A jakého drahu bylo naše přátelatvíněmu, ukázalo nedávno odhalené tajemství, že
Bismark vedle Rakouska — spojil se též a Ru
skem,třebav proti Rakousku.

Odhalené toto tajemství prozrazuje, že Ra
kousko nesmí nikdy Prusku věřiti a že lépe uči
ní, bude-li více důvěřovati Rusku.

Roku 1889 pronesli dr. Rieger, Edvard Gré
gr, Špindler i dr. Fanderlik před českou veřejností
nábled, že po jejich soudu blavně vnější, zahra
ničné vlivy nutkali k vídeňským punktacím. Tyto
vnější vlivy nabyly ve Vídni pouze proto slechu

a převaby, že tam zavládlo přesvědčení, že agi
tace mladočeské v letech 1887—80 ohrožovaly
spolek rakousko-německý,že propagovalypanslav is
mus. Dnes toho ovšem není. Dr. Herold polské
ho čerta již dávno odvolal a s dr. Pacákem je
nejnadšenějším zastancem epolku Rakouska s Ně
meckem. Sotva že Bismark po bitvě u Král. Hradce
vybodil Rakousko z buntu německého, dostal již
do svého vleku jižní Německo, aby se zabezpečil
proti Francii. Biemark zabral Hannoversko, Rur
Hessensko, Frankfurt a Nassavsko a po strašné po
rážce Francie v letech 1870—1871 zabral ještě
Elsasko a kus Lotrynska.

Na to ve řídil v zahraniční politice římským
heslem: „Děl a panuj“. Rakousko mu bylo pro
spěšno, aby udržel Rusko v šachu, Italie měla
opět v napjetí držeti Francii. Berlínským kongres
sem udělal Bismark Rakousko a Rusko soky na
polostrově balkánském a poslav Francii do Tunisu,
způsobil mezi oběma románskými státy blubší
propast, než-li jsou Alpy mezi nimi se prostírající
vysoké.

Nás slovany Bismark nenáviděl. Mocný ten
státník nebyl poetickou povahou; jeho ruka za
sáhla drsně v osudy národů. Fantasie neznal; u
něhv rozhodovala chladná vypočítavosí a rozum.
Snění a fantosování ponechal jiným. Boží Prozfe
telnosť obdařila jej obrovskými echopoostmi, avšak
on neměl těch vznešených citů, jimiž oplývají ge
niové a proto spočívalo každé jeho dílo na křiv
dách a nespravedlnostech. Každý jeho trumf stál
potoky krve a slzí. Poláky pruské začal vyvlast
ovat z jejich rodné půdy, Čechyprostě vyháněl.

Za živobytí Bismarkova bylo Německo první
velmocí světovou, 8 rozvojem válečného a obchod
ního loďstva rostly též německé zámořské osady,
takše dnes Německo v tomto obledu předstihlo již
Francii. Císař Vilém I. uznával zásluby Biemarka

smrti nikdy nechtěl slyšeti o odstoupení Bismar
kově. Za starého Vilema byl skutečným vládcem
v Německu říšský kancléř Bismark; stařičkýcísař
dobrovolně mu přenechával přednost a trpěl, aby
Biemarkovi ustoupiti musil vlastní jeho 8yn, choť
i matka tohoto. Císař Bedřich za krátké své vlády
nedovedl moc knížete Bismarka zlomiti Světovláda
Biemarkova zdála se býti pojištěna i za vlády je
ho syna, nynějšího císaře Viléma, který jako princ
Bismarka zbožňoval, a který jako koruoní prince
pronesl památný přípitek, v němž porovnal Bis
marka s praporečníkem, který v boji jediný třímá
pevnou rukou německý prápor, když jeho pán
(tehdejší císař Bedřich) jest na smrť zraněn; princ
Vilém přísahal tekdy, že on 8 ostatními Němci
věrně a s důvěrou půjdou za práporem Bismar
kovým.

Nynější císař Vilém se tebdy ještě nesnal;
lépe bo prohlédl Bismark, který o něm na počát
ka roku 1888 pravil: „Tento vznešený pán má
všechny vlastnosti, aby jednou mohl býti velikým
panovníkem, důstojným jeho slavných předků, cí
saře Víléma a krále Bedřicha Velkého“.

A mladý císař Vilém brzy na to ukázal, žo
chce býti sám vládcem Německa, že chce sám
býti svým kancléřem a prvním miuistret. Vlády

jvý Bismark povýšen byv za vévodu z Lauen
burgu aza generáloího plukovníka jízdy s hodno
stí generálního polního maršálka, musil odstoupit.
Císař Vilém mu tehdy děkoval: „Věe, co jste pro
Prusko a Německo vykonal, čím jste domu našemu
a mně byl, zůstane mi i celému německému ná
rodu ve věčné paměti“.

Biemark, který nastoupil politickou drábu
jako pouhý a zadlužený šlechtic, majitel části ro
dinného statku Schěobausen, šel do pense jako
vévoda, jsko majitel Friedrichsrube a Varzinu,
které mu vynesly válka s Francií a s Rakouskem
a Jako majitel celého panství Schonhausenu, který
mu koupil a arrondoval vděčný německý národ.
Celkem zůstavil 30 milionů marek jmění. Co slsí
a krve lpí na nich!

Kníže Biemark i jako soukromník, měl často
rozhodující vliv na politika německou; jeho ná
stupci v úřadě kancelétekém, generál Caprivi á
kníže Hohenlohe, ba i císař Vilém často se jej
tázali o radu. Bismark se snažil zachránit, co stvo
řil. Na sklonku svého života byl rozhodným kon
servativcem.

Inserty se počítají levně.
Obnova vychásí v pátek v poledne.

Jako všemohoucí kancléř vrhl papeži ruka
vici a pravil brdě, že do Canossy nikdy nepůjde
zahájil v Prusku a Německu kultaroí boj, stíhal
katolické biskupy a magnáty, utlačoval Poláky,
Dány, Welfy, Elsasany a socialisty, ale muž, kter
dovedl ovládat Evropu a svět po 27 let, nedovedl
Německu dáti vnitřní mír a pořádek. Prozíravý
zvěčnělý maršálek Moltke se nemýlil, že Německo
ještě nejméně 50 let po velké vítězné válce bude
potřebovati na uspořádání svých poměrů. Strany,
které Bisgmark za svého živobytí nejvíce potíral,
jiboněmečtí demokraté (Beparatisti), Welfové svo
bodomyslní a socialisté od jeho pádu stále se zma
hají, a katolický střed stal se dokonce rozhodující,
vládnoucí stranou v Německu.

Bismarkova síla a autorita byla Německu k
dobrému, ale jeho chybami trpěl a dosud trpí ně
mecký lid. O dynastii Bismarků se dnes v Ně.
mecku nemluví. Dědic zvěčnělého kancléře kníže
Herbert Bismark, švakr knížete Karla Schwarzen
berka Vorlického ml., sotva se stane ředitelem
politiky německé, a hrabě Vilém, dědic alodialního
statku Varzina a president v západním Prusku,
sotva to dále přivede. Po pádu železného kancléře
stalo se v Evropě rozhodující velmocí Rusko, Ra
kousko se v trojspolku více uvolnilo a v Německu
vnitřní jednota se povolila, spolková knížata i ně
mecký lid jsou 8 nynějším vládním kursem pořad
více nespokojeni. Možná,že císař Vilém, který
vládne již 10 let, bude potřebovati nového Bis
marka, leč sotva jej nyní najde. Německu schází
nyní, co plány Bismarkovy nejvíce podporovalo —
přízeň Ruska.

u oŠišák a mitra.
„Náboženství nemůžeme potřebovati; ono

nám překáží v naších podnicích“ — tak řekl kdysi
Bedřich II., král pruský. Tuto „prostou“ zásadu
měl a dle ní jednal Bismark jako státoík. Nábo
ženství praví jednoduše: Nepokradeš. A katechis
mus prosté vykládá, že máme každému, což jeho
jest — majetek, právo — nechávati a dávati. Ná
boženství praví: Nezabiješ a katolicismus vykládá,
že není dovoleno jiného neb sebe raniti nebo za
biti. Náboženství praví: Co nechceš, aby tobě ji
ní činili, ani ty nečiů jim. Náboženství praví: Bůh
jest spravedlivý — dobré odměňuje a zlé tresce.
Náboženství praví, že trest za zlé činy jest věčný
a nesmírně brozný, a bude ho daše každého člo
věka s plným vědomím snášeti a cítiti. To jsou
ovšem pravdy, které se nebodily Bismarkovi. Muž
teo — muž opravdu železa a krve — neštítil se
nejen podloudným — křesťanskou věrou zapově
zeným — způsobem, ale i násilím, válkou, zabí
jením lidí a děláním mrzáků ubírati jiným práva
a majetek Nepokradeš, Nezabiješ, Nečiň jiným,
co by tebe bolelo k. př. všecky hrůzy, boly a ne
štěstí z války plynoucí; Bůh vševědoucí a zlé
věčně trestající, to vše nebylo mu ničím. Kdyby
v těchle věcech byl zachovával náboženství, nebyl.
by vznítil tři děsné války v Šlesviku, u Hradce

Králové, ve Francii. Kdo jen něco málo války 8
jejími následky viděl, musí trnouti úad hrůznou
tíží viny toho, kdo ji vznítil. Roku šedesátého še
stého řekl v Novém Bydžově pruský jeden důstoj
ník po bitvě u Jičína. Až posud nevěřil jsem pří
liš v peklo,ale nyní jsem se o tom přesvědčil,
že musí trest stihnoati toho, kdo válku způsobil.
A v Kutné Hoře jmenovali vojáci němečtí přímo
a výslovně Bismarka, jejž Bůh za ta válku musí
ztrestati.

Ani sám Bismark neubránil se hlasu svého
svědomí, blasu spravedlivého v duši své, když je
denkráte pravil: Osmdesát tisíc životů lidských
zmařeno vinou mou!

Ale co nad to ještě zavinil? Celé moře útrap
vojáků v leženích, ve Francii docela ve sněhu
mrznouclob, celé moře vzdechů těžce raněných
bolestmi se svíjejících ba i proklínajících, celé
moře slz matek, vdov a sirotků, celé zástupy zni
čených jednotlivců o zdraví a tudíž o lepší výži
vu připravených, celé zástapy rodin v bídu uvr
žených; nad to pak oloupení sousedních státu 0
práva, země a peníze, z nichž Bismark si koupil
panství — a jiné dostal přídavkem — to vše je



těžký přívažekk tém osmdesáti tisícům životů
lidských.

0 je tedy ten dle názorů liberálních „veli
ký“ Bismark, co je ve světle pravdy? Bojíme se
to řící. abychom nezavinili konfiskaci Obnovy pro
„urážku“ soasedního státu. Ale kdo ví, jak se ff
ká tomu, kdo nezachovává příkázaní „Nepokradeš
a Nezabiješ“, ten se tobo domyslí.

Ale — mimochodem řečeno — co je ten u
nás tak drahocenný protináboženský, bezbožnický
iiberaJismus, který tyto věci dovoluje? — Nebyl

by lepší ten potupový „klerikalismas“, který hrozítrestem za „podniky“ takovéhle? Ba že ovšem!
Kdyby, jak uvědomělí katolíci čili klerfkálové o
to usilují, náboženství proniklo každé srdce, kdy
by se státy řídily zákonem Kristovým,
vypadalo by to ve světě zcela jinak. Bismarkové
byli by nemožní. Neříkalo by se n. p. jako roku
1866 násilnému vydírání potravin — reguisice,
nýbrž loupež; nebylo by 8e vymyslelo pro loupe
ní a přivlastňování si cizích zemí slovo annexe;
a malí zloději a vrahové jednotlivých nebyli by
trestáni, kdežto ti, Co „annektují“ se nazývají
„velkými“.

Pozorojme opravdového katolíka 8 jeho něž
pou svědomitosti, která se leká i nejmenších pře
stupků, s jeho živou vírou, která vyluzuje lítost
i vad chybami, bez nichž lidská přirozenost vůbec
není; s jeho hrdinskou kajicností, která nejen

| předsevzetí dobrá, ale i uápravu života a nábradu
škody učiněné působí, zdaž nemusí v nás vzbuditi
soustrast v mravech pokleslý a nebo sobecký li
berál, radikál, bezbožník tak vznešené náboženství
tupící? A nebo když vidíme ua dějišti světovém
velikány katolické, světské i duchovní, poslance i

Boží, než právo a Spravedlnost, za něž oproti
gobcům, nasilníkům dle vzoru Bismarkova obětojí
vše; když vidíme ty. jimž se říká „klerikálové“,
kteří s něžnou svědomitostí hájí právo a usilují,
aby dle Boha vše se řídilo, tu opět nic, než sou
strast zbývá nám pro ty rozličné Bismarečky na
šich měst a městeček, tu si teprvé sváho klerika
lismu opravdu vážíme a do boje proti liberalismu,
tomu bezohlednému násilbíku národů, rádi se dá
váme.

Ač hmotné násilí, kanonya zadovky, ovšem
nás o stetky časné ano i o svobodu osobní olou
piti mohou, tož přece vždy a vždy opravdu veli
kým jest, kdo se tomu násilí v cestu postavil,
třebas okamžitě podlehl.

Vzpomeňme pa Bismarka, jak se ve své pro
testantsko-nevěrecké zpopnosti pustil i do boje
proti církvi katolické. Násilím bonil kněze i bi
skupy do žaláře a zastavoval platy. A co vyřídil?
Polský arcibiskup Ledóchowski, jenž přežil Bis
marka, až dosud v Římě žije, dvě leta strávil v
žaláři, do nějž ho uvedl Bismark, jest opravdo
vým velikánem. Bismark? Násilník dle vzoru Ne
ronova,pronásledovatel křesťanů! Ledó
chowski na věky ověnčen slávou mučeníků! Bis
warkovou hlavu ozdobil proský šišák, přilba, pi
klhaubna, odznak bmotné síly!

Tážu se nezkažených srdel, co je víc? Ten
šišák Bismarkův a nebo koruna mučenická Ledó
ch.wski ho? A co vaadilo Biemarkovi na hlava
šišák — piklhaubnu — té pruské slávy a veliko
sti? Liberal'smus nehledící na zákony Božíl A co
pomohlo koruně Ledóchowski-mu? Katolicismus
— bájící dle zákona Božího právo bezbranného!

Ano v katolicismu, v tom pravém totiž, je
muž říkají „klerikalismus“, žije a žíti bude ne
úmorná sila pravdy práva, mravnosti a ctnosti. A
hle! Ta pravda přemohla i Bismarka. Ten muž
šišákem moci hmotné opatřený, svíjíval se zlustí,
když z úst Windhorstových ve sněmovně rozléhala
8e pravda. A kdo prohrál? Šišák! Pronásledovaná
mitra biskupů, čili církev katolická zvítězila a jest
dnes strana klerikální čilí přesně církevní nepře
možitelná. Jako vždy, tak i tenkráte se stalo.
Pronásledováním se katolíci probudili,
cirkov zmohutněla.

A podobně jest to i u nás. Zvláště na če
ském východě vyskytlo se jako hub po dešti, těch
„šišíků“ celé hejno, a tábnou do boje proti mitře
biskupské, budoucí neděli na Pace 8 dr. Herol
de n v čele. Jenže na straně „šišáčků“ jest sila,
jakou dává liberalismus,sila potup, pomluv,
dějepisných lži, terrorismu, zkrátka
nemrané násilí. Mitra biskupskávšak zastu
puje zákon Boží, pravdu a epravedlnost křesťan
skou. Bismark, ten co právě zemřel, byl zajisté
„všemi mastmi mazaný“, a nyní? Opona spadla
násilník zmizel; církev žije a osvěžuje se. A tak
bude i na českém východě. Katolíci se probouzejí,
cirkev zmobutní, šišáček smizí, mitra se zastkví
v lesku pravdy a ctnosti.

Zemědělský odbor průmyslový a
í zomědělskárada v

Po ustavení 8e průmyslového odboru návle
dovalo nyní ve Vídni i ustavení se zemědělského
odboru a tak na dále nová státní instituce prů
myslové a zemědělské rady již fornnálně trvá. A
současně vyhlášeno také nařízení, kterýmž zřizuje
se ohlášenýministremBáreureitbrem v usta
vujíel schůzi průmyslového odboru dělnický sta

tistický úřad, tak že trojím směrem

klady k nové somstavnóS ráe národobospodářuké.
V ustavojící sohůzi zemědělského odboru proaleríl
programovouřečministr orby baron Kast. Pravil:
„Mám za to, še smím vysloviti naději, že každá
s obou sekcí zastapovati bude sice zájmy v obor
Její spadající, ale konečnývýsledek činnosti prů
myslové a zemědělské rady že v libý sonzvuk
vyzní, ve který různé snaby proto splynuly, te
sledovaly cíl, jenž nikdy a ničím nesmí býti po
plrán — dobro celko“- Klada důraz na úkol nové
organisace, by psskytovala správný a úplný obraz
potřeb a zájmů prvotní výroby, by objasnila, co
v různosti těchto potřeb a interesů jest společně

spojnitho a ze zvláštností jich vyluštila a pochopila potřeby a zájmy všeobecné. „Zemědělská
rada“ — pravil dále řečník — „povolána, by v
živé a vzájemně plodné bezprostfednosti zjedná
vala styk mezi vládou a rozhodujícími činiteli jed
notlivých zemi, nalezne hojné pole čionosti — intra
maros et extra“ A přihlížeje k jednotlivým od
větvím, ve kterých zemědělská rada podáváním
dobrozdání a předkládáním návrbů veledůležitoa
činnost bude s to rozvinouti, dotkl se řečníkv
první řadě poskytovánísubvencí.

Prostředky, které stát a země na přímou
podpodru hospodářství a lešnictví věnují, jsou —
aniž potřebě úplně vyhovojí — přece jen velmi
značné. Byť pak ve mnohém obledu does již mezi
státem a jednotlivými zeměmi bylo vydatné 80u
činnosti, není přece žádného postupování dle pro
gramu, které přihlížejíc k souvislosti voměru v
jednotlivých zemích, mělo by na zřeteli cíle jasné
a přesně určené, jichž dosažení rozvrženým pou
žíváním po ruce naskytujících se prostředků a
přiměřeným dozorem zabezpečuje.

Pokud se týče chovu dobytka, budeme
se sice vynasnažovati, aby odbyt na západ byl za
chován, nehledě k věelikým obtížím, které více
méně bezdůvodným — zaslubuje, by se to řeklo
— také neoprávněným spůsobem se mu Čipí. (Živý
souhlas.) Přes to káže opatrnost, připraviti 80 na
částečnou změnu v dobytkářství — mám tu přede
vším na mysli chov hovězího dobytka — a větší
měrou než dosud obrátiti zřetel na vzájemné styky
uvnitř zemí rakouských. Veškerá opatření směřu
jící ku povznesení dobytkářství doznala by zoačné
podpory účelně zřízeným pojišťováním do
bytka. Dosud jest ono problemem Ale samýšlím
přistoupiti k němu a dovolím Bi svým časem vy
žádati spolupůsobení zemědělské rady. Avšak již
nyní požádám ji, by zabývala se otázkou krupo
bitního pojišťování, které právě v době po
slední dospělo k aktualnosti politování hodné.

Řečník pokládá dále za příkaz nntnosti, by
neprodleně přikročilo se k opravě vodního práva,
která by potřebám zemědělským a průmyslu stej
ným spůsobem vyhovovala a za tím účelem usku
tečnil co nejširší zjednodušení a urychlení řízení.
Dále ve vlastní působnosti pečovati bude ministr
o to, aby pokud jďe o vodní právo, úřadové před
pisy zákona prováděly v duchu nejblabovolaější
podpory hospodářských zájmů. „Čím obtížnější
jest stav zemědělství — a kritickým jest on beze
vší pochyby — tím větší důležitosti nabývá tech
nický výcvik a vzdělání nástavajících
a v praktické činnosti se již nalezají
cích hospodářů a lesníků“, pravilřečník
dále a pokračoval: „Jednotný postap při domá
bání se extensivního i intensivního technického
vyškolení hospodářů a lesníků jest tím nalehavější,

že musí nám Dán jasno, že opatření, jichž třebak tomu účelu učiniti, daleko povznášejí se nad
význam pouze věcně didaktický, My musíme p
kládati je přímo jako článek v řetězu těch opa=
tření, která přísluší do oboru agrárně a sociálně
politického. Otázka zemědělského dělnictva s celým
souborem otázek, které chová nemocenské pojišťo
vání, rozvětvení úrazového pojišťovaní, zaopatřo
vání ve stáří hospodářských dělníků průběhem
společné práce stane sa rovněž tolikerým před
mětem úvah zemědělské rady. - Třeba jen pouká
zati na nedostatek pracovních sil při hospodářatví
a legnictví -- chorobný příznak soubora příčin —
8 Da možnost, aby opraveným sprostředkováním
práce aspoň častečné pomoc byla zjednána“.

Rozebrav v dalším nutnost vybudování plat
ných předpisů lesnicko policejních, přešel řečník
na vládní předlobu o stavovských společenstvech
rolnických, která poslanecké sněmovně opětovně
k ústavním projednání byla podána a vzhledem k
důležitosti, jakou má vybudování přiměřenéhorol
nického « lesnického zájmového. zastoupení, po-.
kládá za nutné, by vyžádal si dříveještě než bude
znovu podána, dobrozdání zemědělské rady o zá
sadách, které v posledním znění osnovy 0 atavov
ských apolečenstvech došly výrazu.

Pokud horniotví se týče, pravil řečník, že
jest jeho samostatnosti oproti druhým odvětvím
prvotní výroby vyhověno tím, že báňsakému oddě
ní při projednávání výlučně odborných otázek za
chována byla samostatnost. Zároveň bude musit
oddělení toto pečlivě míti na zřeteli také interesy
hornického dělnictva, a jako zemědělské radě
vůbec, tak báňskému oddělení zvláště bude po
skytnuta příležitost, ogvědčiti úplné porozumění
pro velké gociálaě-politického otázky. Že pak hor
nické dělnictvo při otázkách se ho týkajících vy
slýcháním expertů k slovu se dostane, rozumí 8e
samo sebou. Jest úkaz velmi politováníbodný, ale

saokolnestí těžko © itelný, že právě totiš
hormiství,které v a em kvetoucí průmysl
tvoří a conu pozemků zvýšuje, přece takó zase
těžké škody působí ma povrchu země propadémim
a zřejmými trhlinami. Tím meztidka citelné bývají
poškozována také polní i lesní hospodářství. Vláda
upětovně podala předloby zákonů ua upravení
otázky škod hornických. Řečaít vyhražuje al, že
pokus spova učiní a připovídá sobě značnon pod
poru od noučinností zemědělské rady. Až prove
deny badou zákony o bratrákých pokladnách, bude
uvašováno o dalším rozvoji pojišťováníhornického
dělnictva ve smyalu souhrnu kých pokladen
ve svazy Co největší,

Dále bude se skoumsti, pokud a jakým spů
sobem povoliči se má dělnictva přiměřené spolu
působeví při horním dozora Nutnost a přípnstnost
dalšího všeobecného snížení dosavadní desetiho
dinné doby pracovní při hornictví, jakož i dile
obmezení práce žena a mladistvých osob bule
rovněž předmětem bohatého pracovního prrgramu
báňského oddělení. Ba, jedna z otázek, doby pra
covní, přijde hned jif nyní na řadu. Neméně i za
vedení a přiměřené vybudování hornických spole
Čenstev, zejména připadající jim péče o odborné
předběžné vzdělání a vyškolení mladistvých hor
níků bude se masit zařadit do kruhu porad báň
ského oddělení.

Roku 1903 naskytující se vypršení obchod
ních smlav vyžaduje, aby zemědělská rada zabý
vala se všemi otáskámi, které v tom směru in
teresů, j:ž zastupuje, se dotýkají.

Bude se zabývati zavedenímuutných šetření,
ebíráním a apracováním snesených udajů, zjišťo
váním účinků dosavadní obchodní politiky.a sta
novením požadavků pro budoucnost. V těsné sou
vislostis touto činnostije při bulování auto mní
bo celního tari fu. Zlárnó rozřešenítéto dů
ležité práce závisí podstatně od docílení obdobné,
Davzájem uspokojující sbody s průmyslovoa radou.
Tytéž předlohy, které průmyslové radě budou po
dávány, předloží se takó radě zemědělské. Že pak
předloby, jimiž upraven býti má hospodářský po
měr Rakouska k Uhrám a sice na základě udržení
společného celního území, k ústavnímu projednání
budoa podány, jest známo; neméně, že a proč
otázka rozlaky posavadaí hospodářeké jednoty byla
vyložena. Tísněna nalehavými poměry bude 86
musit jak průmyslová, tak i zemědělskárada touto
otázkou zabývati a přispěti tak k tomu, aby nej
krásnější možnost nalezla nás obrněny. Ale vna
nedá sklesnoti naději, že se přece podaří, zažea
nati hrozící kritický obrat v hospodářském životě
mocnářství.

Pokud se týče zastoupení agrárních zájmů
Rakouska, není žádné důvodné příčiny, pro kterou
by «rašení dosavadní hospodářské jednoty bylo
žádoucí. A toto přiznání — z této strany dané
— těžce as padá na váhu; Jsou sice jakési pro
tivy v agrárních interesech zde a tam, ale ty daly
by se překlenouti. Rozaumným, blahovolným po
chopením vzájemných potfeb by daly se v rámci
společného hospodářského území zjedaati poměr
navzájem se uskutečňujícího a uspakojivého vy
rovnání agrárních interesů, které závisí méně na
psaném slové jednoty, než na súčastoěném duchu,
jenž ji oživuje. Na docílení takového vyrovnání

počítáme. .
„Ať tedy nechť pracujemel“ skončil ministr

své vývody za všeobecné pochraly a potlesku.

K Husově slavnosti na Novo Packu,

Dne 7. srpna po 1. hodině odpolední bade v
Pace odhalen Husův pomníkpo slavnostní feči dr. He
rolda. Kašdého myslícího člověkazaráží, že mistra
Jana Hasa, na němž naši liberálové nejvíce velebí
jeho osobní poctivost, nezištnost, osvícenost s neohro
ženost, má oslavovati dr. Herold, týž Herold, který
zuboženým rolníkům obětavě půjčoval na 1%proc., a

který, když neslýchaný — nyní za lichvářský prehlášený úrok — platiti nemohli, je exokucemi stihal,
aš přišli na mošnu šebráckou. Hasa bade oslavovati
dr. Herold, který hájil vídeňského německého špeku
lante, jenš nesaplacením dodané řepy připravil přes

1200 moravských rolníků skoro o půl milionů klatých:Husa bude oslavovati dr. Herold, který v Chradimi
obhajoval pijavici českého lidu, lichvařícího dr. Ko
mersa. Herold v Praze proti poctivému čes. řemesl
níkoví hájil šidovsko-německého advokáta, Herold v
prooesen waldatejnském hájil Němce a Prašáky proti
sákonitému dědici a dobréma ovi, braběti Zden
kovi Thanovi. A tento muž je pry stoupencem Haso
vým.
; Naši pokrokáři, radikálové a socialisté neuzná

vali dr. Herolda za schopna, be v Fraze oslavovalnejvětšího Čecha tohoto století, Františka Palackého,
který hlásal heslo: „Svůj k svému a vědy dle prav
dy“ a titíž lidé budou se nalézati v neděli v komon
stru mute, který protiheslu „svůj k svémn“ vědy
hřešil a který promluví a hájí pravdu, když se zmýlí
anebo když je mu to prospěšno.

Slavnostnímu řečníkovi novopackému s tamním
avobodomyrlným vůdcům ani nenapadne, aby oslavo
vali dobré vlastnosti mistra Jana Husa, a aby se
snažili šíti v zásadách, v jakých vedl divot svůj Jan
Hus. Znémo, še větší část Hasvých oslav patří spíš
politickému kalta toho kterého řečníka a té či oné
politické strany. Dobře pravil „Vyšehrad“: Vytrhněte
zásadní věty z přednášky takového řečníka o Husovi,
a v půl hodině po tom, kdy stavěl Husův karakter
na údiv, utlučete ho vlastními jeho slovy. Velikášům



pechin, ©od pana purkmistra dr. E., MUdra., z std. ani nenapadneoalávitinedělní
elavností Husa, neboť slavn mají býti „oslavemi“
mí sami a mimo to mají býti loni katolfel.

tím chtějí docíliti? Katolíbůma biskapovi ze
uškodí pranic, ale v Nové Pace zbytečně ve utratá 10
neb 20 tisíc národního jmění, které. by postačilo k

volební agitaci ne-li v Čes.Badijovicíob, tedy aspoňv Čes. Dubu. V Hostinném, ve Vrchlabí, v Trutnově
neb jinde by se za nedělní novopackou útratu snadno
dal zřídit „národní dům“ neb nějský národní ústav.
V neděli se prosloví v Nové Pace mos boucharonských
řečí, vypije se moc piva, rozeštvo se český lid, zamičí
se mu jeho nynější mizerie a komec konců budo ná
rodní mizerie. ©

Husorou olevmostí prý chtí mstít starékřivdy.
Zda však mají tipáni v síly býti mstiteli, sdajsou soudci bodni

„Ne! pravím klidně, dokud v nesousvuka
a v nesvornosti mezi sebou šílí
a čest si vraždí vlastní bratři rodní.“

Zapomínáme, še předními strůjci našeho tragi
ckého osudu jsme sami; víme, Že v nesvornosti naše
skára, ale atřásti se jí nedovedem. Za dob našeho

poobuzení začali jsme 60 arciť kochati ve vspomínna své předky. Veliká a zajímavá minulost naše

byla nám pramenem posily. Avšak " jsme se pomala všilí do přílišného astrannického historickéhoho
rování, žili jeme jako cbudý šlechtic, jenž celý čas
žije ve vzpomínkách ne minulost svého rodu, k pří
tomnosti chovaje se slepě a nevida, še tidovský neb
jiný lichvář obírá jej o to poslední. Fraseologie na

ch politických boucharonů zakládá se větším dílem
na historii. Napijí li se novopačtí ze své kašnyna
rymku, nečerpají s ní osvěžení a moudrost, ale jejich

řední boucharoni začnou o Husovi, Žižkovi anebo
aspoň o králi Jiřím Poděbradském. Na to odpovídám
slovy Vrchlického:

„Je povinnost znát děje velkých dědů,
však eměšné hýřiti je v zašlé slávě,
když sok vám sahá po poslední krávě,
a v chatě hosty máte — s nouzí bědu.
Zní ovšem svůdně zvěst o minulosti,
však pouze přítomnost je ona lícha,
ješ símě hanby nebo slávy hostí.

6 chopte ee bes illusí a smutku
a pak můž' vaše na dědy vzplát pýcha
na kmenu starém zlatitý plod skutků“.
Pan dr. Herold sliboval r. 1889 a 1891 posta

vit českému lidu palácblahobytu, avšak skrachovaná
naprosto bezvýsledná politika k němu základů nepo
stavila. Dobře napsal Vrchlický:

„Dům chcete stavět? — Kde však základ máte?
Na troucbni popravišt a v lůně hrobů
a snášíte sta vécí pro výzdoba
a šperk a tret a cety různé, zlaté“.
Ono neustálé poukazování k Bílé Hoře, neustálé

citování Hosa plamenů kostnických a „mučeníků“

bělohorských, onen falešnýpathos našich politickýchkazatelů panuje po deset let; a to má býti základ
paláce blahobytu, jež prýstavíme a slíbil nám p3
stavit dr. Herold? Nikoli v politickém bouchání a
štvaní, ale v poctivé práci a v opravdovém vědění
jest maše spasení.

„Chcem, kde jeme sázely, téš plody trhat,
a klidně, vnuk že jist, v hrob sklonit hlavu“

shledá ukojení i mysl bojovnějších individualit; tak
mluví mužové pevných zásad, dobré svatováclavské
víry a úmyslů rozhodných; jesti to klid duší silných.

Jiný náš přítel z Novo Packa poslal nám vla
steneckou píseň (zpívá ne dle Hej Slované) pro různé
obory ku slavnostnímu dni Novopackéma dne 7. srp
na 1898, kterou doporučaje všem vlastencům k po
chodovému zpěvu do Nové Paky ku dni 7. srpna, ja
koš i panu JUDruHeroldovi za „motto“ k jebo vla
stenecké řeči. Zní takto:

1. Mistře Jene, mučedníku
skonal's na hranici;
avšak dosud trpíš ohněm,
ohněm studa v líci.
Vždyť k své vlasti býval's vesdy
Jásky vroucí, — čisté.
[: „A teď tebe vůdcem chtějí
soci — anarcbistél! :)

3. Mistře Jene, ty jsi zbožně
hlásal Zákon Páně,
a té víry mučednictvím
zdobil'e prý avé skráněl
„A teď tebe „heslem“ mají

Ra K ko:Bdíšsehanbou—neb že jsou
víry tvé jen Jháři! : vík boj

8. Teď pojď ale „Otče Žižko“
na to ostrou kázní,
když už Mistra Jana slaví .
taképačtí...... pání
a vlast hyne“ — nedej Bože —
vše jde krokem raka; —

[ dřív než bude s „Velké“Prahys velká „Paka“. :)

Drobná obrana.
„ Fermálnostní křesťanství. Nášrozto

milý augěpuráček zase vyšel. Lži, jichž se dopu
stil, neodvolal. Za to „rejpá“ na novo; a poněvadě
sám byl vojnu probral, „rukoje“ na nás s Osvětou
Lidu, že prý jsou bláhoví důvěřivci, kteří doufají
V návrat církve katolické od „formálnostního kře
sťanství k pravé mravnosti“. Saprlot, to je mou
drost! Ani by ji člověk v p. Hajnovi a v aug
Špuráčku nebledal. Proto snad, že církev koná
obřady, nazýváte její křesťanství formálnostním?
Zapomínáte páni, že Kristus dělal taky obřady k.
p. dýchnutí na apoštoly, pomazání očí blátem, uší
slinou, míti nohou, padnutí na tvář atd. atd. a
právě On blásal a konal pravou mravnost. Kdyby

církev konala jen obřady, pak byste měli pravdu.
Ale právě církev katolická nejusilovněji eo
rarou mravnost, poněvadž učí, že víra bez skut
ů nic není, a že se břích bez polepšení života

oeodpouští. Naopak to délal augšpuráčkův „drabý
muž Boží“ Lutber. Ten učil, že dobré skutky
jsou nepotřebny ano Škodby. A takový
pokrytec, který o Lutherovi toble ví a o církví
naší, čemu učí, taky ví, opovažuje se viníti ji z
formálnostního křesťanství!? Nemáme žádného váž
ného slova pro takovéto pisálkování, než ono no
prostonárodní: Jsou tak dobrej, neškoděj si. Tolik
augšpuráckovi. A bezkonfesní pan Hajn mluví o
konfessích jako ten, co přišel poprvé do kostela,
a myslel, že varhany jsou veliký flašinet. I bledal
kliku, aby to hrálo, a najíti ji nemohl. A proto
řekl: Jděte mi s tím pryč, když to nehraje. Pan
Hajn myslí, že se na velebnou soustavu velkole
ých varban nauk katolických hraje snad klikou

jeho rchních vědomostí náboženských. Pane
Hajne! Jako na varbany může hráti jen ten, kdo
má schopnost, vytrvalost a dlouholetou práci tomu
věnoval, tab podobně se musí zacházeti s katoli
ctrím, nechceli o něm člověk směšně souditi a
důkazy své frázovité nedoučenosti podávati. Jako
varhany nejsou flašinet, tak není katolicismus čí
slo Osvěty lidu ani avgspuráčku. K sestavení jeho
postačí ovšem obvyklé — fráse.

Drobné zprávy.
Zprávy diecésní: V Pánu zesnul: p.

Ant. Flesar, vik. sekretář, b. notář, děkan v Do
brošce, 29. července 1898 (nar. 14. května 1828
vysv. 25. července 1852). Vyznamenání: p. Jos.
Plocek, farář v Trhové Kamenicí a p. Frant. Chej
novský, farář v Sedražicích, obdrželi Expositorium
canonicale.Ustanovení: p. Jaroal, Horák zámecký
kaplan ve Smuřicích, za faráře do Jásecé, p. Seb.
Weber, aministrator, za faráře v Olešnici u N. Mě
sta, p. Jas. Tesař, koop, Uřínský, za kapl. do Hoří
něvsí, p. Fr. Teska, kcop. Srojanovský, za koop. do
Kaňku, p. Fr. Víša, administr. Jásenský, za koop. do
Svojanova, p. Ant, Zikeš, za koop. do Bělé u Par
dubie, p. Jos. Brukner, kapl. za admin. v Libici, p.
P. Sigm. Bouška O. S. B., kapl. Macbovský, za kapl.
do Police n. M, p. P, Rom. Lelek, O. S. B., za ka
plana do Machova, p. Karel Bláha neomysta, za kas
planado Libice,u Chotěboře.Uprázněná místa:
Smiřice, zám. kaplanství, patron. Jeho Veličenství, do
19. srpna, Dobruška, děkanství, patron. knížete Col
loredo-Mannsfeld, do 9. září b. r. Pan Jan Tichý,
koop. Mládkovský, odebral se do diecése St. Louis
v Beverní Americe.

Nejvyšší | vyznamenání V nedělidne
3). července vysvěcen byl na kněze vlp. Jan Kolí
sek, nejmladší ze šesti bratří kněží. Za této příle
žitosti byla matka, vdova po domkáři a tkalcovi v
Protivanově nyní v Brač u svého nejstaršího syna,
vikáře na dómě, Dra. Fr. Kolíska bydlící, vyzna
menána tímto telegramemJ. V. císaře pána zlělu:
„Císař Marianně Kolískové, Petrov, Brmo. Svroucí
radostí jsem se dověděl, že díky Vaší obětavé péči
právě jiš šestý syn Váš na kněze byl posvěcen. Vy
slovuje Vám Svoje nejplnější usnání sa krásný
úspěch, byste na svých hodných synech došila se
ještě mnohé radosti. František Josef.“

Úmrtí. Dne 29. července zemřel po dlouhé,
trapné nemocidp. Antonín Flesar, bisk. notář,
biskupský vikariatní sekretář, em. člen c. k. okresní
školní rady, čestný měšťau Třebechovický, Dobřanský,
děkan v Dobrušce, atd. atd. Tělesné pozůstatky dra
bého zesnulého uloženy byly na břbitově u 8v, Du
cha dne 1. srpna t. r. o 9. bod. ranní, Zvěčnělý byl
vzorným knězem a vlastencem. O zvelebení školství
zjednal si záslub nemalých a byl též literárně činným.
Narozeu r. 1828 v Sirákově na Polnecku, stodoval
v Něm. Brodě, v Budějovicích a v Praze, kdež bor
livě se zúčastnil událostí r. 1848 a stál také na ba
rikádách. Zesnulý udržoval styky a přáteletví s te
bdejšími vlastenci a s Karlem Havlíčkem Bor. založil
divadlo v Německém Brodě. V opravdovém a vzá
jemném přátelství žil a majorem Ferd. Čenským, oči
telem J. c. V. arciknížete Františka Ferdinandu z
Este. Po svém vysvěcení na kněze v r. 1852 působil
dlouhá léta jako kaplan v Třebechovicích, kde byl
snažívým vůdcem všeho vlasteneckého jednání. Jako
farář dobřanský získal 8i na pomezí jazykovém veli
kých zásloh půjčováním knih a poučováním lido. R.
1886 stal se děkanem v Dobrašce. P. Flesar zabýval
se stadováním historie a v obora tom napsal mozi
jiným: Poznámky o faře třebechovské, Rodokmen
Přemyslovců, Dějiny grantů farnosti přepyšské, Dějiny
gruntů města Dobrušky a posléz Dějiny okresu opo
čenského. Krom toho zanechal ronobo zápisků a po
známek. Byl to vzácný kněz, který nesl se za oprar
dovou ideou Krrstovou, jsa chudě živ, chudě zemřel,
neboť co měl, za Šiva rozdal chudým a potřebným.
Byl vlastencem, který nejen slovy horoval ale také
skutky pro blalo národa pracoval a k pravé vlaste
necké práci při každé příležitosti povzbuzoval. V lo
ni byl vdp. děkan dvakrát raněo mrtvicí a od té do
by chřadnul. Býval horlivým dopisovatelem do „Ob
novy. Věčná mu budiž paměťi

Jubileum 40letého kněžství. Due25.
července sešlo se v Hradci 6 kněží: vld. pp. Matěj
Musil, kanovníka městskýděkan, Jan Matou
šek, děkan ve VysokémMýtě,Antonín Mokříš,
farář v DolníchKrálovicích, Frant. Rychlík, b.

vikářv Kuklenách,Frant. Veselý, farářv iitoměř.
diecési, aby v úzkém krubu bratrském tiše oslavili
své vysvěcení před 40 lety, V seminářském chrámu
Páně byli přítomní veledůst. páni jubilanti svěcení na
na kněžství. Nejd. pan biskup podal ršem Tělo Páně,
K ardečné rozmluvě se sežli u vys. důst. p. kanovní
ka a děkaus Matěje Masila, spolužáka. Mezi hostínou
podán byl velct. panu děkanovi Matouškoví telegram
zaslaný p. starostou Jos. Tomáškem ve jméno obecní.
rady vysokomýtské, který nejlépe se líbil, pročež.
nevábámeuveřejoitijej: „Veledůst, p. Janu Ma
touškovi, děkanoví: K slavnostnímudnešnímu
dni blabopřeje Vám co nejupřimnějí rada městská;
Všemohoucí zachorejž Vás po dloubá léta městu na
Šemu co milovaného dachovního pastýře v úplné síle
duševní a tělesné a dejž dočkati se Vám ovoce Va
šeho vzoruého a lidumilného působení. V přátelské
úctě nejoddanější Tomášek, starvstu“. Telegraficky gra
tulova! též p. c. k. okresní hejtman vysokomýtský
Ant. Muřánek, p. c. k. zemský rada a soudce okresní
Škarnicl a mnoho jiných ctitelů a dávnoletých přátel.
Ad multus snnos!

Professor Hodys, kterýzáslužněpředlety

působil na zdejší reálce a pak přeložen byl do Parubic, zemřel tamtéž náhle v neděli raněn byv mrt
vicí. Pohřeb jeho konal se v úterý odpoledne v Par
dubicích, kamž dostavily se též professoři středních
škol z Hrbdce Králové, Chradimi, Něm. Brodu atd.

Schůze učitelů jabilárů. V úterýa ve
středu sjeli se do Hradce učitelští veteráni, kteří
zdejší ústar před 40 lety byli opnatili, aby nastou
pili úřad učitelský. Shledání bylo srdečné a upřímné,
ačkoli se mnozí kollegové těžce poznávali. Rozloučení
bylo neméně přátelské.

Pomocný dámský vlastenecký spe
lek červeného kříže uspořádádne 28. srpna
za účinkování hradecké a čáslavské vojonské kapely

veprospěch fondu provdovy a sirotky vojenské velkolepý koncertv d stojnickém parku v Hradci Král.
Vypsání konkursu. Na českémsoukro

mém gymnasiu Ustřední Matice školské v Opavě
s právem veřejnosti obsadí se počátkem školního roku
1898/9 místo skutečného učitele mathematiky a fysi
ky. S místem tímto spojeny jsou tytéž požitky jako
va státních školách. Kdož se o toto místo ucbázetř
míní, neshť podají žádosti řádně doložené předepsa
nou Cestou služební nejdéle do 12. srpna 1898 kan
celáři Ustředuí Matice školské v Praze.

Spolek hostinských pro Hradec
Králové a okolí uspořádáv úterý dne 16. neb
v pádu nepříznivého počasí ve čtvrtek dne 18. srpna
celodenní výlet po bojišti. Shromáždiště účastníků a
odjezd o 8. hod. ráno od hotelu „Merkur“. Za povoz

latí jedna osoba na ceiý den 1 zl., společný oběd u
kolegy Pavlíčka na Chlamu re 2 hodiny. Convert
1 zl. Hosté budou vítání. K vůli určitému zjištěn
mnoholi povozů třeba bade a kolik couvertů k apo
lečnému obědu, žádají we účastníci, by se přihlásili
do soboty 13. srpna u host. p. Holáska v Merkuro.
Výbor spolku apeluje tímto na nejhojnější účast svých
členů a jich dám.

Husovy ideje jsou prý největšía nejsvě
tější jež kdy vysloveny byly, vykládal o slavnosti Hu
sově v Kutné Hoře dvojctihodný pan pastor Szalat
nay. Přemýšlíme o tom A pravíme: Když Husovy
ideje jsou tak veliky a svaty, že ani „Čisté evange
lium“ protestantské se jim nevyrovná, proč nestal se
dosud pan Szalatnay a pan Hejnic (jenž ho za to ve
lebil) praktickým přívržencem těchto idejí? Nebylo
by překrásným, kdyby na př. Husovy ideje o zpovědi
a o Téle Božím staly se skutečným majetkem těchto
pánů? Jak býbalo by zbožnou myslí paní redaktorové
a pastorové, kdyby viděly své muže ani každého mě
síce aneb aspoň častěji do roka zpovídají se dle idejí
Husových zkroušeně ze svých bříchův a přijímají Tě
lo Páně? Jakou radost měl by „sv. Bernášek“, až by
spatřil, že pan pastor (dle idejí Huvových) zkoumá
Písto a cirkev dle svatých doktoróv a učitelóv círe
kevních? A což ta překrásná ideu Husova v každa=
denním úzkostlivém zpytování svědomí? — Ubobý
pane Hejnici, není vám při tom teplo? Nechte Husa,
sbyste se nespálil! Pan pastor takó bude vás násle
dovati, a neučiní pro Husovy ideje nic než těch ně
kolik prázdných slov, jež v Sokolovně pronesl!

Na honech. Od pondělkapanuje v Čechách
boží dopuštění. Pif, paf, pufl ozývá se to na všech
stranách. První zajíc byl prý střelen letos v Bělohradě.
v prvé minutě po půl noci. Byl výtečný, dostal jsem
drahou porci. První dostala mladá dáma. Zaječí maso,
dodává, jak známo jedlíku na sedm dní krásy a lí
beznosti a dámám ovšem na sedin let. Snad proto na
psal slavný římský básník Murtial, že mezi čtvernožci
náleží přední sláva zajíci. Jest zajíc hrdina, otáže se
mnohý? Myslím, že mu křivdí, kdož netvrdí to poslední.
Zajíc není jistě zbabělejším než-li ostatní zvěř. Ne
dávno jsem četl, jak zajíc ubránil své mládě huvra
nu, takže s nepořízenou masil odletět. Před člověkem
zajíc ovšem utíká, ale to činí i jiná zvěř. Pak-li zajíc
vyčkává honicího psa ve svém pelechu, činí tak méně
ze strachu jako více z chytrosti, neboť velmi dobře
ví, v jaké nebezpečí se vydává, jakmile pelech opustí.
Zajíc střelce mužně vyčkává, pak dle možnosti snaží

se vrazit jim mezi nohy a uprchnout. Velmi zajímavojest pozorovati zajíce, kdyžhonci ze tří stran, v po
lokrohu nadhánějí zajíce střelcům na ránu. Čímvíce
se krah zužuje, čím více přichází zajíc do úzkých,
tím více nabývá odvahy. Napřed hledí z polokruhu
uniknoat, pak vida nezbytí, utíká přímo na honce
neb střelce a buď padá pod ranou, nebo dosahuje
zlaté svobody. Zajíc v okamžiku největší nouze nebojí
se hleděti pušce v tvář. S těsně přiklovenými sluchy
skáče proti střelcům a nedbaje jejich ran, buď hrdin
sky padá, anebo upaluje v dál, jako by ho solí na
mazal. Zle je zajíci, když ae do něho pustí venkovští
střelci, Ta je klání, porubání, ta je lkání, radování.



Matičky dlouboašáků, kdyby to viděly, sajístá bědo

valy bynad skázou "nk svých, s nichá mnohý ra'něn ve skoku, á bezducha na dlovtnoucí t,

jiný skrývá se dovysoké trávy a příkopu, leči tamstihnou jej smrtící broky, zajíc udělá dva tři kotr
melce, úpěnlivě zavřeští a vypustí moloděckou svou
duši; jiný těžce raněn do sadu namahavě zo vleče
trávě, leč druhá, dubře mířená rána, činí konec je
útrapám. Střelec toho nedbá. Oko jeho jiskří radostí,

lov poskytaje zábavu i diváku. Ja fe radostí skytáJov, ví jen ten, kdo několikrát se hosúčastnil. Tu
vám vyskočí „janek“, tsm vzlétne hejno koroptví, ma
jestátný bažant, jinde zase liška lstivě se plíší pod

ouštinou, lasička šíleně pro A rána za ranou, cohrom dopadá, a smích a houkání, pískání a napomí
nání, výčitky a štěkání, vše to tvoří jednu směsici
zvuků; ale ka podiva vřava ta není střelcům a divá
kům nikterak protivná, naopak dotýká se velice mile
jejich sluchu a rozjařaje mysl střelců, jichš se zmoc
ňoje duch bojovný. Běda, třikrát běda, je-li mezi nimi
moc svátečních střelců z města! Ta se ozve srdce
lomné: „Ješíš,Marija! Já jesm zabitej, do smrti stře
lenej!“ Štříleti jest vášeň a střelci Ihostejno, postře
Jí-li přítele, honce, bábu, klaka neb holku místo za
jíce. Ostatně sváteční střelci bývají většinou lidé velmi
opatrní. Zlobí se, že nic netrefí, ale ochotně nosí
opravdovým střelcům šunky a salámy, vína a koňaky.

o nikoho nebolí, zající a koroptve se mají při tom
dobře. Zajíci jsou k svátečním střelcům neobyčejně
zdvořilí, potměšile jim vyseknou svůj kompliment,
však vidí, ti že jejich kožichu nenblíší. A pak-li se
již nalézají na věšáka u zvěřináře, tu je návštěva
svátečních střelců nebolí, vždyť vědí, že je aspoň
vděčně snědí. Starořočtí pámbičkové na Olympu pořá
dali k vůli legraci často hony. Výtečnou jejich pořa
datelkou byla bohyně Diana, na kterou měly proto
ostatní paní bohyně pifku. Diana proměňovala hezké
mládence ráda v různou lověnu na př. jelene, prasát
ko, jemuž zabitému a vykuchanému přezdívají senti
mentální Číňané zarmoucený generál. Tatiček pámbi
čků Zeus, k vůli zábavě proménil se dokonce v býka,
jednou v bílou labuť. Což, sby tak lázeňští hosté
v Bělohradě zahráli ci takó jednou na bon? Páni po
dagristé a revmatisté mohli by mizahráti na černou
a mnozí lověna by nemasili svá jména ani měniti,

protoše se palózají ve slovníku „Lověny“. V Běloradě jest letos svátečních střelců dost a jeden
Mysliveček tum byl s Miskoric. Opravdoví my
slivci jsou tam pan Čech s Králové Dvora,
Vostrý z Vamberka a Fousek ze berka. Kaiser a
Král patří samo sebou také do cechu myslivců a střelná
se tam najde pro myslivce i sváteční střelce po celou
léčební sezonu hojně. K nejvydatnějším, kusům,
kterých by ani „sváteční“ nechybil, patří jistě pan
Rósl a Koníček, dále Roček a Mládek, Jelínek (z Před
hradí) také něco vydá. Do druhu škodné zvěře náleší
Vorel, Sova a Kulich; mezi lahůdky patří Daníčková,
Koníčková, Kafková, Pelikánová, Voglová, Hrdličková,
Vraná, Zajíčková, Pazourková a konečně Jeřábek,
Lelek a Slavík, všichni tři doktoři, Fišer a Rak (z
Hradce) s Teplým Máslem by zajisté také chutnaly
za to ručí paní hotelierka Vlachová a že by při ho
stině bylo veselo, o tom svědčí již hosté Veselý, Ner
mať, Hadec, Fiedler a Bubeníček. Remeselby na honě,
hostině i mysliveckém plesu bylo hodně: Pekárek,
Můller, Stárek, Mládek, Holeček,Ševcová, Krejčí, Krej
čová, Zadrobilková, Zlatník, Kantor, Doktor, Aromas,
Hornych, Růžek. Vaněček a Petříček by si ovšem mohli
na plesu zatančit také a hezký Motejl by mohl vše
cky span. dámy obletovat. Jeden lovecký ples se ovšem
v lázeňském hotelu páně Vlasáková v Bělohradě jiš
odbýval. Všecky drahy honů tam byly zastoupeny:
šoulání, naháňka a čokaná. Matinky, jako zkušené a
starší lovkyně šly na šoulání, piršoraly a nadháněly
tak roztomile a nepozorovaně, že ubozí střelci (na
plesu stříleli ovšem jen ze sklenic, ani nepozorovaly,
že se octly v náručí šťastné lovkyně. Naše moderní
vily z družiny Dianiny, ty se na plesu ovšem 8 jedi
nou kořistí nespokojily. Staří zajíci, kony, lišky a
hlavní kusy vůbec, ti jsou zkušenostmi již vychytralí
mají ostrý čich a vyhnuli se z daleka Dianiným ná
strahám, „Šoulat“ se za nimi a „číbat“ na ně bývá
marné, neb rádi vechslují a uchýlí se do předních

pokojů ke kartám nebo k napajedlům, kdež střílejí zatterií sklenic. Společné „nadbáňce“ krásných lov
kyň podařilo se však i ty nejvypálenější lišáky dostat
na štreku. Na Anenském plese tančil s holí a s paní
Vlachovou do konce pan Rak — čtverylku. Za to p.
Róssl, vrchní arranžér všech švand a legrací — nea
ne tančit! Vzdoroval všem Aninkám a Helenámjako
Toman vlesní panně, Na jsem zvědav, co z Anenské
zábavy bude. Přeju všem, aby příštího roku oslavili
ji všichni 583 hosté bělohradští bez ischias a kuřátek!

Nešťastný Pikulík! LogikapáněPacá.
kova orgánu je podivahodná. Klerikální tisk prý je
nespokojen, že spolupracovník „Podv. Listů“ dostal
pozemek za to, že někdy do „Podv. Listů“ něco na
čmárt. A pak dodává, že někdo o něm napsal: „Psal
písně milostné i vlastenecké i humoristické. Mezi pls
němi nalézáme dvě, jež budou vždy počítány k nej
zdařilejším číslům české lyriky. Jsou to prosté, ale
pravé písně, jakých se málo píše atd. atd. To je pá
1ové ten Pikalík. A teď nadávejte dáll“ — Na to
odpovídáme: Pavel Jos. Šafařík, Jungmann, Kollár,
Píleger, Vinařický, Sušil, Třebízský, Svatoplak Čech,
Jar. Vrchlický jiní a jiní napsali velmi cenná kompea
dia a přečetné svazky básní, těšící se pověstí svě
tové zdarma neb za skrovný honorář nakladatelů, ale
stavební místa jim nerozdával nikdo. 'Jest-li Pikolík
načmáral několik rýmovaček na oslavu Pacáka a svo
bodomyslníků, měl mu Pacák neb Podvysocké přísluš
ný honorář zaplatit ze svého. Jak ale přijdou k to
mu poctiví občavé kutnohorští, že Pikalík je odmě
ňován obecním jměním za hanobení katolické většiny
občanstva?

Krimluální humor. Onehdypřineslyve
řejné denní listy zprávu, že zlopověstný zbujník Špi
car dopustil se zhovadilého skutku na svóm „soudra
hu“, 6 nímž stejnou dobou byl ze žaláře propaštěn,

Kamaráditotižpohádalisejižv krimizála,a Špícar
sotva byl na svobodě, vykonal v nocí na svém s0u

-drubu v lese a Kouřimě „operaci“, kterou připravil
ho o zpodví část břicha, již uřezal s vedle smrsače
ného na trávu položí). Ničema byl záby chycen a do
dán do žaláře kutnoborakého, kdež s ním vyšetřování
bude provedeno. Kdyš zámečník p. V. dával zbůjní
koví železné pouto na nohu a roku, a když je sanej
toval, že řekl ma nelídský Špicar: Nu, dobře jste
to udělal! Není to kriminální humor a svědectví nej
broznější zdivočilosti? Pro takové ničemy měl by býti
„krátký process“, protože nic jiného nezsslobují|

Občan Alois Hajm, takto sociálnědemo
kratický redaktor Osvěty lidu byl povýšen od orgánu
mezinárodníhožidovstva „Nene freie Presse“ za
vynikajícího politika, který prý ve schůsí učitelstva
na Střelnici v Hradci Králové nafezal poslancůmUdr
žalovi a Formánkovi a jenž prý rozsekal stranu mla
dočeskou. „Neu freie Presse“se tuze líbí, še pokrokář
ský socialista občan Hajn podporuje internacionálně
socialistický plán, aby české učitelstvo apojilo se 6
německým. Faké socialistickým plátkům a židům se
občan Alois Hajn líbí. Tak píše „Nový hlas lida“ vy
cházející v hanáckém Jerusalemě, v Prostějově takto:
„Tak vida. Čímvíce se do nás mlátí pro naše mesi
národní idee, tím více mohutníme a rosteme do hloubky.
To vlastizrádcování stalo se jiš tak otřepanou frásí,
še se tcmu dnes kašdý poněkud rozamný člověk vy
aměje. Poslední dobou mélo české učitelstvo tři schůse
a sice v Roudnici, Osseku a Král. Hradci. Na všech
těchto schůzích stěžováno na bídné postavení učitel
stva a dána přítomným mladočeským poslancůuapo
řádná lekce. Zejmena v kuklenské Budči řeklo uči
telstvo poslancům přímo, še jim nevěří,še umí pouze
krásně očima koulet, ale pro učitele, še neučinilo to
nejmenší, ba še ještě učitelům oklestili i ten maličký
kousek práv občanských. Konečně e čte šasní
— p. Hajn navrhnul, což bylo také přijato)aby
učitelstvo české spojilo se k sebeocbranós
učitelsvem německým a jiných národů. Tak
jsme to dopracovali s naším internacionalismem. Hy
neme na každém místě tak, že bude-li to tak dále
pokračovatí, bude na straně naší všechen inteligentní
proletář, který přestal věřiti v samospasitelný Bovi
nismus, a na straně našich odpůrců pár besmyšlen
kovitých klackářů. Nu, a dáli Pán Bůh, bez těchso
obejdeme“. — Občan Hajn, obhájce kapitalistických
šidů, který uveřejňuje rád protikatolické dopisy, třeba

házeli od lhářů a defrandantů, povýšen byl od
Internacionálních socialistů patrně hned za generála

prolorářů. V neděli budese totiš v jaroměřskémgrandotela konati schůze lidu, do k'eré jsou pozváni: 60
cialistický poslanec J. Steiner, který hlasoval s Němci
proti českým poslancům v otáskách národních i stá
toprávních a politických, dále redak'or socislně-de
mokratického Práva lidu J. Němec, propadlý socia
listický kandidát, a konečně redaktor Osvěty lida,
kandidát pravděpodobný při přístích volbách, občan Al.
Hajn. Zda-li zdejší židé a pokrokáři súčastní se ja
roměřské manifestace, ovšem nevíme.

Do „černé kniby“ páněHejmicovy!
Velevážený a slovutný pane redaktore! MasímVám
sděliti báječný škandál, který se stal v jednom městě
na Podvysocku. Před nemnohými lety přistěhoval se
tam človíček ošun'ělého zevnějšku a obskarní minu
losti. Záby se o něm povídalo, přičiněním jistého pro
fessora na reálce v Kutné Hoře, že je to bývalý kle
rikál, jehož čeští akademikové při valné hromadě savé
z katolického spolku „Arnošta z Pardabic“ jednohlasně
vyloně.li. Tento vyloučený „Arnošťák“ jal se v našem
městě roztrubovati orvětu a svobodu každéhotýdne
jednou na čtyřech stranách jistého listu, jenž stal se
od té doby okresní stříkačkou a laftbalonem. Stříkač
kou, protože chrlil spoustu špíny na všecky osoby,
které jeho osvěty a svobody nechtěiy potřebovatí;
laftbalonem, protože vynášel jisté osoby až do nebe
a vůbec kamkoli bylo třeba, aby „vynikly“. Proti
římské hierarchii, proti králo hradeckému biskupovi
a proti klerikálům byl tento vyhnaný Arnošťák uči
něným leopardem; všecky by je sardousil a svochlo
val, kdyby se mu nebyli s cesty vyhýbali. Tím způ
sobem stal se v našem okrese „slovutným“ mužem a
neobroženým národním bojovníkem. Než nastojta!
Tento Arnošťák a leopard-antiklerikál, měl tchyni, tot
se VÍ, že rozmilou tchyni, a ta tchyně jeho dostala
místo v klerikálním sirotčinci, jejž pro naše město
z Jožil zvěčnělý děkan Pohořelý. Zdálo se nám ne
možným, aby tchyně tak slovatného leopardalsky -anti
klerikálního vyloučeného Arnošťáka přijala místo do
zorkyně v klerikálním ústava a jedla kůrky, které jí
skýtá „černá ruka“. Ale stalo se. Tchyně páně Arno
štákova je v klerikálním sirotčinci, a pan zeťáček jí
tam odtad nevyved!, on ji ještě naštěvuje a v tom
klerikálním domě dokonce i dobře se pobaví a dobře se
tam má To je přec ostuda a naši protivníci 6 posmé
chomnám doočí říkají: Vášantiklerikální leopard dal
svou tchyni do klerikání klece a sám tam do ní takó

leze, Kousek klerikální kůrky, a leopard ani neza
Pan dr. Lepař, dosad okresní soudce v

Opočně, stal se tamtéž soudním radou.
Zající. Na počátku honební saisony nechci

sde mluviti o obyčejných zajících, ale ruských. Na
Rusi se říká zajíc slepómu pasažéru, který bez vě
domí p. konduktera anebo za par kopějek i s jeho vě
domím se sveze tajně po dráze, třeba leže pod lavicí.
Po dráze volyňské jeli tyto dny dva zajíci na slepo.
V Dabně se smlouvali, jak ošiditi konduktera III.
třídy. Pán jedoucí s nimi je pozoroval. Jeden zajíc
bo zmerčil a pravil drahéma šeptem: „Mlč Francku,
teo votrok na nás kouká. — Tento poznal v sají
cích hued milé avé krajany, a neprozradil jich ani
slovem.

Dvojetihodný poctivee. HořickéNoviny,
vlastně jejich redaktor Vlasák, který dělá konkarenci
všem hbořickýmklepnám i pověstné bábě z Brna vě
naje v každém čísle několik prolbaných správ kato
lickým duchovním z Hořic a z okolí. V posledním
čísle na př. neslušně tyrdí, že dva hořičtí páni páteři

děvše, aby vystoupilo se své dosavadní alašby a šlo
ne hořickéufarasloužit,PáteruHynkovi,ředitelidra
matické školy vytýká opět, že se staráo společenský
život v Hořicích a v tamních pěveckých, divadelních
a badebních spolcích, ketechetoví Falykaovi opět vy
čítá, še chodí se slečnami učitelkami atd. Hořické
katolické duchovní netřeba proti občanovi Vlasákoví
a exaprávci hájiti. Jsou to míserné klepy. Divíme se
redaktorovi „Hořických Novín“, že o sensačních vě
cech, o novinářských tak zvaných sólokaprech mlčí
jako pěna. Což to není sensační správa, kdyš duchovní
spronevěří a promaše svým souvěrcům okolo 1.500
slatých, když paní pastorové provozaje na útraty
svých souvěrců laxus v šatetvu, když nad své příjmy
— nóbl žije — když pan pastor své deficity kryje
Jednoduše z úspor svých souvěrců, které tito pracné
sebrali na modlitebna, chudé atd.? Což to není sen
sační, když bez vědomí presbyterstva vyplálí pao pa
stor rybvík? Ano, kdyby to byl katolický kněs, to by
Hořické Noriny, bradecká Osvěta Lido, jičínský Obzor,
všeliké ty radikální listy, posli, sáře, samoststnosti,
neodvislosti, obsory a pozory to byly celému světa
dávno vytroubily a hodně pikautné vyličily. Avšak,
kdyš to učiní dvejctihodný pastor, který nadává ka
tolické církvi podvodné, kramářské, ta se musí mlčet,
mlčet jako pěna, ba jeko sólokapr. Viďte, pane Vla
sáku, Hajne, Hevero atd!

Program večerních zábav Dlocósní
Jednoty Cyrillské, které pořádádne 8., 9. a
10, srpna 1898 vždy v 8. bod. večer za laskavého
spoluúčinkování sl. Jednoty katol. tovaryšů pro P, T.
účastníky cyrillských exercicií a pro P. T, domácí
členy a příznivce své v Adalbertinu. Dne 8. srpna:
1. Svatá Anežká. Oratorium pro trojhlas s průvodem
klavíru a harmonis. Složil Aog. Wiltberger. Text
upravil Fr. Šebestík. 2. Prosba. Solová píseň od J.
Drahlovského. 3. Sousedská. Trojhlas ženský s prův.
piana od F. Vogaera. 4. Drojspěv od J. Nešvery.
5. Tak často mě to připadá. Solový zpěv od Hartla.
6. Výmlova. Trojhlas ženský od Kličky. 7. Zpěv
Haničky z opery „Tajemství“ od B. Smetany. 8.
Bodlák. Trojhlas ženský od Kličky. 9. Žertovné vý
stupy členů kat. jednoty tovaryšské.Dne 9. srpna:
1 Písně české. úhlasý dámský sbor od J. Wůlnsche.
2. Duetto s „Prodaná Nevěsty“ od B. Smetany, J.
Sousedská pre klavír od Jiránka. 4. 6. „Černé oči“
a „Jablko“. Tris od J. Drahlorského. 6. Balada o
zakleté princezně od Vrchlického, Deklamace. 7. Zbož
né přání. Svlová píseň od J. Drahlovského. 8. 9.
»Dobrou noc a Pantáta ze mlýna. Dvojhlasy od
Paukaera. 10. Žertovné výstapy členů katol. jednoty
tovaryšské. Dne 10. srpna: 1. Loučení. Sbor pro
ženské blasy od K. Bendla. 2. „Hlásej ptáčku“ z
opery „Habička“ od B. Smetsny. 3. Iotermezzo
s opery „Bajazo“od R. Leoncavalla.4. Daettozope
ry „Svatojánské proudy“ od R. Rozkošného, 6. Čí

-ské rozpravy. Pro klavír od J. z Kaanů. 6. Umiklo
stromů šumění. Dvojzpěv od K. Bendla. 7. Solová
píseň od Pivody. 8. Večer. Dvojzpěv od P. Čajkov
ského. 9. Idylla od Hlaváče pro barmoniua, klavír
a cello. 10. Žertovné výstupy členů katol. jednoty
tovaryšské.

Richard Fischer erlanbt sich malt
úuthellem. Jmenovaný sid z českých Pardubic, ro
zesílá čistě německé oznámení sňatku s křestankou,
slečnou M. Marhovou z českého Hradce Králové. Jsou
v Hradci Králové, v Pardubicích, v Chrasti atd. všady
šidé stejní „dastenci“. Pan dr. Engel chlubil se v če
ském Brodé, že největší zásluhou svobodomyslné stra
jest, že získola židy českému národu. Ti zmocnili se
též mnohých našich národních odborů. Budou tam
řídit práci patrně dle hesla Palackého „Svůj k srému“
a emancipují český národ od židů a Němců, kdys bu
dou němčit a nás docela začachrají. To jeme to do
pracoval|

Sjezdabíturientů jičínskýchzroku
"1898. Tyto dny konal se v Praze sjezd abitorientů
jičínského gymnasia s roku 1873.Z 21 žáků, kteří

řed 25 lety zkoušku maturitní konali, zemřelo od
doby té 5, s ostatních zbývajících šestnácti dostavilo
se ka sjezdu 9. Mimo to súčastnilo se sjezdu dalších

6kolegů, kteří před matarifou gymnasium jičínekéopustili. Z abitarientů a těch, kdož sjezdu přítomni
byli, jsou 2 řádnými professory na českém vysokém
učení pražském, 2 professory na školách středních, 4
faráři, 2 advokáty, 3 notáři, 2 soudními sekretáři, 1
pokladníkem při poštovním úřadě v Praze, 1 aprávcem
pošty, 1 tajemníkem záložny. První den věnován byl
přátelské echůzi, do které jednotlivci pro různu, tak
jak přijeli, se dostavili, při čemž odehrály se mnohé
žertovné scény, když mnohý z účastníků po plných
25 let druhého neviděv poznával příchozího teprve
po různých upomínkách z gymnasia. Druhého dne
ráno konána byla sádašní mše za zemřelé kolegy a
profesory, s nichž pouze 38jsou na živu, poté byl

řátelský oběd, k němaž dostavil se bird třídní,Eterý po plných8 let od primy až do oktavy abitu
rientům třídníma pravým otcem byl. Jest to prof.
Josef Ries, c. k školní rada a majitel řádu cís. Fran
tiška Josefa v Táboře, tento rok na zasloužený od
činek odcházející, který prodlel v krahu bývalých šáků
svých po celý den uvítán byv drem. Karlem Motejlem
dojemným a srdečným přípitkem, rovněš srdečné od
pověděl. Na to odebrali se všichni účastníci, davše

se před tím na upomínka fotografovat, do výsavT:kde prodleli až do večera a kde pak večer v přátel
ské schůzce mnohé upomínka s dob gymnasijních studií
vzbudila buď veselou či smutnou náladu. Jménatěch,
kdož se súčastnili, jsou: P. Al. Brou! farář ve Sko
renicích, dr. Jindř. Fiala, advokát v Žižkově, Frant.

E Po adník c. k. poštovníhořiditelatvív Prase,
Jan „ tajemník záložuy v Praze, Vojsšob Hlavnička,o. k. oficiál tabákové regie v Prase, Édv.Jelen, c. k.



notář ve Vložimi, FY. Kloakav Panse, Jag. Kudrnáč.
e. k. profetédr v ©.Bektpovieeh, dr. Karel Motejl,
advokát v Prase, P. Josef Pauor, farář v Jablonci n.
J., František Píifier, c k. soudní tajemník v Kutné
Hoře, Eug. Mir. Batte, c. k. notář v Hořovicích, Th.
dr. Sykora, universitní v Prase, Kar. Štem

řídící učitel ve Zvoli. Z nepřítomných srdečné
přípisy omlurené a telegramy saele'i: dr. Jos. E. Va
aus, c. k. prof. m. s. v Jičíně, Víl. Vařečka, c. k.

rof. m. 6. v Písku a býv. řiditel jičínského gymnasia,
Prantišek Lepař, c. k. školní rada m. s.; s téch pak,
kdož nepřítomní nebyli: Gust. Molitor, c. k. notář v
Nových Hradech, Kare) Pekárek, c. k. notáf v Road
nici, Josef Bareš, magistátní sekretář ve Vídni, Josef
Tůma, c. k soudní sekretář v Jičíně. Kolegové, ně
kolik krásných chvil lu strávivší rozešli se so
slibem, še po 5 letech 6, a to v Jičíně, kdeš stu
dovali, se sejdou.

Zvěsti z východních Čech.
Z Kutné Hery. V nejbliššímčase majíse

obsaditi dvě učitelská místa na měšťanské škole dívčí
a chlapecké. Mezi učitelstvem panuje z té příčiny ži
vý interess, s páni kanditáti hledí si v čas každý
pro sebe získati vlivaplné osoby, aby v nastávající
volbě dostali tonžené místo. Je věc pochopitelná, de
si dotyční iteressenti hledí „obejíti pány“ — vědví
dnes bez protekce nic se neděje ani — ve škole. Že
však někteří páni kanditáti „kliky pncají“ pomocí
všelijakých známých — ku př. jeden obchásel si pány
v průvodě jistého doktora a professora mimokatno
borského! — a še je pucají i v redakci pana Hejnice,
je zejisté nedůstojno a stuvu učitelského nehodno Co

si má pomyslitina příklad soudný poserovatal, kdyžčte v „Podvysockých“ inspirovanou lokálku, v -nís se
tábnedoboje protislečněučitelce,kterápolétaza
Bemocného ředitele (nyní již zesnolébo) pana Fořte
ústav dívčí m“šťanskó školy vzorně epravovala a nyní,
co místo prozatímní ředitelky zastávala, tak'obězřelé
ei vedle, že nejlepší kvalifikaci a naprostou spokojo
mostnadřízenýchúřadů sizískala, co ai má myeliti ne
stranný posorovatel, kdyš čte, kterak „Podeysocké“
vypočítávají kolik set zlatých má a můše míti dotyč
ná slečna, když zůstane jen učitelkou na zmíněném
ústavě! Místo ředitelské nese více peněz, proto bylo

by nespravedlivo (?), aby | dostala svobodná slečna;místo to má dostati učitel, jenš, maje rodinu, více
potřebuje atd. Tedy větší vydání v domácností atd.
má rozhodovati přiobsazování důlešitého místa ředitel.
ského na dívčí škole! My jsme mysleli, že rozhodo
vati musí v takovém případě prospéch ústavu žactva)
a ne prospěch dotěrných a hodně výdajů majících osob.
„Podvysocké“ však rozhodly jinak a nastoupily v čas
válečné tažení na prospěch tažení „pánů“. Nemáme

mičebo proti komu, Aby ředící místo na dívčí měšťanské škole dostal oužílý učitel; ale prostředky,
které ho k tomu přivedou, ať jsou čestné a ne tak
memotorné hloupé, jaké prozradila lokálka v „Podvy
sockých Listech“. Dobrakvalifikace a další řada sin
žebných let ať uvedou zaslouženého člena učitelského
na důležité místo ředitelské na obou měšťanských
školách v Kutné Hoře.To jest přáním všeho učitelstva,
s celého okresů, jež chče spravedlnost a ne patolízal
ství a všelijaké kmotrovatví. Budeme na stráži a do
neseme o tom ještě patřičnou správal *

Z Nymburka doChrasti,ale taky do Hradce

a jam. — V Nymburka jdou „kšefty“ špatně. Dvadidé prodali domy křesťanům, Čechům. Působíto prý
to osudné heslo Palackého, který anitisemitou nebyl:
„Svůj k svému“.

Z Mlárovie. (Nové lásně — Slavnosť
Palackého. Mlázovicejsou rozkošné městečko,ob
klopené se tří stran lesy, malé půl hodinky od sta
nice Šárovy Lhoty, půl drahé hodiny od Ostroměřea
Bělobrada vzdálené. Prameny zdejší vyznamenávaly
se léčivostí a lesní lázně jsou zde jiš dávno v užívání.
Nyní zřídil snaživý obchodník zdejší, pan Fr. Hrádek
též slatinné lázně, prozatím so č'yřmi Yanami, Které
co nejdříve politickým a zdravotním úřadem collau
dovány budoa. Letních hostů máme v Mlásovicích
dosti — zvláště Prašanů — kteří si libují nejen náš
zdravý lesním ozonem naplněný vzdach, ale též láci
u nás panující. Obyvatelatyb přichází hostům a vše
možnou ochotou vstříc, sko v nesčetných městecha
dědinách nušeho královsěiškzk j y Podkrkonoší v mě
stečku Mlázovicích za pfičínění místní čtenářské be
sedy a místního zastupitelstva v měsíci červenci sla
veny byly co nejdůstojněji sté narozeniny otce če

ského lidu, Františka kfanké 0, diš v předvečeřslavnosti oděno bylo městečko ro choh úvátečním, Pra
pory v barvách národních, zelenou chvojí á,hvítím,
ověnčenédomy, osvětlené náměstí, průsvitné bizny
oslavencovy a vhodnými nápisy. průvod s lahpiony
za průvodu hudby a střelby a nepřehledné davy lida
tlamočily vlastenecké smýšlení veškerého obecenstva.
Den slavnostní zahájen střelbou i hudbou, jež za po
choin „proč bychom se netěšili“,. procházela všemi
ulicemi: městečka ©—Poskončených slošbách Božích
ranních i odpoledních přikročeno o půl 4. hod. odpo
lední ku vlastníma programu slavnostnímu. Dostipro
etorný sál v domě ním nebyl s to, pojati všecky
hosty, kteří z blízka i z dáli přišli, svojí přítomností
svýšit nálada dne. -A jelikož městečko Mlázoviceje

místemvýletními lázeňským,Pont a byloplnýpočst vys. ct naších pp. letních výletníků; tak př.
pp. Turnovského, předsedu Ustř. Mat. České,inspek

tora dráh Brdička, velkoprůmyslaíko Sichravu, Michálka, rodem z Poděbrad, jenž přijal inkolát Fran
cousský, již po 20 roků šije v Paříži, a jenž o letoš
ních prázainách po delší době opět zavítal do své
vlasti, aby tu přátelům z dávné minolosti podal raky
evé k upřírunému pozdravu, slečny: Eliška Tylova,
Stadničkova, Tesařovu, Zďarskoo, Brejchova a j. v.
Proslov ku slavnosti naší přednesl několika slovy
známý a osvědčený řečník, místní c. k. poštmistrp.
Josef Řehák. Na tv ujal se slova místní farářJ. Pro
cháska, jenž v řečí 1'/, hod. trvající velebil života pů
sobení oslavencovo. Trest řeči tato jest: Boží Prozře
telaost z nevystíhlého milosrdenství svého poslala na
šemu národu v době bídy nejhrabší a ponížení ne

alýchaného v osobě Fr, Palackého Measiáše. Na ob
sóru jeho života spatřujeme trojhrězdí neobyčejného
asu: I. Plamenou láska ku vlasti a národu,

Jež zploděna byla: a) pocitem studu, vzniklým v domě
měšťana Trenčanského Bakoše, jenž jako starý písmák
o českém jazyku více věděl, neš student Palacký; b)
hrdostí národní, ješ vzbuzena byla čtením rozmluvo
Jszyku českém, kteráš uveřejněna byla od geniaJang
mana v Nejedlého Hlasateli: c) pocity líbosti, vzni
klé čtením Ataly Chateaubriandovy, jenž kvílí nad
nešťastnouvlastí. II. Mravenčí píli na národu roli
dědičné, kterou stal se organisatorem prácenárodní,

zakládaje listy a epolky učených III. Čnoasť,kterouollen všdy plnil zákon mravní. Cností tou jako slatým
klíčem zjednal si přístapa do komnat šlechticů, síní
učenců a do srdce bohabojné, šlechetné dcery velko
statkáře dra. Měchury. Řeč svoji, kteráš přijata byla
bouřlivou pochvalou, sakonči) farář vyzváním, abychom
pamětlivi jsouce závětí Palackého, byli vlastenci
skutkem, vsdělévali se a podle vzdělaného rozumu
abychom také gili a úpěnlivoa prosbou ku svatému
vlastenci Václavovi: Nedej zahynouti nám ani budou
cím. Po řeči farářově provedeno bylo s celou přesností
několik kantát, jež řídil zdejší vášený p řídící učitel
Fr. Černochsa spolupůsobení velecténých pp. učitelů
s Chotče, Konecchlumu, Ostroměře, Vojic, Lukavce.
Několik skladeb hadebních rovněž k úplné spokoje
nosti provedla místní kapela, vedením p. V. Pácala.
Veškeru záslahu o úprava zevní mají p. učitel zdejší
Haněl ap. radní Plašil. Po vyčerpání programu vyzval
přítomné p. Tarnovský, abychom nebyli toliko poslu
chači, ale také činiteli slov, ješ s námi sdělil místní
duchovní.

Z Roale u Chrasti. U nás je přesvědče
ním, še ten, kdo neplní přikásaní Boží — neplní ani
přikázaní státní. — A že má-li se někdo atáti obča
nem dobrým — nikterak se nepolepší — jestliže ae
mu dovoluje nebo enad se notí přestupovati zákony
Boží. A proč to pravíme? U nás je cihelna, která
patří p. stavitelovi Potůčkovri z Pardubic — tam vi
děli isme pracovati v největší svátky lidi, o nichž se
praví, že prý jsou to trestanci s pardubické
polepšovny. Prosíme snažně, by se to vyšetřilo —
a je-li tomu tak, nedalo by se to „polepšit?“

Od Záboře u Kutné Hory. (Původní
dopis). Starobylý románský portál z roku 1080 kostela
v Záboři na Kutnohorsku, dle osvědčeného znatele
starožitnosti nebožtika presidenta krajs. soudu v Kut.
Hoře Předáka— „unicum“ — byl snahou a pečí duch.
správy opraven. Mnoholetý vápený nátěr byl doved
nou rukou pečlivěostraněn, oblouky a uloupy očištěny,
a olivově tmavou olejovou barvou Pexidrovou natřeny.
Oprava se nyní vůbec líbí S přivolením vysokorodého

pona patrona hraběte z Chotků vyslal sem slavný výonný výbor architektonické — inženýrské výstavy
dva montéry z chvalně známého sádrovéhu závodu
psně Šikarova na Vinohradech, pana Vaňka Šisteka
aby opatřili z celého portálu sádrové odlitky, což se
jim velmi podařilo, a pan Fikar vystavěl celý portál
ve výstavě v Praze vedle starožitné kazatelny rakov
nické, též odlítek sádrový ze závodu Fikara. Tyto
dva objekty každého náštěvníka výstavy mile překvepí
a obdivem naplní, a jsou pravou okrasou letoání vý
stavy, jak od znalců jsme slyšeli. Člen vykonného ko
mitéta výstavy pan inženýr Herein na požádání ka
ždého náštěvníka výstavy ochotně k portálu dovede.
Celý kostel zábořský byl předloním nové slušně z
venčí omítnat. Na památku avého 48. kněžství opatřil
dachovní správce pro kostel krásný Boží Hrob v ro
mánském, kostela přiměřeném slohu z dílny vůbec
známé sochařské pana J. Krejčíka v Praze. Dárkem
tímto si duch správce postavilv kostele pěkný pom
ník. Architekti a návštěvníci chrámu tohoto obdivují
se umělému klenutí presbytáře, na kterémž věž ze
střechy vyčnívající, vystavěna jest. Presbytář, jak
pravdě podobno, stavěli sázavští mniši benediktini,
umělci na slovo vzatí dle pamětní knihy v roce 1080
za Vratislava II. Sedlečti cisteriáci dle některých ho
stavěti nemohli, poněvadž klášter Sedlecký teprv v roce
1178 vystarón byl; duchovní správu tu ovšem vedli
v celém okolí, an i nové Dvory jim patřily. Jak vy
padala původně střecha věžní, nelze udati, byla od
prcbajících Švédu v r. 1639 spálená a v roce 1680
hrabětem Věžníkem, patron>m kcatela opravená báňo
vitě, — v které formé posod trvá. Podotknouti dluž
Do, že měl portál jen tři sloupky, čtvrtý od nepamět

dob scházel. oa zpající sloupek byl nyní dle sádrovýchodlítků v závodě pana Emila Fikara z jakési nad ká

dnech panem Fikarem z Prahy dodán,pány montéry
Vaňkem a Šístekem postaven, čím celý portál velmi
získal. Též na výstavě má portál již 4 sloupky. Imi

Okresní hospodářský spolek v No

za obeslání výstavy aniž nahražoje výlohy a ztráty
jména jakéhokoliv, které vystavovatelům obesláním
výstavy vzešly a neručí taktéž za škody buď při do
pravě aneb živelními pohromami povstalé 8. Výsta
viště hlídáno bude dnem i nocí najatými hlídači: ©

zvláštní dozor a hlídání jednotlivých předmětůpstarati se musí však k-šdý vystavovatel sám. Vý
stava avířectva. 9. Zvířectvo pro výstava určené, musí
býti nejdéle do 7. hodiny ráno dne 11. září t. r. na
výstavišti. 10, Každému vystavovateli se bude vyká
zati průvodním listem dobytčím, jejš mu zvěrolékař
neb obecní starosta vystaví na důkaz, že v obci žádná
nakažlivá nemoc nepanuje. 11. Výbor výstavní pro
vede kromě toho ještě na výstavišti ohledání zvířat
bned při příchodu těchto zvěrolékařem k tomu usta
noveným. 12. Za škody, jichž by vystavovatelé na sví
řectva buď na výstavišti, aneb při dopravě utrpěti
mohli, výbor nijak neručí. 13. O krmení a napájení
zvířectva se výbor výstavní nestará,. 14. Zvířec vo ne
nechávejš nikdo bez dohlídky; zvláště zvířata nepo
kojná a býci buďteš náležitě opatření. 16. Poplatek s
místa obnášeti bude: a) sa býka, krávu, jalovici 1 sl.
r. č., b) za berana a ovci 50 kr. r. Č, © za prasnici
te selaty 1 sl. 50 kr. r. č, d) za odstavčata bravu
vepřového | ovčího, dále za 30 kr., e) za králíky a
drůbež 10 kr. za kus bez ohledu na druh a stáří.

16. Každý vystavovratel podrobuje se ohledně úpravy
a umístění výstavních předmětů nařízení výkonného
výboru. Odměny. 17. Vystavené předměty posouze
ny budou sborem sondcův, složených s odborných
znalců. Odměny záležeti budou a) v medaliích stát
ních, rady semědělské česk. olboru, ústřední hosp.
společnosti, spolka drůbežnického, ovocnického a vče
lařského. b) v hotových penězích. c) v diplomech.
Podrobný rozvrh odměn bude vyvěšen na výstavišti.
18. Vstupné do výstavy obnášeti bude 20 kr. Kata
log výstavati prodávati se bude u kasy. Insert do
katalogu přijímají se do 1. září 1890. Za celou stranu
platí se 5 zl., za půl strany 3 sl., za čtvrt strany
150 sl. Výstava otevřena bude v neděli dno 11. sáří
od 9 hod. ráno do 7 hod. večerní, v pondálídne 13.
září od 8 hod. ráno do 6 hod. odpol.Výstavní výbor.

Z Podvysocka. Pana dra. Pacáka velice
mrzí, še mu Obnova strhla s obličeje škrabošku, takže
vypadá zbědovaněji, neš-li ten staropohanský Janus,
který ukazoval vždy dvojí tvář. Ten čiperný pan dr.
Pacák dovedl dělat i čtverou tvář, dovedl se bratřič
kovat se socialisty a mezi tím co huboval na ostro
střelce, verboval a Hejnicem veterány, židy, realisty
e Podvysocké dovedly horovat třeba pro anarchisty.
Ano doktor Pacák dovedl býti i přítelem klerikálů,

KoTě mu to něco prospělo a pozůstalost děkanaPohořelého, ta mu také něco vynesla. S tirolskými,
rakouskými a štýrskými klerikály je učiněný milius
a může-li od ještě větších klerikálů rozdávati katno
horským dámám a demokratům cukrlátka, tedy špoulí
bubinku jako šestnáctiletá slečinka. Bože, je to tak
podiváná, když pokrokáři panu Doskočilovi, aby jej
navnadil, vnucuje cukrlátko od ministra války panu
Výbornému když dá líznout ňam — ňam od samého pa
na předsedy ministerstva, když vytáhne purkmistra
Macháčkovi ze šosu bonbonek od excellence pana
Wittka, pana Tučkoví když vyndá z vesty vincettlo
od ministra financí, když paničce uemívavě podá bon
boniěrka od paní hraběnky Thunové rozené princezně
a když kutnohorským dámám po pořádkupřed krá
mem rozdává cukrlátka zproslulé dvorní cakrárny.
Jak výsnamně se při tom pan dr. Pacák rozhlédne
na všecky strany! Tak velkolepě nevypadal ani pan

povanec Parghart, když jeda do Vídně, rozdával hoynářkám a vojákům od pana felbebla dolů své vi
sitky, aby se na něho obrátili, kdyby u těch vysokých
pánů se zlatými prýmy a červenými fraky něco ve
Vídni potřebovali. Pan Purghart 8e na ministry jen
koukal a vynikajícím poslancům nesl někdy ochotně
kufr, ale pan dr. Pacák s nimi mlaví, ba jeden na
bídl mu i cigárko a jiný mu ofěroval dokonce i šňu
peček. A takové velikány, jichž nohy sahají na zem
a jicbž politická hlava jest nedaleko od země, ty se
opovašuje kritisovat „Obnova“? Ona má smělosť vy
týkati poslancům jejich předvolební sliby a říci, že
zůstali dlužní voličůmje splniti? Jaká to opovážlivost!
Což pak nad všednosť povýšsní kavalíři platívají ně
komu své dlahy! Fi done! Ta přece musí napsat
Hejnic hned do Podvysockých, že 0. na „Měj“, totiž
tobo velkého politika pana dr. Pacáka, na „něj“ totiš
Hejnice tónem kořaly útočí, lže, skandalisuje, has
nobí, nadává a plije, že prý O. falšuje i politické
události posledních let. Ale božinku, vždyť články o
„dru. Pacákovi politikáři“ obsakovalydoslovné
citáty z řečí páně Pacákových a článků Podvysockých
Listů! „Obnova“ prý namíchala džber černé klerikální
břečky, z které prý je panu dr. Pacákovi a Hejnicovi
špatně. Ale proč jentakovou břečku pánové Pacák a
Hejnic navařili, namluvili, napsali a v Podvysockých
otiskli? Nemůžeme panstvu pomoci, ale o tu černou
břečka a ten „tón“ se musí pan dr. Pacák a Hejnic
jiš nějak rozdělit, Slušnosti se „Obnova“ od „Podvy
scckých Listů“ učit ovšem nebude. Vždyť Otakar Du
šek veřejně dokázal „Podvysockým Listům“, že nadá
vají, že jsou sprosté a že on, ač chudý dělník je musí
poučovat o slušnosti. Což neví pan redaktor Hejnic,
jak městský radní pan Doskočil jej vyhnal z vinárny
od Wágenknechtů a že i jiní mu zakázali přístup do
elušnější společnosti“ Pan dr. Pacák ovšem hlásá:
Kdo je proti Hejnicovi, je proti mně, pan purkmistr
Macháček, když se v radě a zastupitelstva nemohou
dohodnout, dovolává se také dr. Pacáka a Hejnice,
tak jako by bez nich on a jeho spolavůdcové v Hoře
Kutné nic nověděli. A tato trojice má starobylé Kut
né Hoře vládnout a ji tyrannisovat“ To více nepůjde,
měšťanékutnohorští si to nedají líbit, strach, rešpekt
před „podvysockým tribunálem“ zmizel a „Obnova“
bude klidně a věcně svítit na činnosť pánů Hejnice,
Macháčka a Pacáka i na dále. Pro strach má uděláno.

Politický přehled.
V Německu ovládá všeobecnou pozor

nost zvěčnělý Bismark. Spisovatel Busch podal
důkaz, že velké nřevraty od r. 1802 — 1871
způsobil jen Bismark a že císař Vilém Velký hrál
při ném vlastně jen velmi podřízenou úlohu.
Starý Bismark těžce umíral. Tvář jeho je znetvo
řená; proto cho nesměl mrtvého nikdo malovat,
fotografovat neb modelovat. Obecenstvo k mrtvo
le nepřipuštěno. Císař Vilém schotí vrátiv se
ze severu modlil se v komnatě, kde vystavena
mrtvola kancléře jeho děla. Súčastnil se též smu
tečních obřadů. Císař Vilém II. slísil jménem ná
roda svého, že co velký kancléř za císaře Viléma
Velkého utvořil udrží, vybuduje a třeba-li stat
kem a krví bájiti bude. «Mrtvola Bismarkova bu
de prozatímně pohřbena, Bismark si přálbýti po
chován v dubovém lese ve Fridrichsruhe; císař
Vilém II. chce uložit ho v hrobce svých předků.
Herbert Bismark chce plnit přání svého otce. Po
smutečních obřadech odjel do Vídně, kde u hra
běte Hoyoše jsou jeho děti. Bismarkové patrně
se hněvají na císaře Viléma.

Politická situace je napjatá, ne tak k
vůli Čechoněmcům, jako více k vůli Uhrám, kde
vládnoucí dosud strana, vázána jsou svými dří



vějšími problášeními, nechce připustit, aby ras
kousko-uherské vyrovnání na záklodé 8. 14. st.
základ. zákonů se uskutečnilo. Rakouští a maďar
ští židé si myslí, že by mohli této okclnosti vy
kořistit ve prospěch «bnovení židovsko-liberální
vlády v Rakousku. Liberálové němečtí ztratili sice
část německých křesťanských sociálů, ale myslí si,
že vedle četných sociálních demokratů mohli by
také získati sociálně demokratické a pokrokářské
učitele, takže český národ by byl ještě více ro
zerván. Pozornost budí, že nedávno sešli se dlou
boletí nepřátelé, biskup Joset Jiří Strossmayer a
a chorvatský ban Khuen-Hederváry, který se po
važuje za možného nástupce Bánflyho v Uhrách.
Jiní myslí, že zvláštní úlobu hraje říšský finanční
minisir a správce Bosny, baron Kallay, který prý
jest zvláštním agentem a důvěrníkem koruny. Jako
Maďar získá prý Uhry snáze pro vyrovnání a po
daří se prý mu, co se nepodařilo předsedovi ra
kouského ministerstva Tbunovi. „Našinci“ se sdě
Juje se strany zvláště vynikající (dr. Žáčka?): Že
hrabě Tbun neporadil se s Němci, že nedovedl
získati velkostatek a Mauthnerovu skupinu, jest
jisto. Poméry k Vlachům nejsou dobré, poměry
k Čechům, jak z nejnovějších odhalení vysvítá,
nanejméně pochybné a dle všeho zrovna před
zhoršením. Zeby hr. Thun kdy byl býval důvěr
níkem Poláků, nebude asi ani sám věřiti. Ke Slo
vincům a Chorvatům nedovedl dosud zaujati pev=
ného postavení a tito jsou naplnění podezřením,
ať právem či neprávem, že by předseda minister
stva snad byl ochoten zadati je Němcům jako
předmět kompensanční. Také ke katolické lidové
straně není poměr spolehlivý. Snad můše hr. Thun
počítati na dr. Ebenhocha a dr. Fuchsa, jistě ne
na barona Dipauliho, dra. Kathreina a Tyrolany
vůbec. Když tedy hr. Thun nedovede se s Uhry
domluviti, neodzbrojí-li ani Němce ani Vlachy ani
Slovany ani katol. lidovou stranu trvale k sobě
nepřipoutá, tedy se musí věru přiznati, že jeho
vládní soustava visí ve vzduchu. Tato věc jest
věru politování hodna, neboť Rakousko potřebuje
silnou vládu.« Je to ovšem názor velice pessimi
stický, ale povinnost novinářská nám káže, aby
chom i jemu dali místa.

Mezi Spanělskem a Amerikou na
stane mír, Mac. Kinleg prohlásil, že Španělsko
podmínky míru přijalo; ztrátí ovšem své osady
americké. Ve Španělsku se zmáhá hnutí ve pro
spěch don Karlosa.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 30. července 1898. 1 bl.

přenice sl. 07-25 až 08 20, žito sl. 5.90 až 6.60, ječmena
480 až 5-26, oves zl. 3-20 už 3-36, proso zi. 0:00 aš
0:00, vikve al. 7'00 až 0-00, brách zl. 000 až 00.—
čočka al. 00:0 až —"00, jáhly zl. 9-20 aš 9.40, krup
09:00 aš 23-—, bramborů zl. 1:70 až 200.

V Králové Dvoře n. L. dne 30. července 1898
pšenice 0:00, 0-00 žito 6-50 7-10, ječmen 0:00 0:00
oves 303 3-50, hrách 0.— 0—, čočka —00 ——
vikev 0— 0-—, jáhly 0—, —— kronpy
brambory 2-20 2-40, vejce (kopa) 1-40 1.50, máslo 0-96
0:00, tvaroh 14 kr., maso hovězí 68 kr., maso telecí
56 br., maso vepřové 80 kr., maso skopové 60, veno
2:00, sláma 2-00, oves 7:15 7-30.

0+— —=—

Lictárna redakce.
Na Vysokomýtsko. Co povídáve Stráži

východočeské“ bývalý redaktor „Obnovy“, p. Václav
Kučera, jest pouhé švanění, kterému žádný soudný
člověk, ani on sám nevěří. Citáty v Olomouckém Po
zoru, Plzeňském Obzoru, v Mladoboleslavských listech
atd. o panu V. Kučerovi uveřejněné, psal si p. Václav
Kučera sám. Má v tom školu z mladočeské své čin
nosti, kdy z Vídně prodával a prozrazoval ataroče
ským a klerikálním časopisům věci z tábora mlado
českého. Již tehdy psával o jedné a téže věci se
stanoviska mladočeského, staročeského a kleri
kálního, řídě se tendencí toho kterého listu. Vla
stního přesvědčení neměl p. Václav Kučera nikdy.
Když později redigoval v Kolíně staročeské „Polabské
Noviny neb Listy“, dělal Staročecha, když v „Orla“
kolínském sloužil nedávno pro dluhy se utopivšímu
J. Patočkovi proti straně mladočeské, koketoral opět
s realisty a v Hlasu Národa opět dělal Staročecha a
pssl proti Mladočechům. Kdo po těchto zkušenostech
uvěří bájce pana Václava Kučery, že vstoupil do re

dakce „Obnovy“ zúmyslně pouze proto, aby pozmal tajné spády klerikálů, aby se obeznámil

podrobněji s vnitřními poměry stran, proti nimižmyní bojuje? Pan Václav Kučera snaží se omluvit
své politické chameleonství tvrzením, že chtěl Bry
nychovce špehovat. Maršálek Radecký pravil jednou,
že špehouny je nejlépe pověsit, anebo hodně zlatem
uplatit, aby se stali neškodnými, že však je lépe je
pověsit, poněvadž je to jistější. Brynychovci však ne
enažili se pana Václava Kučeru připoutat k svému tá
boru ani zlatem, ba ani pavučiny mu nepoložili v cestu.
Nestál jim za to. Když psna Václava Kučeru a jeho
mravní jádro poznali,dali mu výpověď a podrželi ho
na úpěnlivě jeho prosby, že se nemá čeho chytit, ještě
několik měsíců, pak mu dali stovku na cestu jako
diškreci a nechali ho prostě běžet. K umíchu jest
Kučerovo tvrzení: „Jako když do vrabců střelí, tako
vý poprask jest v táboře východočeských klerikálů.
Strach, že Kočera bude mluvit věci snad velice ne
příjemné, vyburcoval všechen brynyehovský tisk a zbo
né listy p. biskupa zvoní na poplach“. Obnova si páně
Kučerovy „Stráže vychodočeské“ ani nevšimla a teprve,
kdyš uveřejněna polemika „Čes. Východa“ se „Stráší
východočeskou“ a když náhodou dostalo se nám 2.a
8. číslo páně Kočerova časopisu, věnujeme mu patřič

skup Brynych nic nemravného nehájili a nehájí a co
bájí za to se véru
Panu V.Kučerovi jeho chvástavá reklama pranlo
nepomůže. Pens Václava Kučeru žádáme,aby pe

jmenoval vády papadenou oscbu a místo děje a usná
me-li pane V.Kučeru vůbec za hodna odpovědí, tedy
ji ovšem dostane, ale pak — důkladnou.

(Zasláno.)

Y posledním čísle časopisu „Osvětalidu“ze dne30.
Července t r. jedná se v lokálce „Aopět biskup Brynych“
o zřízení drahé a to „prý“ klerikální tiskérny a to
způsobemjakoby ndp. biskup nastrčil sa druhého žada
tele koncesse kněhtiskařské svého faktora. Týš tak
učinil sám ze ové vlastní vůle, znaje poměry hra
decké, že by mohlu zde třetí tiskárna slušně existo
vati věděl to již dříve, když „Osvěta lidu“ byla
ještě „na houbách“. Proč tak neučinil dříve odůvod
ňuje tím, že byl od toho srazován, že tiskárna sde
povolená nebude a když od mnohých spolků ato jiš

před několika měsíci projevenobylopřání 7 sřízena byla, neměl svoje vysvědčení po ruce. al ale
jinam, než se ustavily nynější poměry hradecké, an
zde v posledních letech:jest značné rozšiřování města a
přibývání obyvatelstva. První žadost, podal před
několika lety do Ledče, kdež vyskytlse taktéš jeden
tamnější žadatel a ta ma prostřednictvím zdejšího c.
k. okr. hejtmanství od tamního úřadů dáno pokynatí,
že koncesse udělena bude tamnějšímu žadateli, vzal
tedy žádost zpět. (Koho to zajímá, kdy žádal po
prvé, může se přesvědčit.) Kdoby si přál však
více vědět. ať se obrátí na jeho domovskou obec do
Jičína a přesvědčí se, že žádal po šesté. Že podal
žádost do Hradce, dá se vysvětliti tím, že zde pra
coval již v závodě obou pp. Pospíšilů, zná zdroje

ráce, ví velmi dobře, že dědicovéjejich práva Ra
ladatelského se nezřekli aniž ho prodali, ví velmi

dobře, že neunavný velenadaný p. Jan Pospíšil, ná
městek purkmistrův pracoval na vydávání denního
listu, pro severovýchodní Čechy, ví taktéž že zanechal
mnoho svých prací a do pakladelství koupených děl,
z uichž většina jest širšímu obecenstvu neznáma,
některá čekají na nové vydání a jiná opět roztisknuta
a nedotisknuta a zajisté by mu bylo jako dlouholetému
a ve všech tajnostech závodu tobo zasvěcenému pra
covníku mnoho z toho do tisku propůjčeno jakož i
přízeň p. t. pp. zákazníků bývalého toho závodu ina
něho byla přenesena. — Co pak píše„Osvěta lida“ o
protekci, nemůže nikdo říci z pánů, kteřív této záleši
tosti rozhodojí, že by byl někým protěžován, a
jestliže žádá o jich přízeň, činí tak sám, nečiní to
za něho někdoJiný. Nemasíse tedy nad tím „Osvěta
lidu“ pozastavovat, vždyt jest přece listem „libe
rálním“. Ale naopak zase se může pozastavit někdo nad
tím,že potrefený, byv vybídnut jedním typografem, by
epolečně axoupili tiskárnu páně Sehnalova v Jičíně,
kdyš tu zastihla je zpráva, že je pronajmuta a
to prvéma žadateli. V tiskárně této zařízené obrov
ským nákladem p. A. Čapkem tiskne se dle insertu
„Krakonoše“ 12 časopisů a po 25 roků již stává, proč
ji onen žadatel neukoupí, proč žádal sem, vždyť jest
tam blíže pramene? Celá ta zpráva zdá se, že jest
psánu spíše ze závisti od známé dotěrné „mužské
Ofelie“,která přesveškerésvojenamahání—nemůže
se dostat do „kláštera“. Pozn. red. (Ndp. bisku
tyto dny s panem místodržitelským radou nemluvil,
a zejména ne o nové tiskárně.)

(Zasláno.)Vaše Blahorodíl
Znajíce Vaši velkodušnou obětavost pro zájmy

českého obchodu a průmyslu, jakož i dorostu jehe,
dovolnjeme si k Vám a uctivon žádostí se obrátiti,
byste ráčil přistoupiti za člena k nově zřízenému

spolku „Oliva“,
s jku to absolventů vyšší obchodní školy v Hradcirálové.

Spolek tento obral si mimo jiné za hlavní účel,
doporačovati českému obchodnictvu a průmyslnictvu
zdatné, vzdělané síly z řad absolventů ústavu a jest
jist, že bude-li ve svém vytknatém úkolu se strany
veřejnosti podporován, dostojí plně svému úkolu.

Spolek bude we starati o další vzdělávání člen
stva svého řádnou knihovnou, přednáškami, členským
schůzemi, vydáváním časopisu atd. a doufá, že v kul
turních snahách nezůstane pozedu sa jinými spolky.

Račte se v čas potřeby s plnou důvěrou na
spolek obrátiti.

Kojíce se nadějí, že spolek nalezne ve Vás vzác
ného příznivce, dovolujeme si zváti k laskavému při
stoupení.

Přiapívající členové platí ročně příspěvka, sl.
$.— r. č,, zakládající zl. 50.— jednou pro vždy. Čin=
ní (absolventi obchodních akademií a vyšších obchod
ních škol) [zl. 2.40 ročně a zl. 1.— zápieného. Při
hlášky a peníze přijímají podepsaní.

V hluboké úctě

Za spolek absolventů vyšší obchodní školy
v Hradci Králové »Oliva«:

Jíří Tolman, Jos. Pazourek,
t. č. jednatel. t. č. předseda.

(Zasláno.)
Fan Josef Krejčík

umělecký závod sochařský a řezbářský v Praze.
Dílny: Bubna 619-VII — Sklad Eliščina tř. č. 43

Sochysv. Václava a sw. Ludmily došly
neporašeny © oko kde koho se zalíbením teď na nich

ntkvívá, sou provedeny umělecký bezvadně a tak
krásně, že každý znalec z jichž očí vyčísti může ve

liké cnosti jimiž oba světci za živa se stkvěli. Kiproto závodu Vašemu tím více přízně, od zakasníků.
S kněžským pozdravem

P. Em. Fafti.
Hořovice dne 10 května 1897, katecheta.

7, (Zasláno.)
RasFrantišek Moravus,

vyrábitel věžních hodin
v Brně.

. Váš závod hodinářský byl nám odporučen, když jame
zamýšleli hodiny věžové objednsti; dobře jsmeoělnil še
jsme je u Vás objednali, nebo vše, co slibováno, splněno
plnou měrou. Na pranepatrné prostoře umístěny od Vás.
vskutku dobré hodiny věžové,

U Letonicích, dne 1. března 1893.
Farní úřad.

Odporučení.
Velovážený pan Fr. Moravus,

hodinář

vBrně.
Představenstvo obce Rudice dosvědčuje tímto, že hu

diny, které závod Váš na věži zdejší školy postavil, nejen
elegancí tvaru, ale i solidnosti práce se zamlouvají.

Doporučujeme tepy firmu Vaši conejlépe.
V Rudici, dne 17. března 1893.

Jos. Sedlák,
Starosta.

Pan Frant. Moravns,
v Brně.

Sdělujeme Vám s potěšení p, že věžavé hodiny, že
závodu Vašeho pro náš cbrám Páně objednané 'dobře jdou
a spravné bíjí,

Doufáme, že též budoucnosti zůstanou věrny a že.
upevní u rozšíří chválnou povést závodu Vašeho.

Píňovice, dne 16. září 1494.

Frant. Trnka,
farář.

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR

nické zboží vyrobená

úplná zařízení dopokojů
se dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá

daného

D9 pérovkya žíněnky,8
Spony a sáslony do oken, hladké i sdrhováné dle

franc. způsobu. 181

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

Pozer! Čtěte!
Abych v širší známost

uvedl svůj nově založený
závod s dřevénými výrobky
a získal si přízeň P. T.obe
censtva ustanovil jsem krá
oné prémie a sice:

50 krásných
dřevěných hraček

všech druhů, krásné malo
vaných, pro malé i velké
děu (pro chlapce jiné, pro
děvčata rovněž jiné) za
poubý doplatek zL. 1-70.

dé zásilce bude při=

NRRRNNN
Elegantní

dýmky
různých tvarů 8 vyřezáva
nými ozdobumi, jmeny, mo
nogramy, modely vkusně

pracované a levné ceny,
Mám též na skladě veškeré
druhy dýmek hladkých (fia
drových). Ceny za kus:60,

70, Bo, 90 a 1 zl. 30 kr.
Obchodníkům přituctovém

tožen cenník všech dřevě- odebrání box Ytuji velké
ných potřeb pro domácnost výhody. 294.
i hospodářství. Obchodní- Zásilky vyřizuje dobírkou
kům velké výhojy. česká firma Joe. Ke

Zásilkyvyřizujedobír- stelecký, Svratouchč. 15
pošta Svratka (Čechy.)Jes.

cký, Svratouch
č 15., pošta Svratka (Čechy).

kou

Založeno 1843.

Jan Kalis, ;
hodinář a zlatník ,

v Bychnově n. Kn,
273 doporučuje

se Naší mládeží úvá starý
Učte S6 z dějin! vlastenec.II.Podánístran
62. 6*, Cena snížená 10 kr. místo 15 kr. 100 kosů 8 sl.

četbu časové poučnou.

ro katolické jinochy a pannyvwosadách
Poučení smíše ch ©manželství dovoleném
a manželství bříšném. Napsalkněz diec. královéhradecké

dlouhoa dobu na osadě smíšené s úspěchem pracující Str.26. 80. Cena 100 kusů frankovaně 1 zl. 70 kr.jednotlivě
1 výtisk 2 kr.



Do Smiřic a okolíl

0
Wšem, s nimiž nebylo mi možno pro

krátkost času osobně se rozloučiti, dávám srdečné

„s Bohem“. Dík nejvroucnějšíza laskávé uspo
řádání večírku na rozloučenou slavným pěveckým

jednotém „Zora“ a „Hanka“ a za milou přítom
nost velecléné paní Hermině Prillové, choti c.
a k. vrchního správce a všemu c. a k, úředniotvu

Umělecký úslav půborný VBÍKOZÁV0

malbu ohrámo

vých okenmalbu na skle
" a
: NÁM

> -,mK
NÍ .

. W
3 B

. . n

x NÍ

„ %

pe:

Tkrát prvními ce
o okna chrámová každého

panství Smiřického.

JÁSENÁ, dne 1. srpna 1898.

EEEne

s
peco6% C| slohu i provedení se zaru

čením práce nejmodernějším

požadavkům vyhovující.

Nížepodepsaná oznamuje tímto, že přijímá
za ceny velwi mírné

šití nového prádla
pro pány, dámy

i dítky.
Objednávky vyřídí se rychle. Opravy ve:
škeré budou s díkem přijaty.

+1. O hojnou přízeň prosí

Anna Dvořáková,
manželka sluhy při c. k. okresním hejtmanství

v Hradci Králové.

| XODODOODDDODOOOOCY
Právě vydána

Česká mše pro lid
na slova Boleslava Jablonského

(STobě, Pane, na výsosti .. .“)
aložílFrantišek Plcka.

Op. 15a: Vy.dání pro smíšený sbor 8 prů
vodem varhan (neobl.) Partitura a hla
sy za 1 zl. 50 kr. netto, hlasy po 10
kr. netto.

Op 15b. Vydání pre Jeden I dva (dětské)
: hlasy s vodem varhau nen har

movla. artitura a hlasy za 1 zl. 30 kr.
natto, hlasy po 12 kr. netto.

NakladatelFr. A. Urbánek, českýknih
kupec v PRAZE, vedlo Národního divadla.

ad Prvý českýzávodhudební. 6

Změna místnosti.
P. T. velectěnému obecenstvu král. věn.

města Hradce Kr. a okoli.
V bluboké úcté podepsaný dovoluje sí upo

goroiti, že přeložil po dloubou řadu let stávající
sárod trublářský v domě p. Dobrkovakého č. 236
do příhodných a větších místností
v Jiříkově třídě, č. 228. u bývalé

Morarské. brány.
Dále dovolojigl upozorniti velect. obecen

-stvo, že syn můj, kterýž se mnou nadále dílnu
povede, absolvoval pro obor nábytkový c. k. odb.
školu v Chrudimi, pro obor stavební c. k. techno
logické museum ve Vídni.. <

Mobu todíž, maje dílou valně rozšířenou a
zlepšenou, každou zakázku P. T. velect. obe
censtva převzíti,k úplné spokojenosti pp. zákaz
míků, nebot bylo vždy mou snahou za cenu mír
nou dodati výrobky dokonalé.

Děkuje za dosavádní přízeň prosím by tato
i na dále plně mi zachována byla, znamenám Be

v úctě nejhlubší

Václav Dvořáček, trahiř

Josef Krejčíkv Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský,

Plsárna a dílny na Letné, č. 612-VIL
Sklad Eliščina třida 0. 24.

doporučuje uctivě
svéchvalněznámá:Bochy, oltáře, křížové cesty,

jesle, Boží hroby: kříže, kazatelny, z .nice, křtitelny, konsoly,svícny, lustry, pul
atd. dle slohu kostelů- ustry no Ý

nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně a
franko.

"—,,Ú—É———,,—-—,—..
'
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Původní

PE

B
JEDPRNE > EVCYR

Závod založen roku 1876.

j" závodřezbářský"40 tea yiyJosefa Soudila
r vHradciKrálovéPOZE

Zvláště dovolují 8i upozorniti P. T. veled.
duchovenstvo a slavné správy Škol na svůj
nově zařízený sklad jemně řezaných křížů
visacích i stojacích pro kostely, školy a

domácnosti.

ORP“Ceny velmi mírné. "JB

: pRB> Výkladní skříň nalézá se na velké pod
Ň síni proti drogneriip. Dixe. fi

PDOPGAAkodhaan

PSPOZNE

PPLPIPAJITIE

KUCHAŘSKÁ e
2

»K kva Yk Sepsala Marle B. Svobodova,
c 1) db ve Zvoli u Jaroměře.

o . + 7
k Dilo toto jest co nejlépe doporučeno

al. aprávami hospodářských i hospody
ských škol, a mimo to došlo spisovatelkyui mnoho pos
chvalných uznání, jež souhlasně praví, že jest to
dílo velmi praktické, vzhledem k obsahu velice levné, ža
se každé domácnosti vyplatí, ano jedna paní píše, že by
touto knihou nabyté vědomosti nezaměnila ani za 100 al.
a že šťastná nevěsta, jíž se do výbavy dostane.

Celá kniha čitá 929 stran velké osmerky.
jest v komisi pp. Bursíka a Kohouta, knihku
peotví české university v Praze.

Krámeká cena 4 zl. 60 kr.; u spisovatelkyně na
zvláštní požádání také v ceně mírnější a franko. 291
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úsobě.taatd.

—Výborné
sazenicepro

dobné, stromy

ýcenník

zimnía
stromyovocné

divoké

i,pláňa

zdarma

niku

uChlumce030002020208
(V.VACEK,

živéploty,křovinyoz zboží.—Poučn RIMINIvPamět nabízípro vysazovánívysokéikraky, konifery,prostromořad Statišícesazenicvz Levnéceny.

záclony muselinové, záclony tylové,
kové, záolony marokánské, záclony

Bup“ IMlustr. cenniky
20000000000000000

Vambeřice.
V úctě podepsaný dovoln,e si P. T. obe

censtvo upozorniti na svůj ve Vambeřicích proti
kostelu ležící

HOSTINEC

„u železného kříže“
a doporučuje jej hojné návštěvě pp' poutníků.

Levné přenocování,
Jakoži dobrá jídla a nápoje.

O lask. hojnou přízeň prosí v úctě plné

A. L. BRANKE,
hostivský.

36300G0G006E63E3E/

Laciné a krásné růžence
v největším výběru, obrázky svatých a vůbec vše, co je

oboru devotionalií, má na skladě ústav
Růžencová výrobna v Praze č. 206-1.

Konviktská ulice, 346
V ústavě zhotovujíse též všechna kostelní roucha za cenu

mírnější než všuje jinde.
Č.stým výtěžkem vydržuje ústav 24 sirotků—mrzáčků.

| ANT. DRAHOZAL

gWg“**7Me

pozlacovač v Humpolci
dovoluje si doporučiti

| své práce vld. duchovenstvu, sl. patronátním
úřadům a ct. obecenstvu jak |

ku zařizování nových 1 obnovo- |
vání starých otářů, kazatelea, |

soch, křížů atd. vše v nejlepším provedení |
za Ceny mírné. 94;

Be- Víceropochvalných vysvědčení po ruce. 88 |;
DCIGIGCIGCIMICGIGCIC

Praktikant
absolvovaný sextán přijme se v lékárně „m zla

tého lva“ v Hradci Králové.
*

a v Praze,

záclony jednodílné (story) záclony lá
azminsterské, záclony žinilkové atd. v

zdarma a franko. “jfilji“ 9-,
90000000000000000
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kJ Velectěnému obecenstvu, všem svýmváže
n ným příznivcům a veledůstojnému dučho
KA venstvu zvláště dovoluji 6i oznámiti, že

- jsem svojí chvalně známou

, W |
výrobu kř

v král. věnn. městě

v EHradcoi|Králové
s ulice za sv. Duochem

do svého nového bytu do městského
stavebního dvora

naproti »Adalbertinum“
přeložil,

Zvláště dovoluji si poznamenati, že příště
svůj výběr křížů, novými velmi vkusnými
vzory ze své dlouholeté zkušeností naby

tými rozmnožím.
V hluboké úctě a oddanosti

Raimund Jul. Kozel,
sochařařezbář.

OKO KDOOOOE
OOKOKDOVOKOKOOOOKOKOOKOKOKOOKOOOOOKOO

nejnovější soustavy
práce solidní, ceny levné

doporučuje

+©ČENĚK BUBENs
kočárník v Hrade! Králové.

Vyznamenáno na výstavách :;V Jaroměři stříbrnou, v
Dobrušce zlatou, v Praze státní bronzovou medailí,
v Hradci Králové nejvyšší vyznamenání čestný diplom

s právem ražení zlaté medailie s korunou.

Annenské l n | 0 m Zahájení9.
Slané skrtéčo

n aa
U —

v Bálohradědně Stávajíjišod
úlorateíČesrank | f0bu1886.

Ak) tanico se: TŮODMAČÍS,|

nů prarann,| TŘEM, ohně
ot isehiasap.i

Dekorační malíř a poslacoval

JAN BARTA
vRychnověn.Kn.

Staré náměstí čís. TO.
(© doporučuje se P. T. duchovenstvu a pa
o P tronátnímúřadům K

p pro malby ohrámů a
| zlacování oltářů

v a veškerých potřeb kostelních.
RY Malby podobizen v barvách i krosle

ných, dle zaslaných malých podobisen,
za jichž správné provedení se ručí.

Ceny 00 najmírnější. 300

Plány na malby kostelů vypracují na
ní ve všech slosích s přiloše

nými rozpočty.

OKOKOKOKOKDOOOKOKOOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKKOKOOO

P dosel Kománeka syn
v domě p. Rezka na hlav náměstí č, 133

v Hradoil Erálové
nabízí služby své ku provedení veškerých prací
stavebních, nátěru facad a průčelí domů,
nábytku, podlah, železnýchkonstrukcí a

podobné.

Vedle napodobení různých dřev prová
dime též 1 věrnou imitaci mramoru.

m

Slováckou slivovici

PR“ Nejlepší"B

a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

M.Nesňal v Uherském Brodě
(Morava). ,

00000000000000000
©| p- Novinka!<

: Pychloprací: stroje
se ždímadiem

Da nejvýš výhodné vshledem k úspoře času, mý
dla a k docílení čistého prádla, aniž by tím prá

dlo trpělo, shotovuje atrojnická dílna

J. Bucka ve Smidarech,
kde možno též veškeré hospodářské stroje mej
novější soustavy důkladně zhotovené za ceny

levné obdržeti. 211

Upozorňuji na dokonale a nejnovější Fezaci
stroje exoentrické mláticí stroje s kuličkovým z
ložisky. Prací stroje má též na skladě p. Karel
Dušok, ne sr. Janském nám. v Hradci Králové
a p. Kolář, hotelier v Bělohradě.

0000000000000
- Gasových úvah

vyšla dne 1. srpna dvě čísla
současně 11.a 12.

Úspora paliva nejméně 60 procent.
Topení po celý den bez přikládání.

5“Yrvanliivápráse.

nb-*1wopono4dSU20ZAa

Vynálezem velice dáležtým,praktickým, v každém ohledu osvědčeným a cen
ným jsou

© SEYKOROVA ©
výsadní násypná

ropulačníkamna
»EUPYRON

kterájvšady výkonysvými největěthoúspěchudocílila
Vynikají hlavně tím, že vyhřivají vrstvy
vzduchové iju samé podlahy tak, že nohy
v teple 14, 15 i více stupňů R se nachá
zejí, oož nedooíleno žádným systémem ka

men vůbeo.

V největším mrazu spotřebují k v okoje 15
krychl.metrů velkéhoa 16 aestapšt R.
za den pouze za 4 krejcary uhlí

v menším mrasu pouse polovic, takže oproti jiným
systémům

nejméně 60%,paliva se ušetří.
Vydaj ze kamna musibýt úsporou paliva
za jednu, u větších druhů nejdéle za dvě

zimy úplně kryt.
Na stálém skladě

uF.L. HELLMANNA,
inženýra a stavitele v Jaroměři.

nabízínadoba jarní aletní

čistě vlněné látky
OR" vlastní výroby. "EN

Račicš učinitijen malou objednávku ma

Děkuje všem svým milým veledůstojným a
velectěným zákazníkům za vzácnou přízeň, pro
sím, aby mi i dále důvěru svou věnovali a sli

bu) vždy vzornou, poctivou obsluhu. 16

Denní osvěfení; chuti k jídla, okamšité posily
sesláblým a starým lidem; překvapující účinek stíše
ným chudokrevností, chorobám plic a re
konvaloscentům poskytuje akleníčka ře
ckého vína: MAVRODAPHNEsladké, ACHAIER
SEC méně sladké, obě vína desertní a pro nemocné,
lisované z čerstvých hroznů Malvasinských. K obdržení

uPP: lékáraíků A. Spory, K. Hubáčka, v HradciKrálové, jakož u firmy H. F. Seidel, Praha Vodi
čková ul. č. 80, hlavní sklad spol. Achaia v Patrasu
pro Čechy,Moravu a Slezko. Ceny: Celá láhov 1-76 zl.,

Do Hradce Králové a okolí

AL. SVOBODOVÁ,
vdova po čalouníku

v Hradci Králové
(Velké náměstí čís. 27.)

dovoluje si tímto P. T. zákazníkům zdvo
řile oznámiti, že závod svůj po v Pánu
zesnulém manželi vede dále a protož prosí
o laskavé zachování dosavadní hojné přízně

P. T. obecenstva.

W“ Veškeré práce vyřizujíse ry
přesněa levně. "O *

Ohramírzánla: Kotva.

LINIMENT. CAPSICI GOMF.
z Richtrovy lékárny v Praze

uznává výborné, bolesti utišející natírání; jest
Baúkimděvovůechlákárníchza40kr, TObee1 a
Všeobecně oblíbený tento

domácl prostředek
žádej vědy jen v původních láhvích snaší ochrannou
známkou„kotvou“ z Richtrevy lókárny.
Buď opatrný a přijmi jen láhve s touto IWaV

ochrannou známkou za původní přípravku. cXRichtrova lékárna „U zlatého Iva“ v Praze, da

eřmánkový khuět
syrový neb suchý

kupuje v každém množství sa cenu nejvyššílékárna.
„u zlatého Iva“ v Hradci Králové.

v

Ludvík Nejedlý,
, dekoračnímalíř 3

v Novém Bydžově)

n voporněnjaordj sal kprovední všechde- ,

maleb iostelů
při trvanlivé malířské technice. [

Provádím malby od jednoduchého as do|
uměleckého spracování, restauruji staré maby

| nástěnné, jskož i olejomalby na plátně a ma-|
luji obrazy nové. VÚ

Návrby ve slohu stavby kostela se na |
požádání ochotněvypracují a rozpočty předloží |

|

——-MHA. k. » Ah-Mi» A 4
o 0



Předplatné na čtvrt roku 1 s. |
na celý rok 4 s.P

Dr. Herold.
Vedle zvěčnělého dra Julia Grégra jest pan

dr. Herold tvůrcem nynější strany mladočeské. Po
smrti nadaného dra Karla Sladkovakého upadalo
očividně mladočešství v Čechách a v roce 1885 a
1886 zažila strana časy nejkrušnější. Ve schůzí dů=
věrníků mladočeské strany, konané v Orlím sále
pražského Grand hotelu dne 12. října 1886 navrhl
dr. Josef Harold reorganisaci strany mladočeské,
kterou hlavně s dr. Janem Kučerou a dr. Eoglem
také provedl.

Za veškeré jednání strany inladočeské, za
jeji úspěchy i neúspěchy, kotrmelce a chyby jest
tedy dr. Herold zodpověden v první řadě. Cbytrý
a obratný ten:o advokát mluví vždy, jak se iu to
hodí. O nějaký ten prostředeček — vypomoci si
z nouze a „opraviti“ pravdu, není nikdy na
rozpacích. Tutéž věc líčí jednou jako bílou, po
druhé jako černou, pak jeko červenou, modrou,
fialovou, žlutou atd. Pan dr Herold jest, abychom
užili jargonu Šipů, výtečně vybarvený fifikus poli
tikua, který hraje do všech barev a proto politi
cké hlopáky chytne snadno na lep

Roku 1489 a 1891 zazléval vinohradský po
slanec nejvíce Star-Čechům, klerikálům a šlechtě,
že se smlouvají s vládou a drží pohromadě, nyní
jest týž dr. Herold největším stoupencem šlechty,
puoktuje nejen se šlechtou; ale i 8 vládou, ačkoli
dne 15. února 1891 pravil v Olomoci: „My jsme
a musíme býti podvrannou stranou, ne
boť nynější smutný pro nás stav musí býti zvrá
cen tak, aby po něm nezbylo v našich zemích ani
památky“.

V Nové Pace velebil pan dr. Herold mistra
Jana Husa, že neodvolal ničeho ze svého učení,
že si zůstával důsledným, ale pan dr. Herold ne
jen že polského čerta po prvním klep
patí přes prsty slavné odvolal, ale hned
na to hlásal státnickou umírněnost pravě, že před
ním bodem programu poslanců mladočeských jest,
aby dokázali — „kdo jsou, jací jsou, že ne
jscu divoši z lesů“. Tenkrát vytýkalčeskému
lidu nedostatek vychováni, čeští voličové prý žá
dají po poslaacích více rozhodnosti, proti Čemuž
pan dr. Herold namtal, „že klidné a rozhod.
né výstupování, spojená 8 úvahou a 8
pevným vědomím zastávaného práva
více prospívá a dodává věci zastávané,
vážnosti a úcty. Dnes ostré slovo v par |
lamentárním životě má nižší kura, než
ostrá myšlénka a hluboké přesvědčení
i věcné její provádění“

Touto vlastní svou radon neřídil se p. He
rold dne 16. kvétna 1893, kdy ve sněmovně i on
dělal rámus a celá strana jeho zuřivě házela sně
movními předlobami, lámala tužky i pravídka,
tloukla na stoly zásůvkami, patrně aby Evropa
viděla, že nejsou „divoši z lesů“, a důsledkem
toho i dalších štvanic se pan dr. Herold súčastnil.
Když však přišel na Prabu výminečný stav, tu
zalezi pan dr. Herold jako sysel do díry, zapřel
omladinu, jejíž moráloím původcem 8 Grégry a
„Národními Listy“ byl, a z vlastní své advokátní
kanceláře vyhnal radikálního svého písaře Václa=
va Čížka, protože tento položil na hrob Havlíčkův
a Barákův věnec 8 radikálním nápisem. Radikál
ními frásemi svedený Václav Čížek skončil samo
vraždou, drubý Čížek, a sice sekretář mladočeského
klubu JUC. Antonín Čížek, zapleten byv do styků
s vraby hrbatéko Mrvy, byl z úřadu tajemnického
propuštěn, ačkoli jako tajemník konal patrně jen
to, co mu klob strany byl uložil. Pan dr. Herold,
přestal býti podvratoíkem, stal se rázem „opatr
níkem“, a aby si a vládou nerozlil ocet, odřekl

. obbejování omladiny a hájil raději za tučné pal
máre německé Prušáky, hrhbým způsobem zaned
bávaje v kritických dobách tehdejších svých po
vinností poslaneckých.

, Když výminečný stav stal se méně hrozivým,
zajel pan dr. Herold 22. dubna 1898 zaagitovat
na Moravu a aby bodrý tamní lid chytil na špek,
navnadil je touto frásí: „Mocné bnutí politické v
Čechách převalilo se na nivy moravské, vše jácá
novou veselostí šťastného vzkříšení národa. Morava
je pozadím Čech, vzkříšení politického života na
Moravě jest největší vymožeností politiky naší,
to znamená více, než-li celá serie ministrů kraje

V Hradci Králové, dne 12. srpna 1808

nů. My budeme státi pevně, pamětlivi slov Neru
dových: „Bude-li každý z nás z kamena,
bade celý národ z guádrůl“

Tebdy jásali moravští rolníci při řečí Herol
dově, avšak letos, když pan dr. Herold bájil proti
nim v Uherském Hradišti vídeňské špekulanty,
splakali nad výdělkem. Dnes vědí již moravští
rolníci, že to morné bnutí politické, které se pře
valilo z Čech na Moravu, znamená pro ně „ví
tězatví s retirádou“.

Také čeští rolníci dožili se v dr. Heroldovi
trprkého sklamání. Tento dnes o státním právu,
korunovaci, o hospodářské samostatnosti Čech, 0
odstranění přirážek, o zamezení ubývání selského
majetku, o ochraně českých menšin více nemlu'í,
vždyt měšťanskou Školu, které se domabali Češi
v Duchcově, zmařil, prohlásiv školy takové za
luxus.

Litujeme upřímně rolníků. pokud tito slovům
dra Herolda ještě věří. Rolufci ai musí znova a
znova uvésti na poměť slova dr. Herolda, kterými
ve schůzi roloictva v Praze zapřel dr. Herold
předvolební své sliby. Pravil dr. Herold: „Již
vyřkl jsem zde, kterak poslanci naříš.
ské tadě pro jeden požadavek roluni
cký nemohou 0 pustit deset jiných.“

Dnes, kdy stále a stále jedná se o skonco
vání rakousko uherského 7yrovnání 8 Uhry, jest
si české rolnictvo vejlépe vědomo, že české po
selstvo a hlavně pan dr. Herold ničeho pro ně
neučinili. Pau dr. Herold hlásal kdysi také, že frá
semi se rolnictvu nepomůže, ale skutečnou prací.
Pan dr. Herold ale přece nedělal dosud nic posi
tivního, nýbrž bázel mezi český lid jen plané ftá
se, klamy a rozbroje.

V neděli naházel pan dr. Herold českému
lidu frasí a písku do očí v Pace dost a dost. Chu
doba řeči jeho prozrazuje zastrčený referát v Nár.
Listecb, v němž každé banba zpátečníkům
a tmářů m jest vynecháno, z něhož je pečlivě
vypuštěno také to, co se zdálo p. dru Heroldovi
choulostivým. V řeči své projevil proslavený reč
uík sněmovní úžasnou neznalost dějin Českých a
zvláště duby Husovy, Palackého, Tomka, Lenze,
Borového, Flajšbanse a j. dr. Ierold nezná. Odtud
ty nesmysly v řeči jeho. Dr. Herold pravil na př.
Za Karla IV. panoval v Čechách blahobyt, ale
spadproto nestál národ na vysokém stupni osvě
tovém. Český národ prý počal klesati. Právo, Pra
ba oalezala se v rukou Němců a teprve Hus za
čal národ křísiti atd. Za Karla IV. se poměrv
oproti dobám poslednícu Přemyslovců pro český
národ nezhoršily, naopak zlepšily se: sám císař
Karel IV. vytýkal Čechům, že nehledí práva svého
ja+yka. Na dvoře jebo mluvilo se jistě více če
sky, než za doby OÓtakarů, Václava I., II. a III.
Tomáš ze Štítného psal výtečné své spisy v nej
lepší češtině dlouho před Husem, kronikář Dali
mil počal mnohem dříve psáti proti Němcům než
Hus. Dr. Flajšbans dokázal, že z počátku něbyl
mistr Jan Hus v národním ohledu pevným, že sym
patisoval se stranou německou, že vňak ale brzo
potom nastal obrat v jeho smýšlení ve prospěch
stanoviska čistě národního, v němž i vytrval. Ce
ský národ nazýval svatým. Katolíci zaujímají
v otázce Husově stanovisko zcela správné. Cojest
na Husovi domácího, vlasteneckého, tobo mu ne
upírají. Jeho láska k vlasti, jeho zásluhy o český
pravopis a písemnictví uznávají, ano chválí.

Než sám dr. Flajšhans napsal o Husovi: „Leč
často bohužel bývá tento rys národní v jeho po
vaze zastiňován, a to stranami. které přivlastňují
si jeho národuost, stranami, které přisvojují 8i
jeho knihy, — zkrátka, možno říci, že všemi stra
nami“.

Dr. Flajšhans se sice v této příčině nevy
jádřil dosti určitě, ale dobře podotkl jistý faráf,
že katolíci krom savržených 30 vět germánského
ducba Viklifova a krom toho, co církev zavrho
vala, uznávají všechny věty jeho, kdežto tepřátelá
jejich neuznávají snad ani jediné: ani pravých,
ani bludných. Jest to věru tragická ironie. Ne
šťastných 30 viklifovských vět — « ciziny, které
rozeštvaly naši vlast!

Uchýlení husitismu — obzvláště táborského
a adamitského od základů cyrillo-methodějského a
svatováclavského katolíci achvalovati nemohou.
Cizí, nesvatováclavské je Hasovo učení o před

InsertyPpočítajílevně.DO
pátek v poledne. IV. Ročník.

určení jistých lidí pro zavržení, jiných pro apásn
3ám evaugelik František Palacbý praví, že sněm
Kostnický nemohl uznati za pravé toto jeho uče
ní. Svobodomyslní dr. Herold, Ebenhoch, Glos,
Matys atd. sice praví, žo ctí jen vlastenecké zá
slohy Husovy. Leč i socialisté přisvojují si Husa.
Jde snad socialistům o vlastenecké zásluby Huso
vy? Těm jde o zničení autority vůbec a svobodo
myslnému dru Heroldovi e tutti guanti jde 0 zti
čení autority církve.

Dr. Herold mluvil banálně o Husovi i 0 cír
kvi. Jest prý malicherné činiti Husovi výčitky pro
reformační hnutí v církvi. Dogmata církevní prý
se dnes přežila. U advokáta. který má tak široké
svědomí jako dr. Herold, Ebenhoch, Klouček atd.
snad| Nezhažený český lid uznává nutnost víry.

Dr. Herold vtipkoval o tom, že dnes bychom
se tomu smáli, kdyby český národ prohlášen byl
za bludařský a za kacíře. Dr. Herold horoval pro
svobodu pátrání po pravdě a svobodu avědomí.

Písmo prý je otevřeno hloubání každého.
Divíme se, proč potom Dr. Herold potírá radikály,
pokrokáře a socialisty. Uznává jejich učení patrně
za nebezpečné. Rovněž tak bylo 4 některými vě
tami. které hájil Hus. Jednání církve a úřadů
světských na počátku 15. století nesmíme měřit
proměnlivým loktem Dra. Herolda a Národních
Listů na konci 19, století. Učení [lusovo: „Není
žádného světského pána (úřadu,králeatd.)
aneb majetníka ani biskupa. ani kněze,
když jest ve stavu smrtelného hříchu“
—musilo rušiti veškerý občanský řád. Četní prvo
busité také i slovně tuto větu vykládali a proto
když přišli poprvé do Prahy, brali bohatým měšť
kám násilně jejich naušnice, zlato a drah: kamy
a plenili soukromý majetek. Žižka wusil vyhubit
husitské Adamity a Mikulášence a když později
Táboři a Sirotci nechtěli uznávati pořádek, krále
a království, když nechtěli nikobo poslouchat a
platit berně za příčinou udržení pořádku, spojila
se města a Šlechta, husitská i katolická a potřela
je na Lipanech. Učení Husovo bylo by rozbito Cechy.

K takovéto anarchii musilo v 15. století ne
zbytně vésti učení Hasove. Hříchu smrtel
nóho dopouští se jak známo, kdo přikázání Bo
ží neb církevní přestupuje s plným vědomím
i svolením ve věci důležité. Předpokládáme, že p.
Dr. Herold, Ebenboch, Radimský, Matys atd.
kdysi jako školáci desatero božích přikázání se
učili. Uvedeme jim proto na mysl z přikázání cír
kevních tyto:

1. Svátky zosvěcené světiti. 2. V zasvěcený
svátek při celé mši svaté pobožně přítomen býti.
3. Ustanovené posty zachovávati. 4. Aspoň jednou
za rok zřízenému knězi se zpovídati a v Čas ve
likonoční nejsvětější svátost oltářní přijímati. 5.
V zapovězený čas svatebního veselí nedržeti. Z dů
ležitých hříchů uvádíme: Rouhání, velké pro
klínání, křivon přísahu, zanedbávání výchovy dětí,
zarytý hněv, vraždu, sebevraždu, úplnou opilost,
myšlénky, žádosti, činy smilné, velice necudné
řeči, krádež, zavilou pýchu a lakomství, bříšnou
lenost, sodomský hřích, utiskování chudých, vdov
a sirotků, zadržování nebo ujímání mzdy dělníkům,
svádění k těžkým hříchům, jich hájení a súčast
nění atd. — Dle učení mistra Jana Husi, nejvyšší
hlavy státní, správní a jiné oa př. zemětí, okresní,
obecní úředníci a starostové, kněží, mistři, inže
nýři, professoři a učitelé, majetníci obchodů, to
várny, řemeslnické dílny, hostinští, rolníci, úředníci
nekonali by nic platně, pokud by se v stavu smr
telného hříchu nalézali Rozsudky, nálezy soudní,
nařízení politická, knihovní vtělení, koupé a pro
deje, vlastnické převody, testamenty atd. nebyly
by dle toboto určení Husova, rovněž platné. Kdy
by se toto určení mistra Jana Husi neúprosně mělo
prováděti, postavili by se proti němu asi V první
řadě radikální bospodětí, kupci, advokáti, podni
katelé, redaktoři atd. atd. Takovéto učení, které
za několik dní jsouc prováděn) způsobilo byv
každé rodině, v každém statku, bospolářství, obci,
okresu, zemi a státu pravou anarchii, hrůzovládu
a úplnou změnu majetkovou nesměla a nemohla
církov katolická trp'ti a za pravé uznávati. To
snad aspoň v duchu uzná každý Mladočech, ba
i radikál. Katolická církev pak odsoudila jen ná
boženské bludné učení Husovo a nikoli jiné, šle
chetné, poctivé a zejména vlastenecké konání. To



naší radikálové ovšem nevědí a proto balamutí lid

a ono učeníHusova.u dru Heroldovi odporučojeme vřele, ab

se jednou trochu lépe na Peě ově vážnépřipne.
vil. V svědomitě psaných dějinách a řečech Vá
clava Vladivoje Tomka by se na př. dočetl: „Pů
sobením Husovým začala se doba velkých roz
brojů v národě Českém. Nepravím, že on by
byl jedinou příčinou; tobo větší příčinou byli ně
kteří jeho stoupenci a také jebo protivníci a že
takové rozbroje v národě českém vastaly, které
velikou škodu přinesly, velikou zábubu, Správně
pak dále pravil na sněmu Václav Vladivoj Tomek.
Vystoopení Husa způsobilo v národé českém jakýsi
duchovní vzlet, kterému se vždycky obdivovatí
budeme. Národ český ukázal v hájení svých teh
dejších záměrů takovou statečnost, kterou vždycky
bude dějepis uznávati a které si na svých před
cí-h musíme vážiti; ale tento vzlet netrval dlouho.
Zrovna, když zásady, které jistí stoupenci Husovi
hlásali, začaly se nejvíce rozšiřovati v národě če
ském,zrovnaodté dobyp'čalosemravníklesání
národa českého a toto mravní klesání vedlo k bit
vě Bělohorské, kterou pokládáme za největší ne
štěstí, které národ český kdy potkalo“,

„Pan dr Herold, kdyby byldobře prostu 'oval
Spisy Husovy, Palackého, Tomka, Lenze, Borové:
ho, Flajáhanse, jistě by nebyl v neděli ohlupoval
v Nové Pace český lid svými ušumělými, mělkými
frásemi. Odporučujeme proto vřele, aby příště ne
čerpal sve rozomy z novopacké kašny, ale z pravé
studnice moudrosti: ze svatého písma a ze spisů
a výkl.dů mužů opravdu moudrých a učených.
Pak bude jistě mír a pokoj v Čechách.

Bude to lacinější,
Na počátku sedmdesátých let, když se již po

delší dobu prováděly školské zákony, ž'l « jistém
velice pokročilém okresu diecése královébradecké
vážený a na svůj stav velice vzdělaný starosta.
Přišli jsme spolu jedenkráte do hovoru „o těch
nových školách“. Podivíl jsem se tenkráte jedno
mu jeho výroku, jehož jsem ge z úst muže „po
kročilého“ nenadál. Pravil o starém školství: Bylo
to lacinější. Co nyní dělá za veliké peníze zem
ská školní rada, to dělala konsistoř „za darmo“.
Co nyní dělá za plat okresní školní inspektor, to
dělal vikář „za darmo“, Co nyní dělá za plat pan
řídící, to dělal farář „za darmo“. K těmto jeho
překvapujícím výkladům osrělil jsem se — nevím
zdali upřímně nebo štiplavě — odpověděti: Ale
nyní se děti více naučí, a tak jaká pomoc, af to
už něco stojí. Ale nedal mi tak úplně za pravdu,
neboť pravil: Ano, ano, až jen budou děti do těch
škol opravda choditi. Tak ku příkladu: V B...ícb
patří do čtvrté třídy dětí šedesát, a má se přídě:
lávat pátá, a máte jich tam nyní v máji — šest
náct; a ve třetí třídě jich má být přes padesát a
máte jich tam sotva dvacet. A tamhle v L...i
chrdí do čtvrté třídy žáci dva, uěkdy jeden. A
platíme, až se prohýbáme. To je opravdu drahýkluk.

A povídám: Což dříve chodily děti dv školy
lépe? Na to on: To právě ne. Ale p čítalo se
tenkráte aspoň poctivě. Náš starý učitel počítal
„na zejmy“. Říkával: Už tu kluku sedíš pátou
zejmu a pořáde jsi ten starý ivrdý dnb. — Ale,
Vy, pane starosto, jste chodil do školy i v létě,
pravím. „I bylo to taky všelijaké. Musel jsemtaky
pásat jako jiní; jenže jsem do devíti hodin měl
přibnat. Někdy jsem se opozdil, a když přišel pan
páter, tn bylo zle. Hned se ptával: Kde je Váša
8.. +.$ho? On pase,odvětily děti. Jděte pro něj. A
musel jsem přijít, a „byl jsem vaděn“. Říkával: Vá
šo — někdy taky Vašku — takovou dobrou hlava
máš, z tebe by mohlo něco být, a pustneš na té
pastvě. A učíval mne zvlášť i počtům i mluvnici“,
Na to dím žertem: A to bylo laciné. To bylo „za

darmo- Fesdiž přes dvacet let odpočívá v hrobě starosta

1 který 7 he : „Kněz8e mne ujal,astál o mé vzdělání. Nikdy nepřipustím, že b
byli proti vzdělání“, 7 Pe pe bykněší

A právě v tyto dny jsem si na něj vzpom

něl. Říšská rada uzavřena bude se prý hádnont
bez ní. I povídám: kde je ten nebožtík starosta?
Snad by řekl: Bude to lacinější,

A nemohl bych si pomoci. Namítl bych snad
zase, Že jsme měli více svobody a tak“ jaká po
moc, ať to už něco stélo. Ale býl bych odbyt slo
vy: Áno, ano, až jen budou poslanci do té říšaké
rady „chodit, a musel bychpřisvědčiti. O nějaký

ten tisíc denně bude to dvě lacinější. Jenže abyty peníze, kterých nebudou dostávat poslanci, zů
staly lidu. Vždyť on pan finanční ministr, Čech,
ano Mladočech, nějaké místečko v těch svých kas

sách někdo pro n najde. A penajdo-li dá udělatnovou kassu a skryje je přece. A nevyplní se
přání jistého občana, Když totiž jedenkráte byla
v jeho obci v neděli odpoledne „opožebnání schů
ze lidu, vypočítával tam řečník, co
ně říšská rada. A tu onen

bodně na hlas: Bože, to by bylo chalup! Smáli
8e mu, že je sprosťák a aby prý mlčel, že naroz
umí, než jen chalapám. Ale on ge nedal a odsekl:
Aspoň teda něčemu rozumím, ale vy nerozumíte
ani těm — ohalupám. A že prý ho ze schůze vy

nás stojí den
malý rolbík vzdychl

strčí. Na to povídal om: Co pak ze sobůso vystr
čit, to nemí nic. Ale to je horší, že nás £ chalup
a tamhle ty velké ze statku vystrkojou — od té
doby, co je ta „sroboda“. To napravte, a pak si
dám říc', že jsem sprosták, rozumíte.

Áoo, ano! Měl pravdu! Ta nekřesťanská, bez
božnická, liberální, neklerikální „svoboda“ vystr
kuje lidi s chalup, statků a domů, a pokudje
ještě nevystrčila, učinila tak mnohého robotaíkem
kapitalisty, křesťana neb žida, poněvadž se mu
„dře“ na úroky. Podivejte se na náměstí a blavní
ulice našich měst, a nemusíte se ani ptáti, čí je
ten dům a čí je ten? Nápis vás poučí, a nemusí
se tam ani čísti Pereles nebo Khukoles, postačí
zajisté takové, které jste nedávno čtli v zajíma
vém soudním líčení o podvodném úpadku čili ban
krotu, jméno, které mívají i křesťanék. p. Heisler,
Berger, Klein atd.

Opravda; nekřesťanskéliberální zřízení státu
vystrkoje lidi z chalup. A proč? Předně proto, že
nekřestanskoliberální stát je nejdražší.

Křesťansko-liberální stát bere totiž všecko
sám do rukou, a musí tudíž míti mnoho a moobo
placených lidí, kteří jeho vůli a moc vykoná
vají. Zvláště mnoho vojska s drahými zbraněmi,
8 mnohými domy a ústavy musí míti.A zaplatit
se to musí z daní a těch do státní pokladny nej
více plyne „z chalup“, to jest z polí. Bohatí bur
siáni a kapitalisté dovedou již někam dál od kas
8y pana finančníhoministra dopraviti své „lósya
papíry“, kdežto „cbalupa“ čili pole do Hamburku
nejede, leč jestli leží vedle dravého, neupraveného
Labe, které skutečně až do Hambarku a pak až
do moře tu půdu našich chalap odnáší.

Liberální stát pak vystrkuje lidi „malé“
z jejich majetku, a podrývá blahobyt, vůbec též
proto, že nekřesťanský bezbožnický liberalismus
podkopává mravnost a dělá zákonyprotivící se
věčným, nezvratoým zákonům Božím

Co n. p. škodilo státu, že lidé nesměli v po
stě, v adventě atd. tančiti, býřiti, [eníze a ctnost
ubijeti? — „Ale nebylo to svobodomyslné“ | Ovšem!
Ale tatík, řekne-li panu synovi, když bude dost
toho tlučení se po kavároách a hospodách, je taky

nesvobodomyslný. Co škodilo státu, jestliže n. Po službách Božích nesmělo se bráti v karty a bů
želky? Co by uškodilo státu, jestliže by se pod
vodný úpadek, lichra, svádění křesťanských děv
čat posuzovalo a trestalo dle zákona Božího? —
Co 2e všech takovýchto a podobných „svobodo
myslných“ zařízení mají nynístáty liberální? Roz
množení bídy, dlahů, kriminálů, polepšoven, po
rodnic atd. a nadvládu boszbožníků nad
lidmi mravně o mnoho výše stojícími.
Kdyby jen v těchto vyjmenovaných věcech roz
bodovalo a lidi spravovalo náboženství, o jak mno
bo méně bídy, nepořádku — a vydání by bylo.

Ale kdyby bylo dosti jen na tom „vystrko
vání z chalup“, ale nejhorší je to, že liberální
státsám do srdcí lidských nevěru zasívati pomáhá,
a tudíž lidi nespokojenými a bezshlednými oproti
každé autoritě činí. Nespokojenosti ano i záští
jest nyní vinou liberálních států v srdcích podda
ných tolik, že — pokud vím — i mnozí státní
úředníci sami již nedoufají, že „to půjde bez krve
a kanónů“.

A proč? Inu, protože, kde stát sám pomihá
liberalismem malé lidi vystrkovati z chalup, tam
potom nastává pokus vystrkovati měšťanstvo, křtě
né i nekřtěné, z domů, statkářstvo ze zámků, ano
ve Francii víme, že vystrkují i 8 trůnu.

Kéž by „to bylo tedy lacinější“, to jest, kóž
by stát tak byl zřízen, aby se poctivý občan mohl
domoci přiměřeného blahobyta a byl spokojen.
Ale toho 8e nedokáže bez náboženství.

Bez náboženství bude stát čím dál tím dražší
a chudoby vedle přepychu, a nespokojaosti bude
tím více. A všecka ta nádhera těch našich škol,
muzeí, úřadoven, divadel, atd. atd. bude spíše dů
kazem, že „bez Boha“ to nejde, než čímkoliv ji
ným. Vraťte se srdečně ke státu na základě ka
techismu zřízenému, a bude zajisté nejen prospěá
nější vůbec, ale i — lacinější.

Obilní rolnická skladiště.
Letošní židovské spekulace obilím, k nimž

záminku podala španělsko americká válka, pasu
nuly také otázku zřizování obilních skladišť. Rol
níci na Kolínsku ve spojení ae záložnou přistou
pili hned k činu a novému podniku musíme přáti
ze stanoviska rolnického i národního všeho zdaru.
Obchod obilní nalézá se u nás až na nevelké vý
minky několika mlynářů, krupařů a pekařů vesměs
v rukou židovských. Židé pomocí pražských novin,
zejména smutně proslulých Národních Listů, ovlá
dají veřejné mínění, oni dělají také náladu trhovou
a dělají obilní ceny, bez ohledu na to, mnoho-li
a jakého obilí se urodilo.

Vymaniti rolaictvo 3 židovských rukou, uči
niti je finančně neodvislejším, musí býti snahou če
ských vlastenců, kteří za židovský inserát neb jiný
rebach svých vlastních krajanů lidem s námi ne
cítícím se nezaprodávají. :

Okresní hospodářské a Raiffeisenovy záložny
by mobly v tomto směru nejvíce učiniti. Hospo
dářským družstvům a jednotám patří další kus práce.

Rolnická obilní skladiště mají v prvé řadé
míti za účel opatřiti rolníkům úvěr na jich obilí

ve velkém. Vedletobo jsou však sk'adijtě záso
báraami, které v případě nadbytku obilního a uís
kých osa obilí mobou pojatipřebytky obilí, aby
Je v době svýšené poptávky opět do obchodu dáti
mohly. Tim způsobem může řádod organisovaná
sít okladišť obilních působiti blahodárné na regu
laci a ustálení cen ohbilních.

V Bavorsku, kde zřizovánískladišť toho draku
poslední dobvu za podpory vládní se ujímá, byla
východiskem při zřisování skladišť zásada, zřizo
vati skladiště co mošná levná, s levnou správou
a co do obvodu působnosti omezená na obrod ne
příliš velký. Tím mají skladiště přispůsobena býti
skutečné potřebě, neboť. obilí za dnešních atla
ných cen nesnese drahých poplatků skladních, ami
drahé dopravy do vzdáleného skladiště a zpět.
Taková vzorné skladiště zřízena poslední dobou
mimojiné v Trostberga u Trauosteinua v Land
sbutě. V následujícím chceme ponukázati na zaří
zení skladiště v Landshutě, které je nejnovějším
skladištěm obilním v Bavorsku.

Obilní skladiště v Landshotu zřízeno jest při
samém nádraží v Landsbutě, křižovatce to něko
lika drab. Skladiště jest budova zevně zděná, uvnitř
dřevěná o jednom patře, se stavební plochoa 30X18
m. Přízemí určeno jest k nachování obilí v pytlích,
patro k nkládácí obilí na bromadě. Celkem pojme
skladiště 3000 g (30 vagonů) obilí. Skladiště opa
třeno jest zařízením ka vytahování a posuoování,
jakož i k čistění obilí. Obilí do skladiště doveze
né vysype še vejprve dy čtyrhranného otvoru v po
dlaze (v přízemí), odtad vytahuje se přístrojem,
t. =. „paternoster.“, do patra, a sice přímo na
větrník, kterým čistí se od prachu. Větrník spojen
jest se dvěma triery, každý 8 výkonností 16 g

obilí za hodina, z nicbž jeden určen pro pšenicia žito, drubý pro ječmen a oves. Obilí větrníkem
vyčistěné přechází přímo do jednoho z trierů a
odtud vychári do dřevěného žlabu, v němž pohy
buje se pomocí t. zv. šneku až na ono oddělení
patrovéno skladiště, kde má býti umístěno. Je-li
třeba obilí převézti z patra do přízemí, vysype 80
obilí prostě otvory se rourami v podlaze 66 na
cházejícími. Veškeré strojní zařízení poháněno jest
plyoovým motorem se silou 8 koní, tak že ku či
stění, ukládání a skládání obilí spotřebuje se lidské
síly co možná nejméně,

Stavební náklad skladiště incl. pozemku ob
nášel 17.000 M., stroje a vnitřní zařízení (od to
vároy na stroje Hůuser v Landshuté) 12.000 M.

Nastínivše takto «sařízení skladiště, přechá
zíme k jeho správě.

Skladiště provozováno jest od družstva, zří
zeného dle systému Raiffeisenova, kteréž jest též
vlastníkem skladiště. Družstvo uetavilo se spolče
ním.7 droboých záložen Raiffcisenských v tamním
okrese působících. Podilníci těcht> záložen poží
vají výhod členů družstva. K zařízení skladiště
přispěla vláda bavorská nesplatnou subvencí 2000
M. a k opatření provozovacího kapitálu poskytla
vláda nezáročiteln.u zálohu 10000 M., splatnou
za deset let.

Správu skladiště vede jako čestný úřad zvo
lený správce. jemuž přidělen jest placený sluha.

K přijímání obilí určeny jsou týdně dva dai
Obilí přejímá se od dražstva dle jakosti (t. j. první,
drubé a třetí jakosti) typů, za kterýmž účelem
určí se dle úrody každého roka a dle váhy obilí
pro každý druh obilaf tři typy. Obili dovezené se
ihned čistí a jest držitel jeho povinen při Čistění
jeho spolupůsobiti. Hospodář, jenš obilí dodá, ob
drží skládní list, v němž naznačena jest váha do
daného obilí, váha čištěného obilí a množství od
padků. Odpadek náleží dodavateli obilí. Držitel
skladního listu může pak od skladního družatva
obdržeti na uložené obilí zálohu do tři čtvrtin od
badní ceny, zůročitelnou 4%, Družstvo obstarává
samo prodej, jeužš z pravidla v krátké době má
býti proveden. Po provedeném prodeji nastane
pak súčtování s dovatelem obilí. Dodavatel obdrží
pak strženou cenu za obilí po srážce zálohy a
skladního poplatku. Jak z postupu toho patrno,
vzdává se bospodář obilí ukládající práva vlast
nického k ukládanému obilí, čímž se Jíší skladiště
tohoto drubu podstatně od skladišť jiných.

Poplatek skladní obnáší bez rozdílu doby
pro členy 12 pf., pro nečleny 18 pf. za 50 kg.
obilí, v tom obsaženy jsou i výlohy za čistění obilí.

Skladiště dle způsobu tohoto v Bavorsku za
řízená působí velmi dobře na prospěch rolnictva,
čemuž nasvědčuje okolnost, že ve skladištích do
docíleno (dle sdělení ministeriálního vládního rady
Brettreicha) až o 8 procont lepších cen za obilí,
než při prodeji soukromém; při g 40—60 kr. více.

Výhody tohoto zařízení oproti jiným skladi
štím obilním jsou jednoduchost a levnost zařizení
i správy, snadné opatření úvěru na uložené obilí
a opatření společného prodeje obilí.

Přihlédneme-li k hašim poměrům, které po
měrům hospodářským v Bavorsku velice jsou blízky,
seznáme, že zařízení podobných akladišť by též
pro naše krajiny velmi se hodilo.

U nás skladiště rolnická po obilí skoro aninebyla, jakkoli na několika místech (v Čáslavi,
Mnichově Hradišti, Plzni a v Táboře t.j.) učiněny
o to pokusy. Věc narážela s pravidla na obtíže,
jež působil zákon o veřejných skladištích ze dne
29, dubna 1889. Dle zákonu toho mobou skladiště
výdávati převoditelné skladní listiny na složené
obilí, jakož i převoditelné skladní listiny zástavní



t. sv. waresiy, pomocí k může dršitel oložeséhoobilíopatřitisizaobilítotoúvěr.Maji
tel skladišté sám nesmí však za žádnou podmíckou
provozovati obchod Be zbožím veekladišti uloše
ným, sni půjčovati na takové zboží.

Vzhledem k tomuto ustanovení posbývá vňak
veřejnésladišté ceny pro menší lidi Hospodář, jenž
by objil ve skladišti tskovém uložil, masil by teprve
břodati mimo skladišté úvěr na- svůj warrant a
starati se o kupce svóbo zboží. Ježto pek zo skla
dišť kupuje se z pravidla jen ve větších maož
stvích, valez) by malý rolník sotva odbyt na menší
částky obilí ve skladiáti složeného. Každého ku
pojícího odradily by zajisté nepříjemnosti a obtíže
s nákupem spojené, neboť kupec chtěje jeden neb
několik vagonů obilí koapiti, musil by s celou řadou
rolniků vyjednávati, od nich držebaí listy skladní
řejímati a od věřitelů warranty vykupovati.

Kromě toho padá na váhu i směnečoá přes
nost warrantového řízení, která pro malého rol
níka právě pro tato vlastnost móné se hodí.

Z příčin těchto nelze formu veřejných skla
dišť dle zákona ze dne 29. dubna 1889 pokládati
za vhodnou pro obilní skladiště malorolnická.

Drobná obrana.
Zpívá se známou metou. Náš článek

o uchvatiteli statků nejdratších byl — jak snad
známo — odpovědí na fanatický článek v Hlasech
ze Siona, plný zášti a potup církve katolické. Jak
už p. Šádek je a jiný prý nebude, dělá teď ura
ženého a napadaného — on. V dloubánském člán
ku a bude prý toho ještě více, hledí to úchvati
telství především ovaliti s beder protestantismu.
Překrucuje, vykrucuje, páchá vtipy zelené i modré,
rozlišuje katolicismus od klerikalismu, dává pří
klady z dějin na způsob lidí, kteří chtí se obmýti,
řeknou-li: Co pak tohle, ale tamle to; zkrátka
urobil pastorskou písničku, o níž platí poznámka
Jarmarečných pleničkářů: Zpívá se známou
notou. — Tak někdy poslechne pro zábavui
vzdělaný člověk takovou písničku, usměje se však
a jde dále. A tak to je u rozvážných lidí i s pa
storskými písničkami páně Šádkovými. Člověk 86
tou jeho písničkou po obědě pobaví, usměje se, a
svět — jde dále. Jde dále k rozlišení dachův mezi
katolíky a bezbožce. Protestantismus u lidí běh
světa znajících svou píseň dozpíval, svou úlobu do
brál. Pro Kalvína se již nerozpálí — nikdo.

Surovost. Dop'snici z Nové Paky z obra
zem sochy Husovy a 8 nepravdivými na protestant
sko vybervenýmiudáními ze života jeho obdržel
p. biskupkrálovéhradecký se slovy: Srdečný po
zdrav! Slavaost se výtečně zdařila, nadšení ohrom
né. — Věrní katolíci. — Což jiného to, než brdin
ský čin novověkého hosity jako důkaz, že tento
spůsobhusitství— sesurovuje i ty, kteříku
vzdělaným se čítati chtí.

Drobné zprávy
Městské divadle Klicperovo zadáno

od 15. listopada společnosti Pištěkově. Těšíme se, že
po dloubých letech zase uslyšíme lepší opery.

Ústav braběte Pěttluga v Olemou
el končil závěrkem letošího školního roku první tří
letí svého trvání. Každá nová instituce vyšaduje jisté
doby ka své organisaci, svému kvašení a ustálení
a tu dlužno uznati, še ústav ku podivarychle nabyl
určitých forem a se organisoval. Jižna dětská první
svá tři léta smí pohlížetí s plným uspokojením. Za
kladateli ústavu netanulo na mysli ani tak daleko
sáhblé theoretické dívčí vzdělání, jako více výchova

pro skutečný praktický šisot ať jiš budoací hospojmě, neb dívky, která samostatně výživy hledati si
musí a směrem tím ústav důsledně se rozvíjí. Za zmí
něným úkolem obsahuje již dnes hlavně tři vedle sebe

postavené školy, k nimě řadí se pobočné různé karey.yto tři sáklad ústava tvořící školy jsou 1) Škola
literní, 2) Tři pracovny, 3, Škola kac ařsko-hospodář
ská, které organicky spolu souvisí, Jako každá ro
zumná praxe vyžaduje napřed theoretického vzdělání,
tak stojí v čele ústavních škol trojtř.dní škola l:terní,
poněkud změněná a výše organisovaná, nešli dívčí
Škola měšťanská. Správa ústava má na zřeteli její
rozšíření, na které prozatím pro nedostatek místa po
mýšleti nelze. Dívkám, které školu literní neb záko
nitou školní povinnost si odbyly, otvírají se tři pra
covny, v nichž lze všem možným odvětvím ženských
ručních prací se vycvičiti a pěstoje I. pracovnahlav
ně šití prádla, II. pracovna umělé vyšívání a práce
ozdobné, pracovna ILI.šití šatů. Zakončení výcviku
úmožňuje konečné škola kuchařsko hospodářská, kde
učí se chovanky vshti, práti, žehliti, chléb péci, za
kládati ovooe atd. — Vedletěchto tří hlavních škol

poskytuje ústav půznými kursy vzdělání hudební, jazykové, kreslířské atd atd. Z jazyků učí se němčině
a frančtině. Učení jazykové, pro ktoré nejvíce našich

dívek„poléno bývá do klášterů a pensionátůněmeckých « p) němé se strany rodičů pilná je poptávka,
odhodlala se správa ústavu na základě nabytých zku
šeností reorganisovati. V teoretických hodinách učeb
ných bude se vyačovati na základě noté letos skou
škou osvědčené methody a vedle toho získala správa
ústava pro pensionát novou sílu, obou jesyků doko
nale mocnou a přiměřeně vzdělanou ve starší dámě,
která dlouhá léta v cizině postavení vychovatelky na
stávala a konversaci cvičiti bude. Bohda, že tím če
Jiti se bude výmlavě rodičů, že česká škola cisím
jazykům nenaučí, — Pro dívky, které český pravopis

dílné dokonale si neosvojily, ařízen zvláštní pravo
plsný kurs. V jiném kroaška uje se malba na

láně, v němž docíleno letos výsledků překvapa
jících, v jiném oadobné vypalování dřeva; pro dívky
m+majetné jsou kursy večerní; projektován je kurs

pru sdoben klobonký a p. Že ústav nabývá půdy,viděti s návštěvy. Čítal prvním rokem 169, drahým
118, třetím 238 chovanek. Úmrtím zakladatele ztratil
sice hlavního dehsodince, který ale vybavil ho s ne
snásí, o jakými stavebně zápasí Vesna, Ženský výrob.
spolek v Praze i Minerva. — Zdar práce dosavádní,
vděčnost k zvěčnělému mecenáši národa našeho a vč
domí povinností a veřejné zodpovědnosti, které každý
při ústavě půaebící na se béře, badou dojista všem
vspružinou, aby pokračovali na dosavádní dráze práce,
ne sice hlučné a veřejně oslavované, ale dojista zá
služné a blašící, která nejlépe rozkvětem a působe
mím ústavu dojde avého ocenění a uznání,

Treojnásobné jubilenm. Pan Tov. Ma
tyáš Vaško, pokladník při zdejším c. k. po
štovním úřadě slaví 12. srpna své Abrabamoviny, své
manželské a úřední semijubilenm. Sňatku jeho pože
bnal před 25 lety u sv, Jana na hradě vys. dp. ka
pitaloí vikářTb, Dr. Alois Frýdek.

SJezdové medaile. Ku II. sjezdučesko
slovanakých katolíků do Prahy dne 23,, 39. a 24. srpna
1898 budou raženy krásné umělecky provedené me
daile pamětní, jediné toho drahu dle ustanovení
sjezdového výboru. Medaile s příslušnými kolopisy
budou míti reliefy tří sv. patronů král. Českého a
poprsí J. E. ndstp. kardinála, kníšete arcibiskupa ze
Schonbornů. Modelby jsou od proslulého umělce praž
ského p. prof. Poppa a ražení obstará renomovaná
rýječná továrna p. J. B. Pichl a v Praze. Velká me
daile se stuhou jako zjevná legitimace sjezdová stojí
pouze 16 kr. Spolky, jež chtěly by míti medaile již
ne sjezd a cestu do Prahy, račte dopeati referenta té
věci red. Gastavu Toužilovi v Praze č. 300.—II. Ob

jednávky sloší učiniti co možná záhy, abymohl býti
určen náklad medailí.

Studující v Novém Hradci Králové
uspořádají zítra v sobotu za spolapůsobení pěvecko«
hudebního spolku „Bendl“ zábavný večírek ve pro
spěch Ustřední matice školské v sále p. J. Šolce.
Začátek o půl 8. hodině večerní. Po vyčerpání pro
granu taneční zábava.

Ze Starého Pleva. Příštíneděli dne 14.
srpna o 3. hod. odpol. přednášeti bade zemský posla
nec pam J. Jaroš z Čáslavek v Starém Flese v ho
stinci p. Václ. Barcala o družstvech melioračních.

Kněžská jubilea. Dne3. a 5. srpnasla
vili v Praze 40tileté kněžské jubileum, kněží, které
roku 1868 J. Em. ndp. kardinál arcibiskup Schwar
senberg na kněžství byl posvětil. Mezi jubilanty byl
vdp. bisk. notář a farář Vojtěch Kouba.

Nekomcesovaný vetešník. Nedávnoza
držán byl za lednicí pod „kozinkoa“ podezřelý ne
zuámý člověk a balíkem většinou ženského šatstva a
prádla v ceně as 25 zl. Týž udal při výslechu, že
jmenuje se Kašpar Flek, je z Mor. Ostravy a že již
nekolikrát byl pro krádež trestán; posledně pak, že
pro tý* delikt odseděl si v Brně 8 měsíců. Zároveň
doznal, že naznačené šatstvo ukradl na Slez. Předmě
stí. Vyšetřováním zjištěno, že šatstvo ukradeno bylo
M. Vachové v hostinci Fišerově z uzamčené skříně.
Flek byl zatčeu a odevzdán sonda.

Valný sjezd župní hasičské jed
mety chradimské koná se4. září v Kuklenách
upříležitosti oslavy dvacetítiletého působení tělocvično
hasičské jeduoty kuklenské v hostiuci pana Edvarda
Vokáče,

Kenkuars. Při ústavu hrab. Pottinga v Olo
mouci obsadí se počátkem nového šk.l. roku 1) mí
sto indust. učitelky pro šití bílého prádla a práce
ozdobně. Žadatelky obeznalé v omělém vyšívání ob
drží přednost. Začátečnice neračte kompetovati. Plat
1. rok 500 sl. 2) místo učitelky klavíru a zpěvu jak
sborového tak solovéhbo, Znalost hry na housle žá
doucí, ale ne podmíučna. Plat dle njednáví. Žádosti
pro obě místa nekolkované buďtež cestou soukromoa
podány řiditelství ústavu do 28. srpna b. r.

Doba prázdním má trvati příštěod 1.čer
vence do 30. srpna.

Z láúeňského zátiší. Úf,úf,zaupímnohý
smrtelník, kdyš si vzpomens na parna, která od mi
nulého pátku v Čechách panovala; 29 stupňů ve stínu,
41 Reaumurů na slunci! Vydrží někdo takový úpal?
Ne. Jde se proto koupat anebo jede raději do lázní.
Teď jiš se nedivím, že zvláště dámytak rády lázně
vyhledávají. Dr. Oaarinorins byl jietě nezdvořilý Ti
rolák, když praví, že „šeny nemohou podobně jako
husy a kachny postrádati koupelí, že každá některou
nemoc předetírati umí, aby od domácíhokrba do n kte
rých útalných lázní uklonsnouti a tam svému manželi
mrkvičku etrouhati mobla“. Marně v popisu čeekých
lézní ze 17. století naříká si bručivý škaroblíd : „Manžel
dře se ve dne v noci, v potu svém se koupá, žena v
lázní vše prohýří,při tanci se houpá“. Babičky naše
ne lázně držely a vymíňovaly si v svatebních kon

traktech od svých pénů mužů a tchánů: „A kdybyse jest přináležitosť stala, by každoročně do lázní
jedsti chtěla, nemá jim v tom nikterakš bráněno býti.“
Němečtí naši krajané měli také pořekadlo: Chceš den
vesel býti? Jdi do lázně. Chceš týden vesel býti? Dej
si pustit žilou. (Caceš měsíc vesel býti? Zabij pra

zátko. Chceš rok vesel býti? Pojmi mladou žinkul“
A teď se divme, že nejen svobodní, ale novo — i sta
romanželé jezdí tolik do lázní. Do Bělohradu při
jelo již přes 650 lázaňských hostí. Veselo jest tam
dosť a dosť. V lázeňské budorě si hrají každodenně
na Ašanty, koupají se totiž v černé elatině, pak sou
Vlachů, v Zátiší, u Kolářů neb Dědků dobře napapají,
odpoledne si při chutné kávičce povídají veselé historky

v bafantnici, nebo koulí kušelky v Zátiší, chytají
by v ŠárověLhotě,rakys ším dovolenímvHorní
ové Vai, ochlazují se ve stínných lesích mlázovic

kých, sajedou si na Zvičín neb Žalý, kochají se pohledem na krásnou českou vlasť, doJičína, rachov
ských skal, do Hořic, Lomnice a na Pecka je pouhý
skok a večer besedují opět ve svém útulném hostinci.
Labužník nalezne vědy výtečné pstrahy, raky, lososy
e svěřinu, plzeňeké je výtečné, packé a kumburské
jest velmi dobře pitelné, každou neděli jest koncert
v lázeňském hotelu u Vlachů, při němě si dává do
staveničko elita z Jičína, Turnova, Jilemnice, Král.
Dora, Hořica z nejširšího okolí a mimo to te arran
šuje co chvíle zábava nebo koncert od hoc. Zábava
Anenská, koncerty pana Krásy, Svobody a Mareše v
posledních dnech konané pobavily všecky hosty vý
tečně.Pan Rósela PotočkazTurnovaa domácíamělci
bělohradští a lázeňští hosté jistě nikoho nesarmontí.
V bělohradských lázních baví se znamenitě staří i
mladí, vdovy, ženatí i svobodní. Lidé neženatí nejsou
nikdy tak nešťastní jako některý nešťastný manšel,
ale svobodní prý nejsou přece jen tak šťastní jako
šťastní manželé. Lázně bělohradské u zábavy v hotelu
u Vlachů odporačujeme tedy všem věrným Čechům
bez rozdílu, zejména však všem, kteří trpí podagrou
a revmatickými bolestmi, neboť ty zde pominou po
několika koupelích; o to se postarají jistojistě páni
doktoři Mindl a Lelek. Tančit se brzy také naučí.
Pan Rak a jiní to znají ze zkušenosti. Víte jak se
naučili vlastně lidé tančit? Když ai přiskřípli prat,
kdyš jim šlápl někdo na kuří oko, když si spálili
jazyk horkou polévkou, tedy si ulevili tanečními po
skoky, z nichž poznenáhla taneční mistři sestavili

polky, třasáky, skočné, valčíky, čtverylky a besedy.dyž podagristům šlápnou na palec kufátka, tak holt
tančí také a to jest znamení jistého uzdravení. Na
poleonI pronesl zajisté velkou pravda, když děl:
„Tančiti se bude vždy; přijde pouze na to, podle které
píšťaly“. Tak vzhůru do Bělohradu!

Cyrillské exercicie v našem městědne
8., 9, 10. a 11. srpna konané zdařily se nad očeká
vání. Z diecésí hradecké, pražské, budějovické, lito
měřické, olomoucké, brněnské a vratislavské účastnilo
se jich každý den přes 160, v neděli dokonce na 300
účastníků. Večerní zábavy skýtaly vzácné umělecké a
zábavné pochoutky. Příště podáme obšírný referát i
fotografií účastníků sjezdu.

Káply ma to! Orgán panadra. Pacákapíše,
že na „darebáctví“ Obnovy neodpovídá, protože prý
to psal Toužil — a na to prý, co Toužil píše, se
v slušném listě neodpovídá. Ať prý nedává dál. Pro
pana Hejnice a Pacáka bylo by prý nectí, kdyby je
chválil. Na to odpovídá Obnova: Pan Gustav Toužil
není dopisovatelem Obnovy, na její dopisy a články
v posledních měsících a vůbec neměl ani přímého ani
nepřímého účastenství a vlivu, „Podvysocké listy“
tedy pana redektora Toužila naprosto bezdůvodně do
polemiky zatahují. „Obnova“ trvá ovšem na pravdi
vosti svých článků a „Podvysocké listy“ neodpoví
dají na ně s té prosté příčiny, že nemohou a ne
dovedou s našich torsení vyvrátiti ani slova. Když
nás vinili z falšování, žádali jsme za udání těch míst,
vět a tvrzení, která po mínění „Fodvysockých listů“
jsou falšována. Podvysocké na naše vyzvání ani do
sad uemokly. My naopak „Podvysockým listům“ do
kázaly, že domnělé jejich „citáty“ z „Obnovy“ ne
byly pouze falšovány, ale darebácky vymyšleny Pra
vili jsme, že takové věci mohl do Podvysockých na
psati a poslati jeu prasprostý lump — ale „Podvy
socké listy“ proti tomuto Jumpovi se podnes neo
bradily, neproblásily, od kterého darebáka byly my
stifikovány, zkrátka toho lumpa zajisté s velikým
sebepřemaháním tiše spolkly. Přejeme jim dobré
zažití i jich mecenáši Taussikovi.

Mravní a kultarní výchova listů
pokrokových. (L'ga +- 16.) Mlaviljsemvtěchto
dnech s jistým cestajícím, jenž mi živě Jíčíl, s ja
kými obavami předstovpil před J. B. M. ve Chrasti,
aby nabídl zboží své firmy. Když jsem se tázal, proč
se obával, dal mi v odvět, že naň tak působily po=
krokářské listy a zejména „Osvěta lidu“; o její re
dakci vyslovil se ne právě lichotivě. Láe jak tiskne,
horlii, člověka by zmátli nejen v zásadách, ale i také
co do oceňování povab; tak a podobně posuzoval
kaltarní poslání těch, kteří stále vykřikují do světa,
še chtí umravňovat. Dnes skutečně člověk musí užas
nouti, že působení dravých těch listů jde až ku ta
kovým konseguencím, kleré žbavě ozařají tu národní
naši mizerií. A smělci ti mlaví o navazování na
česko-bratrskou bumanitu na jedné straně a na drubé
straně theoretické to heslo nbíjejí špinavou prakaí.
„Hamanitní“ Čas na příklad, kdykoli se jedná o
kněze, citoje socialistickou „Rovnost“, která mu ochotně
rozličné ty výplašky ubstarává. Takové jednání rea
listické skutečné zasluhuje jenom odplivautí.

Telegram z Kutné Hory. Zdejší tr
hanský list nazval sám sebe „slušným listem“
na podobné darebáctví a svobodomyslný paskvil není
třeba odpovědi, Obrfeřt.

Četnictvo v Čechách rozmnořenoo 58
závodčích a 133 četníků.

Slavnost Františka Palackého nepo
řádána bude dne 15. srpna v Potštýně. Súč atní se
jí veškeré obyvatelstvo obcí Potštýna, Zámělu a Pro
ruby, sle též četní lázenští bosté v tichóm zátiší di
voké Orlice. Přednášeti bade p3 10. hodině dopole
slovutný dějepisec, universitní profossor dr. Jose
Kalousek. Okrašlovací spolek uspořádá velkou li
dovou slavnost pod Lípsmi. Čestným předsedou zá
bavního výbora jest universitní professor p. dr. Jan
Urban Jarník, Slavnosti účastní se zajisté též četná
hosté z okolních měst.

Také spisovatel. Z NovéPaky. Když Fr.
Ladislavu Čelakovskému stěžoval si nešťastný jeden



spisovatel, jemuž „ nebylo s hůry dáno a který v apa
tyce nekoupil“, těšil jej uštěpačný Čslakorský opi
gramem, který končil slovy: „Ubobý Matěji, ubohý
sloději“! — Litoval spisovatele Matěje, že mu čpat
ne jeho básně zloděj ukradl, a litoval ubobého zlo
děje, že ukradl věc, která nestála za nic. Tato udá
lost přišla nám ua mysl, když jsme přečetli spis
„Mučenník Koastnický Mistr Jan Has, příčiny jeho
mučennické smrti a význam jeho pro český lid, po
dává dr. Václav Matys“. Nevíme, máme-li politovati
více mistra Jana Husa, že nalezl životopisce d la dr.
Matys z Nové Paky, auebo máme-li litovati více ty
tísíce českých venkovanů, jimž byl dotěrným způso
bem spis Matysův prodáván. Pačtí „busiti“ si dali
ta „sláva“ od schudlých našich venkovanů draze za
platit a těžko říci, zduli v Nové Pace a vkolí obtěžo
vali obeceustvo více hejna žebráků, slepců a mrzáků,
či prodavačky odznaků slavnostních, medaillonů, foto
grafií, obrázků, tretek a spisů helvetských. Jedna ba
bička si nám stěžovala, že mosila platit 30 krejcarů“
protože těm slečinkám, co ji chytaly na ulicích, ne
mohla utíct, jiní venkované vypravovali, že v Pace
zakládali v neděli novou víra, a že do ní příjat, kdo
zaplatil 30 zl. Však nás „na Paky“ tak brzy k slav
nosti pedosta ou, já byl „nu Paky“ u těch „národ
ních“ aspoň na posled. A což teprve ty úsudky ne
dich vepkovanů o opisovači sešuutělých frásí dr.-Ma
tysovi. Budrým českým venkovanům nejde nijak na
mysl, že dne 6. července 1415 na branici Kostnické
vyplála k nebi oběť zápalná za čest a slávu Českého
národa a za duševní svobodu lidstva. Zač zemřel Hau?
Snad za českou myslénko? I to to. Za myšlénku ger
mánskou Anglosasa Wiklefa. Přicesla snad Husova
smrt českému národu blahobyt a svobodu! Za hosit
ských válek od r. 1418—1434 obrácena větší polo
vice Čech ve zkázu, v rom a popel, ststisíce Čechů
povraždilo se na vzájem, anebo je vraždili Němci a
Maďaři, vzdělanost v Čecháct, která za Karla IV.
vyšinula se nad obecní vzdělání Evropy, klesla za
surových bojů, místo občanského pořádko panovala
anarchie, místy komunismus, loupení a vraždění, ne
jistota majetku i živobytí a v bitvě u Lipan spojená
šlechta husitská a katolická i města porazila na blava
českou demokracii. Po bitvě u Lipan zaváděno v Ce
cbách člověčenství, selský lid přicházel pořad do větší
závislosti šlechty, mejetek a svoboda jebo ztenčovány:
nejlepší lesy a pozemky osvojila si šlechta, za kališ
nického krále Jiříka Poděbradského atalo se první
uzákonění roboty a král Vladislav Jagellonský pod
danství ještě více utužil. Tyto věci jsou nedovtipnému
a nedovzdělanému dra Váci. Matysoví čínskou vesnici,
Se smělostí lidem revědomým a nevzdělaným vlastní,
tvrdí dr. Vác. Matys, že kněží přivedli lid do služeb
nosti. Což p. dr, Matys jaktěživ nečetl jasné důkazy
protestantských i katolických slavných dějepisců, že
křesťanství, že katolictví přineslo lidstvu svoboda, že
že jeho úsilím bylo římské otroctví a nevolnictví stře
dověké povaleno? Což naprosto nic neví, že biskup
Ambrož, papežové Lev a Řehoř Veliký a četní jich
nástupci měli jediní odvahu vystupovati proti tyranům
a sveřepým barbarským vítězům? Což naprosto niče
ho o tom neví, že neobroženost českých biskupů kro
tila tyranské choutky Přemyslovců, což nebyl to ge
nerální vikář pražský, který rozhodně povstal proti
uvádění lidu selského do nevolnictví?

Ochotnická jednota v fJohalicích
uspořádá v neděli v bostinci rana Růžičky večírek
zábavný, při němž se provede žert „Pylades bez
Oresta“ aneb „Ifgenie v Lanškrouně.“

C. k vyšší gymnasium v Jičíně vo
zprávě na r. 1898 uveřejňuje prvou část kataloga
knihovny professorské, ©Předmětům povipným vynčo
valo 13 řádných členů sboru, předmětům nepovinným
4 professoři a 4 vedlejší učitelé a to jazyku fran
couzskému ve 2 odd. po 2 hod. týdně 52 žáky, tě
snopisu 58. krasopisa 64, kreslení ve 3 odd. po 2
odd. 58, tělocviku o 3. odd. 101, zpěvu ve 3 odd.
po 2 hod, 108 žáků. Na učebníny přijato a vydáno
bylo 630 zl. 78 kr. Žáků přijatých 254, vytrvalo
241, již všichni byli jazyka českého, 229 nábožonství
katolického, 1 ev. r, 1] israelského; prospěch byl
prvé třídy s vyznamenáním 46 žáků, prvé třídy 172,
drahé třídy 11, oprav povoleno 11, reklassifikován
1. Stipendistů bylo 14, s ročním požitkem úhrnným
2056 zl. Maturitní zkoněkv byly konány za předsed,
nictví c. k. školního rady Ondřeje Franty, feditale
státního gymnasia rychnovského; uznání byli dospě
lými s vyznamenáním 8, dospělými 16 veřejných a I
externista, opravy po prázdninách povoleny 2. Spolek
Da podporu chudých žáků gymnasia přijal 288 zl.
87 kr., vydal 270 zl. 71 kr. Od počátku příštího
roku školního bade tělocvik pro všechny žáky před
mětem povinným. Zápis konán bude pžo prvý ročník
16. a 17. září od 8 do JO hod., pro ostatní ročníky
15.—17. září od 10. do 12. hodiny.

Národní podník obchodní a prů
myslevý v Praze. Jednou z nejvkusnějšíchex
posicí jest rozhodně exposice „Národního podniko“
(vedle skupiny Zemského výboro) Obromná napodo
bená láhev inkoustu a čtyry obrovské tužky ve slo
vacských barvách poutají z daleka na sebe pozornost,
kterou také vystavené výrobky v plné míře zaslubují,
V úpravném seskupení předloženy jsou tu vedle tu

žek školních a pro potřeby technické aloužící též
ukázky tužek pro vývos určených, jež nejlépe doka
sojí, jak „Národnímu podniku“ pojařlo se v krát
kém čase získati bojného odběratelstva v daleké ci
síně. Nejvíce na se poutají pozornost tužky s nápisy
ruskými, (francouzskými. aoglckými a tureckými.
V upomínku na významnou slavnost, vystaveny tu 1

„Jnbilejní tašky Palackébu“, dále na počest výstavy
svlášť sbotovené tužky inženýrské, které péknou úpra
vou 1 výtečnou jakosti vynikají. V celkové úpravé
vystavených předmětů jest patrný ohromný p krok,
jaký od počátku jak u výrobě, tak „zejména i russ
větvení obchodu dosud byl učiněn, Jest jen povin
ností každého opravdového našince, by žádal vždy a
všade neústopně výrobky „Národního podniku“. Pří
padné dotazy na výstavě ochotně zodpoví p. Emil
Cífka, jakož i kancelář „Národního podniku“ v Praze,
ve Školské ulici č. 26.

Zázračný doktor a umělce. Frautišek
Nejedlo,
Jičína rád se dobře napapá a nabumbá a „Nejedlo“
se jmenuje patrně jen nedopatřením. Po velikonocích
r. 1896 přišel na visitn k rolníkovi Fr. Horákovi do
Daobeuce. Slyšel, že má ženu nemocnou a cbtěl se
rad ní ustraout prý z poobé lásky křesťanské. Utrejch
jí dát, to prý ne a nel Poněvadž má čvádu dobroua
důstojný zevnějšek, nalezal Nejedlo u Horáků víry.
Tonoucí cbytá se stébla. Horák nemoha najíti pomoci
pro nemocnou u lékaře, svěřil se domnělému zázrač
nému lékaři, doufaje v jeho pomcc. Nejedlo dal za
Horákovy peníze nakoopiti víaa, rumu, cukru a ji
ných dobrých věcí za 11 zl., sliboval z toho připra=
vit pro nemocnou zázračný lék. Šelma však dal ne
mocné několik kapek rumu a vína —ostatní vypil
sám. Když pozoroval, že to jeho léčení počíná býti
Horákovi podezřelým, nabídl se, že zaveze Horákovou
do Smiřic k jakési zázračné „bábě“ do léčení, leč
dopálepý Horák zázračného doktora jednoduše vyhnal.
Místních znalostí, kterých Nejedlo třídenním pobytem
u Horáků nabyl, ponžil Nejedlo dne 20. července 1896
opětně k visitě u Horáků. Pan Horák byl v Josefově
na trhu a u Horáků zůstala doma pouze 10letá dcera
jeho Anna. Pan „doktor“ žádal děvče, aby ma půj
čila košík na třešně. Ta ho uposlechla, i když ji po
slal pryč k sousedům, aby prý se aš v poledne domů
vrátila. Děvče uzamklo světnici a položilo klíč na
okénko u chléva. Když Anička odešla, otevřel si Ne
jedlo pohodlně světnici, vzal klíč s police, otevřel
uzavřenou komora a z otevřené almary vybral dle ro
cepta perka v ceně 3 zi., oblek v ceně 16 zl., klo
bouk, hodinky a řetízek v ceně 16 zl., tedy věci za
35 zl. a po této visitě zmizel. — V ledna roku 1896
napálil též pekaře p. Jana Kudrnovského z Trotiny,
který šel na trh do Králové Hradce. V Králové Dvoře
v hostinci Píchové nešel se Nejedlo s Kudrnovským,
který se mu avěřil s úmyslem, že chce v Králové
Hradci koupit koníka, Nejedlo namlavil Kadrnovakému,
že ví o vhodném koníku v Jaroměři. Aby bo k cestě
do Jaroměře navnaail, prodal mu svůj dosti pěkný
kožich za fatka 1 zl. 60 kr. Kudrnovský bned po za
placení ho oblekl a strčil si tam peníze na koně. Věda,
že Kudrnovský mnoho nesnese, opil ho v Jaroměři
pivem, kořalkou a vínem. Do třetice všeho dobrého a
Kudrnovský vypil všech nápojů po dvou sklenicích.
Protože byl stříknutý, zavedl ho do hostince Jos. Va
ňury, kde Nejedla i jeho kožich dobře znali a Kudr
novský tam na jeho vybídnutí vypil ještě sklenici ramu“'
Pak spal jako pařez. Nejedlo pravil hostinskému, že
Kudrnovskéma půjčil na cestě kožich, že ho teď sám
potřebuje. Vaňura ochotně pomohl avlékat kožich,
vždyť jej na Nejedlovi viděl. Nejedlo konaje opiléma
„samaritánskou slažbu, oblek) kožich i s penězi Kudr
novského, na to opilého spáče opatrně uložil do po
stele, přikrgl ho peřinou a vzdálil se řka, že si jde
koupit doutníky. Nejedlo se více neukázal. Když o 8.
hod. byl Kudrnovský Vaňurou a sousedem Hejnou
probuzen, hned pobřešil koupený kožich i peníze. Po
znal, že byl „přítelem“ šeredně napálen. Nejedlo se
měl zatím ve avětě dobře. Jedl, pil a hodoval
na cizí útraty. Hory se nesejdou, ale lidé ano. A tak
se dostal Nejedlo do rukou spravedlnosti U zdejšího
krajského souda sapíral podvody a krádeže u Horáků
v Dabenci do krre. Byl však z viny usvědčen. Jea
všemi mastěmi mazaný, chtěl hostinského Vaňuru uči
niti svým spolavinníkem při krádeži. Začal do něho
mluvit, až by mu byl málem vyvrtal díru do břicha,
Kožich, který ukradl Kudrnovekému, prodal prý Va
ňurovi a dostal prý od něho ještě svrchník přídav
kem. Vaňura zůstal na Nejedla koukat; jako by do
něho střelil. Byl celý tumpachový, pak se koukl na
slavnýsoud,potomna Nejedlaa pravil resolutně:Ale
to je všecko lež! Nejedlo opět replikoval: Ale cofne
víte, jak vaše šena mi na ten svrchník přišívala ještě
knoflík? Vaňura byl jako vyjevený, ani nevěděl, čí je.
Pan president však učinil Nejedlově výmlavnosti ko
nec. Když mu přečetl rozsudek, še dostal šest měsíců,
tázal se Nejedlo s podivem: Ale zač pak jsem vlastně
trestanej? President: Inu, sa krádeže! Nejedlo:
Ne, to si musím stěšovat! — Ale nestěžoval si, včera
ve čtvrtek hlásil poníšeně, že nastupuje trest. Státní
návladní, pan Malý, při přelíčení prolhanému Ne
jedlu pořádně zatopil a všecky jeho Jže v niveč
přivedl.

Politický přehled.
O vyrovnání rakousko-nhershém

jedná se dosud mezi oběma vládami. Nejmenší
obtíže by činilo poměrně upravení příspěvků
obou polovin říše ná společné záležitostí Kdyby
Ubry platily místo posavadních 31*49/,příště 369.,
platily by pouze o 5 mil. zlatýchvíce; kdyby pla
tily 42"/,, pak by vzrostlo jejich břímě o ro mil,
zlatých. Naše zemědělství ani takovým upravením
kvoty nezíská. Ono jest nejvíce poškozováno tím,

že Uhři za levné dovozné dovážejí k nám beze
clu mouku, obilí, maso, sádlo s dobytek. Tím trpí
naše zemědělství ročně přes.100 milionů zlatých
škody. Dále trpí tím, .že Rakousko a Uhry mají
společnou rakousko-uherskou -banku. V Uhrách
následkem neurovnaných hospodářských poměrů
jest úvěr nepoměrné dražší než u nás; protože je
banka společná, mají Uhři o tolik úvěr levnější,
oč.se u nás k vůli uherským dlužníkům banky
musí zdražit. U nás v Čechách je na rolnických
a maloměstských nemovitostech přes 800 milionů
bypotekárního dluhu, Kdyby Rakousko mělo sa
mostatnoou banku, mohla by tato úvěr o 19; salžit.
Tím by malorolníci získali ročně na 50 až 100
milionů zlatých, neboť o tuto sumu by platili
méně úroků. A co udělali s7obodomyslní poslanci
pro utvoření samostatné rakouské banky? Nic.
Proč? Nu, třeba proto, že by páni svobodomyslní
advokáti neměli po zlevnéní úroků tolik selských
žalob a exekucí.

V Italil sjednocemé, v tomto eldorádu
všech liberálů, svobodných zednářů a lichvařů,
ukázalo se až příhš záhy, že liberalismus vede k
vykořisťování hospodářsky slabších lidí se strany
slnějších, Důsledek toho byl, že po zabrání fondů
církevních, jmění klášterního a duchovních lidu
milných nadací uvalena byla veškerá břemena na
chudé selské nádenníky, pachtýře, tovární dělníky
a menší živnostníky. Hlad a zoufalství vedly lid ke
krvavým výtržnostem; v Miláně, kde zuboželý lid
poštván od socialistů a anarchistů k revoluci, takže
vojsko do ného střílelo z pušek a děl, odsuzuje
se lid šmshem do žaláře na mnoho let. Pod zá
minkou, že též katoličtí kněží bouřili italský lid,
rozpuštěny byly všecky katolické spolky, časopisy
ba i záložny, takže lid jes. úplné vydán na pospas
lichvářům. Svatý Otec v encyklice ze dne 5. srpna
protestuje proti tomuto násilnickému jednání, dos
vozuje, že katolických spolků, časopisů a ústavů
jest potřeba jak z ohledu náboženského, mravního,
tak společenského a hospodářského. Jednání italské
vlády porušuje zásady spravedlnosti, práva a zá
konů a procuje do rukou jen socialistům a anar=
chistům. Ku konci pak vybízí papež Lev XIII. bi.
skupy, knězea katolický lid, sby zechovávali pořádek.

Mezi Španělském a Amoričany do
cíleno prý dohodnutí. Obojí vojska trpí strašně
žlutou zimnicí. Pokračování v boji znamená bo
hopusté vraždění. Ještě v úterý a ve středu bojo
váno na Portoriku, Kubě i Filipinách. Španělsko
vyklidí Kubu a Portoriko.

Ve Franeli se Dreyfussovcům a Zolov
cům nedaří. Státní prokurátor zastavil žalobu
proti majorovi Esterhazymu ohledně domnělého
falšování a Zola, který vinil znalce písma z kři
vého svědectví, dostal zvýšení trestu o 1 měsíc,
pokuta 1000 zl. zdvojnásobena a mímo to musí
zaplatit každému znalci písma 10.000 zl. od
škodného. Apellace se mu nevyplatila.

Vnitřní situace je dosudnev) jasněna.
išský finanční ministr baron Kallay prý se hněvá

na Bánffyho, Goluchowski, který měl dlouhou au
dienci u císaře, je prý nespokojen. Bánffy a Thun
jsou dle jedněch zpráv znepřáteleni, dle druhých
zpráv dnes neb zítra budou pokračovat v jednání,
Někteří mluví o nových konferencích a v tom
případě hrozí někteří Mladočeši opcsicí, jiní mluví
o brzké změně ústavy, ale něco bezpečného neví
dnes v Rakousku nikdo, co se stane,

Zvěsti z východních Čech
Z Nové Paky. K slavnosti Hasově v Nové

Pace pozvali páni Ebenhoch, Glos a Matys celý ná
rod český. V Pace se vypravovalo, že přijde v neděli
„Na Paky“ 200 spolků a 40 tisíc lidí a k tomu ještě
husitský vlak z Prahy a Hradce. Nepřijely, neboť mlado
české panstvoopět zkrotklo a na zvláštní vlak z Prahy
nepřihlásilo se mimoto dosti účastníků. „Svobodomysl
né husitetví jest prasprostý politický švindi“ — to po
vídají dnes již i čeští živnostníci a rolníci. Pokud se
týká fángličkového a pentličkovéhovlastenectví, byla
hositská slavnost na Pace„velkolepou.“ Mimo Paku
sešlo se na slavnost 6—7 tisíc lidí. Od nádraží do
města zdobily silnici šlutočervené festony s bíločerve
nými prapory, velká většina domů v městě byla ozdo
bena prapory a boucharonskými hesly, na náměstí
byla většína domů velmi bohatě dekorována. Spolků
s nejširšího okolí dostavilo se hojnost. Na náměstí
napoč'eno asi 20 praporů. (Co cizence zarášelo, bylo,
že páni z Paky samknuvše vlastní kapsu sámkem de
vaterým, poněkud nestydatým a dotěrným spůsobem
nutili cizí veškeré výlohy slavnosti zaplatit. Ubohý
český dělník, nezámožný český venkoran byl ka
ždých 10 kroků napadán, aby si koupil slavnostní
odznak, medailon, fotografii, apisky o Husovi za 2,
5, 10, až 30 krejcarů a všelijaké jiné šmejdy. Vůbec
se ukázalo, že páni z Paky dovedouse výtečně blý
skat na cizí útraty. Celé slavnost měla ráz jarma
rečný, výdělkářský i s těmi nesčetnými debráky a
mrsáky. Nápisy na slávobranách byly většinou kři
klavé. Tak na příkl. kraméř Bohumír Glos, které

mužšto mačeníkovi prý srovna před slavností ukradli800 sl., ozdobil svůj dům křiklavými nápisy: „Has
obětoval vlasti, poslední svůj vzdech, bylť nábožný
křesťan, věrný pravý Čech. Kdo není echopen oběti,
ten lásky hoden není“. Nu, občan Glos poslední svůj
vsdech jistě vlasti neobětuje, nábožným křestanem
nebyl a není s to jeho češství a obětavost — oavěj!
— Čhudák pan Ig. Kretschmer opět napsal

Na, pro pravda p. K. neumře nikdy, a jestli ho ne



uživí lež, pravda jistě ne. Nebudeme ostatně čtenáře
popisem dekorací NovéPaky unavovati. Charakteri
stický jest spůsob, jak Pacáci Husa umístili. Mesi
vinárnou A. VojtěckaPlke a hospodou pana Fejfara.
Ubohý Has! Jak pačtímudrci vystihl jeho povahu
a snažení ! Přelouč, Kocourkov, Plešovec a Chropyň
je dnes proti Pace bade!: Ubohý Hus byl na Pace
vůbec nejvíc oslavován vínem, pivem a tancem. Okr.
starosta Radimský promluvil náramně vodnatou řeč
Fráse a fráse a trochu juchtoviny. Slavnostní řeč
ník Dr, Herold čerpal svou slavnostní řeč z pam

letu Dra. Matyse. Svou řečí ukázal R Dr. Herold,že spisů Františka Palackého, Hoflera, Helferta,Lenze,
Flajšhanze atd. o Husori nezná a fe ze spisů Hoso
vých nečetl ani řádky. Řeč Heroldova o Husovibyla
chudá duchem. Jednatel spolka pro vystavení pomníku

Husova v Nové Pace horoval Pe postavení Hasovapomníku v Praze a pravil pak: Národ český musí
však dokázati ještě více, totiž umlčeti Husovy nepřá
tele. Blázni byli, kordy měli! Na co nestačí mnohý
Matěj, na to ještě méně stačí Matys, byť měl i titul
doktora. Starosta Nové Paky, p. Dr. Ebenhoch, muš
vyznamenávající se nikoli svým rozumem a rozšaí
ností ale všelikým vrtáctvím, přijal pak Hnaův pom
ník v ochranu města a pravil, že jméno Husovo má
býti každému Čechu zářícím příkladem, že v boji za
právo národa a vlasti nemá se lekati ani nejtěžších
obětí. Pun Dr. Ebenhoch se při těchto slovech ani
nosmál ani nezačervenal. Doufejme proto, fe od ny
nějška bude Dr. Ebenhoch pracovati sedlákům a mě
šťanům nezištně a zdarma, jako to činíval Hus. Pak-li
to p. dr. Ebenhochjako starosta a advokát činiti nebu

de, pak se přetvařoval a i největší hlapák pozná, žeee manejedná o uctívání a následování dobrýchvlast
ností mistra Jana Hosa, ale o pouhé balamucení se
dláků n měšťáků. Dle svých posavadních řečí neza
slahuje pan Dr. Ebenhoch víry, neboť jeho „skutky“
nemají s Husem pranic společného Dr. Ebenhoch své

řesvědčení již Často změnil, pro „přesvědčení“ své,
které je dnes takové a zítra makové, jistě ve nedá
„upálit“ a protoškoda o novopackéch „husitech“
mlavit. V neděli se hrála v Nové Pace velké náradní
komedie, moc ue tam mlavilo a pilo, utratilo se tam
hezkých pár tisíc národního jmění — lépe řečeno
mluvilo a pilo se na dlah a z celé packé „slávy“
badou míti největší prospěch židé u Němci. Večer je
den socialista s podstavce Husova pomníku Mladoče
chům vynadal. Toť mravní úepěcby slavnosti.

Z Heřicka. Nepatujme nyuí do Nov.
Paky! Nějaký lžihusita, jenž ani neví, čemu Hus
učil, vyhlásil v „Nár. Listech“ čís. 214. Novou Paka
sa město husitské. Předkové naši i my považovali
jeme N. Paka za město Marianské, neboť učený Bal

ÍD píše, že jiš v 11. století ctěn tu byl obraz Bo
dičky Boží Panny Marie. Nová Paka po mnohá století
elyne jako město poutnické, kam v červenci, v srpna
a v září sta tisíce poutníků přicházelo. Z osad kolem
Hořic každoročně putovali jsme do N. Paky v červenci,
na svátek navštívení P. marie nebo na hlavní pout
Na nebevzotí Panny Marie (16. srpna). Poněvadž ně
kolik nevěrců, dle slochu cizáků, kteří nevědí, čím N.
Pace jest poutní chrám Páně P. Marie, Paku nechce
míti městem Marianským ale jen husitským, nebudeme
my katol. křesťané více do Nové Paky patovati. Slav
né průvody poutní voděny budou nyní do Staré Bo
leslavi a na Tábor u Lomnice n. P. Letos po prvé dne
16. srpna do Nové Paky potovati nebudeme a vybí
zíme tímto k častějšímu patování do Staré Boleslavi
a na Tábor, který nyní velice jest ozdoben.

Z Králové Městce. Pod tichou hladinou
našeho života počíná se jeviti nějaký zvláštní šum.
Mají brzy konati se volby do okresního zastupitelstva
a tu známá klika jistých několika pánů, kteří chtějí
se státi okresními velikány, chystá se již ka křižác
kému tažení proti mužům majícím své mínění a ne
dávajícím se komandovati, jak by s> tomu neb onomu
doktůrka chtělo. Zvláště representativní místo v okres
ním zastupitelstva,“o nějš již dříve byl boj, stane se
tentokráte hlavním středem celé akce. Že p. starosta
Chrastecký šel vítati jeho B. Milost proti vůli zná
mého fachsmajora královéměsteckých radikálů, má býti
©lstaven a na jeho místo má postaven býti jiný. Nejraději
by nějakého figuranta, který jako ta korouhvička točil
by se sem a tam dle tohv, jak foukáči poručí.Dou
fáme, že ule uvědomělé rolnictvo prohlédne hru ně
kolika oněch pánů, a že byť jejich řečíbyly sebe sladší
a úlisnější, dostanou řádnou odpověd, která je odkáže

do hranicpPdsopní jim vlastního.Z Kutné Hory. Nejnovějšíobjevy na po
litickém ramišti podvysockém způsobily zdejšímu or
gávu těžkou blavu. Jak sám se přiznává dělá se mu
nad tím vším špatně. Ubohý pan lancknecht podry
socké gardy! Už mu ani pivečko u „zlaté husy“ ne
chutná, na „gabl“ a viničko u Ondráčku nemá ani

pomyšlení postavička jeho obtloustlá se tratí a neudou-li míti s ním ti klerikálové smilování a nepře
stanou-li štárati v archiva vymošenosti našich veli
káhů velikánovičů seschne jako stará trnka a nedočká
ani takové odměny, jakou mu všichni jeho věrní a
nevěrní přejí. Ba snad nedočká se. ani nových cukr
látek, která tak rád se sladkým úsměvem jehop ko
mandant posl.Pacák nabizívá po hostinách ve Vídni,
a která jdou mezi mladočeskou společností přímona
dračka při večírkách v měšťanské besedě. Hlecukr
Játkovirytířivídenští! 2

Z Nových Dvorů u Kutné Hory.Na den 18. a 14. srpna připravuje se u nás vel
slavnost na památku zrašení roboty. Slavnosti té, k
míš konají se rozsáhlé přípravy, súčantní se oboe bý
vslého panské Novodrorského. O slavnosti konán bo
4ábor lidu na Hase, při němž promluví p. Švejk „O
vzniku, rozvoji a srašení roboty.“ Původně bylo jed
náno o tom, aby ua tábora řečnil poslanec Pacák
2 čehož, ale sešlo. Snad už ti sedláci na něj tolik ne
drží a nechtěji ho porlouchati, anebo p. dr. Pacák ne
chos nic míti s Novými Dvory, kde vane vítr protivný
neboť jedním = pořadatelů jest p. dr. Žabokrtský, jenž
nebál se podepsat prohlášsní proti p. dr. Heroldovi.
Vadne, vadne nějak tu láska k Mladočechům na věr
ném jím Kutnohorska a snad uvadne.

Z Čáslavi. Konečněse unáshaulo s otáskou
Hasovou. V posledním sasedání obecního výboru podal

okresní tajemník pilný návrh, aby ulice byla nádražní na
sváne třídou Husovou; proč návrh ten jiš před 10
asi Jety propadlý, znovu učeněn, vidno již z osoby
navrhovatele, který jest rozhodným radikálem. Die
místního listu návrh přijat a nepřijat; pravděpodob

nější jest toto druhé a bylo by také Ppe neboťulicitéto jiš dávno patří jméno ulice Kaunického. Kaunický
jenž tak velikých má zásluh o město založením nád
berného musea, obětovaním tisíců úspor svých městu,
zasloušil zajisté větší odměny od města nežli pouhé
měštanství (ani ne čestné) a takovou příslušnou odmě
neu bylo by zajisté pojmenování ulice k nádraží, v niš
museum stojí, ulici Kannického. Snad se toho dočká
me v nejbližším zasedání. — [: Úmrti:) Veliký roz
ruch epůsobila zde zpráva, še 25. srpna t. r. náhle
zemřelzdejší inspektor p. Fr. Kunstovný ve svém
rodišti Týně nad Vltavou, kam odebral se na prázd
niny se svou rodinou. Zesnalý v sobotu dne 23. zdráv
a čilý odejel z Čáslavi a v pondělí byl mrtev. Účast
nad úmrtím jeho, jenž těšil se v Cáslavi úctě byla
všeobecna. Frant. Kanstovný narodil se v Týně nad
Vltavou 20. září 1849; kdež otec jeho dosud žijící jest
kožešníkem. První vzdělání nabyl na školách domá
cích. Ve studiích zdržel se tím: otec chtěl jej míti ře
meslníkem a tak 6e stalo, že syn musel chtéj nechtěj
řemeslu se oddati. Když již měl dostati za vyačenou,
tu dal se otec pohnoutia odhodlal se dáti syna na
studie; že musel mnohdy trpkou chvíli ve studiích za
kusiti, není divu; konečně železné a neunavné jeho
píli podař.lo se dokonati studia svá. Na doba svého

vzpomínal a nejednou pravil, že dosud by mu bylo
hračkou ušíti čepici nebo kožich a proto znaje cenu
té práce řemeslné dovedl vždy námaha náležitě oce
niti. Byl tedy jedním z těch, kteří dříve než mohli se
odati pracem duševním, projíti musili dříve práci
hmotnou. V úřadě učitelském působil na školách v
Karlíně a v Praze. Roku 1888. stal se professorem v Li
tomyšli, kdež byl upřímným a svědomitým vychova
telem stadající mládeži. Po třech letech r. 1891 nsta
noven za školního inapektora na okresu čáslavském.
Také v novém svém úřadě těšil se zvláště mezi uči
teli nemalé oblibě. Snažil se o zakládaní nových škol a
zvláště vynikl přízní svou k učitelstva při založení
jubilejního fondu učitelského podpůrného, jehož horli
vým byl rozšiřovatelem a také prvním předsedou.
Jema opravdu vpravedlivo přáti pokoj věčný. — Bo
hužel ale našel se člověk, jenž ani mrtvému pokoj nedá
a špatný ten člověk vzal útočiště ku aplouprům po
věstných „Podvysockých Listů“ v Kutné Hoře a tam

spůsobem nejvýš nešetrným pokálel panékku zemřelého. A pak řekne Hejnic, že dobře bylinformován.
Tu jest zase důkaz, jak P. L umí tupit a nešetřit ani
mrtvé, byť byli sebe šlechetnější. — Oheň. V neděli
dne 7. t. m. po polední zazuívaly trabky basičské a
brzo na to zvonil zvon na poplach, že hoří v městě.
Vypukl totiž požár na zdejší parní pile, kdež nahro
maděna na dvoře voliká zásoba klád, šindele a třísek.
Nebezpečí bylo opravda veliké. Časné ale pomoci mužů
zdejší posádky zeměbranecké, jakož i místním hasi
čům, kteří v čelese svým cvičitelem p. Růžičkou dostavili
se k požáru, jest co děkovati,že oheň nenabyl velkých roz
měrů. Odsouzení, ale zaslahuje chování některých
mezi nimiž svou hrubostí vynikl proti hasičům jeden
dělník na píle. Za své namahání dostali hasiči hned
na místě, pivo do něhož 8e ale mnohým nechtěla,
neboťpodáno jim ve dvou patýnkách. Inu také
opravda pěkná odměna. Není to k smíchu nebok zlosti?
— Poštovní holubi. V těchto dnechchyceni byli
v Čáslavi 2 poštovní holubi, z nichž jeden pošel. Ži
jíví holab má na křídlech vytištěno znamení; ibned
zpráva o něm podána byla na místo, ktere ale jest
na křídle nečitelno; mimo to označen jest holub čís
lem 296. — Osobní, Revident zemského finančního
řiditeletví v Praze p. J. Novák, dříve osobnost v Či
Hlavi velice oblíbená, jmenován účetním radou. — Za
stapcem zemřelého p. inspektora jest p. Josef Zalený,
řiditel měšťanské školy v Golč. Jeníkově. — | Učitel
v Čislavi p. Chuml, přeložen do Smrdova a do Čá
slavi ustanoven p. učitel s Potěch, Jeníček, jednatel
musejního epolku „Včela“. — Pan V. Lipský dosud
sládek v Čáslavi pronajal pivovar v Roonově u Úá
slavi — [: Činžák :) — Konečněsnad eplní se přání
těch, kteří naříkaji na nedostatek bytu. Na návrh p.
dra. Zimmra městského radního budou učiněny plány
na vystavení velkého Aomu vedle divadla, Ulice do
mem bude okrášlena a nájemníků, o něž nebude nouze,
bude sajisté dost.

Z Bohánské Skály. Doe21. srpnabude
se světiti o 2. hod. odpol. kamenný kříž na oslavu
padesátiletébo panování císaře Františka Josefa I.,
který postaviti dali zdejší občané. Z Bobanské Skály
dováží ne z lomů zdejších kámen pro kraj Hradecký
a další okolí, pročež se ukytá příležitost při této
slavnosti pánům interessentům, aby si zdejší lomy
problédnali.

Z Býště. Dne 7. srpna pořádali odvedenci
Býště a okolí věneček v hostinci u p. F. Kohoutka
ve prospěch Ústřední Matice školské. Při zábavě
byla pořádána pány odvedenci sbírka, jež vyneslo
2 11. Čistý výnos věnečku byl 6 zl. Oba obnosy za
slal pan nčitel Jaroslav Charvát Ústř. Matici školské.

Ze Seutle. Velkým zármutkemnaplněníbyli
dne 34. května 1896. osadníci naší i vzdálenější cti
telé av. Jana Nep. vidouce a elyšíce, že předcházející
nocí krásná socha toho miláčka našeho lida, k'erou
svěčoělý pánna Sonticích, Vincenc Zahn, roku 1858,
u mistra Hergesellav Praze zhotoviti a na nový most

řes Želivku postaviti dal, bleskem velice poškozena
yla. Byloť celé lové rameno i s rakou a va ní spy

čívajím křižem nrašeno a pádem na žulový podstavec,
na železné zábradlí mostu a na kamení pod mostem
na nesčetné kousky rozdrceno. Vše sebráno pečlivě a
rtaráno o mistra, který památnou krásnou sochu
opravil. Jedni řekli, še sochu nemožno spraviti a nej
lépe prý ji roabiti a nahraditi novou, jiní tvrdili, še
sebrané kasy dají se spojiti a schásející vyplniti do
brým sochařským tmelem; avšak po celýrok dopiso
vání a doprošování neodhodlali se k tomu. Ta roku
1897. přispěl se zvláštní oshotou ku pomoci p. Mořic
Černil, professor na sochařské škole v Hořicích radou,

sby z rozbitých kousků sestaven byl model, die něho
aby vytesáno bylo rameno s rakou a křížem z nové
ho kamene a zasazeno do sochy. K provedení díla od
poručil vyučence školy Hořické, p. Frant. Weise, kterýž
práci ta těžkou podniknul a velmi uměje a solidně
zi velmi mírnou cenu provedl, takže po uplynutí ce
lého roka při všech nepobodách povětrnosti nejeví se
na soše ani nejmenší trhlina, ano, kdo o nehodě té
noví, ani v nejmenším netuší, že socha ta spravována
jest. I musejí pánové tito, jímž vzdávají se vřelédíky,
v podobných nehodách k radé a pomoci co nejvřelejí
odporučeni býti. Ctrtelové sv. Jana Nep. ochotně sná
šeli dárky své na tuto oprava a s porzaešenou mylí

a u velikém počtu účastnili se o zdejší ponti sv. Janskéobvyklých pobožných průvodů po celý oktav k této soše.

Z Malešove. V předposlednímčísle vašeho
ctěného listu byla redakce poněkud mystifikována
zprávou, že se má založit u nás basičský spolek. Spolek
ten trvá již od více let maje za velitele p. dr. Metelku,
který jesti, jak známo, velitelem čelé žapy. Aby pak
někdo chtěl snad zakládati nový spolek, není možno,
neboť v Malešově takového muže by ani Diogenovou
lacernou nenašel. Vždyt přece naši obyvatelé jsou ti
nejposlušnější podřízení pana doktora, počínáje m::
lými, kteří se neodváží bez jeho dovolení ani kých
nouti a konče velkými, kteří v Roztěři na př. neod
váží si dáti bez jeho dovolení ani sklenici piva. Kdo
by ho tedy mohl zakládati? Že k tomu starému by
si redaktora Hejnice nevzali za člena — věříne. Už
z toho důvodu ne, který jste avedli a pak, že prý čarem
„pošpricne“ i toho, kobo nemá a není z toho než
mrzutost. A co kdyby ma tak „šlauch“ vypověděl po
slušnost a obrátil se pak na vamého velite'e, to by
byla teprvé komedie. Stříkačů je dost, jen potřeboval
by pan doktor nějaké fešné „lezre“ nebo „šplhavce,“
ale i ty má už prý vyhlídnuty a několik také se jich
hlásilo, jen že json to samí lidé z jiných osada ti
zas nesmí do spolku malešovského, škodili by etaré
straně. Prozatím nebude z jednoho ani z drahého nic.

Z Kutné Hory. Jak jsmeminuleoznámili,
jednalo se již v místní školní radé o ředitelská místa
na obou zdejších měšťanských školách. Volba dopadla
ne sice úplně proti očekávání, ale přece také ne úplně
dle něho, poněvadž v krazích ačitelských mělo se za
to, še obě ředitelská místa budou obsazena mažskými
silami, za tím ale stalo se jinak. Na prvé nsfsto do
terna pro ředitelství na dívčí škole dána místní školní
radou slečna Vítkova, dosavadní prozatimní ředi
telka téhož ústavu. „Páni“ gadatelé tedy místo toto
tentokráte pozbyli, a uvážílí ce. že v našem okrese
jsou jen právě tyto dvě měšťanské školy a že teprve
snad po čase zřízeny budou měšťanské škole v Ja=
novicích, je to dosti trpk: ztráta, zvláště kdvž aspi
rantů na ředitelské, po případě aspoň učiteleké místo
na škole měšťanské je dosti značný počet. — Na chla
peckou měšťanskou školu navržen na místo ředite!ské
pan František Schmitt, dosavádní učitel obecné
školy chlapecké v Hoře Kutné, a pro odbor mathe
maticko-technický navržen pro tutéž měšťanskou školu
chlapeckou za učitele pan Alois Horáček, zatímní
učitel na měšťanské škole dívčí v Katné Hoře. Oba

jmenovaní pánové byli také již dávno považovánívážnými uchazeči o uvedená místa. — Jak se stalo,
Ze ředitelské místo na dívčí škole dáno slečoě a ne

amok není dosud v Krazích nčitelských dosti jasno.olik tvrdí se 8 určitostí, že poslane: Dr. Plaček
přál slečně žadatelce a že pro ni od počátku praco
val. O dru Pacákovi myslilo se určitě mezi učitel
stvem, že bude podporovati a svým vlivem, který zde
vlastně v městě všecko rozhoduje. půvobiti, aby
se na ředitelství dívčí měšťankydostal učitel; ale
jak se ukázalo, domněnka byla chybná, jelikož v míst
ní školní radě přátelé pana dra Pacáka vyslovili se
pro slečnu a tím proti učitelům. Můžeme si snad
toto jednání Dra Pacáka vysvětliti lonským sjezdem
učitelstva v Kutné Hoře, kde jak známo někteří ra
dikálové učitelští prudce vystoupili proti pan1 Pacá
kovi a později pokračovali v útocích téch v různých
učitelských listech. Z učitelstva Kutnohorského nikdo
se vzstupování toho neúčastnil, zvláště ne ti pani
učitelé, kteří teď ucházeli se o ředitelství na měšťan
ských školách Z té příčiny jsme skutečně překvapeni,
proč pan Dr Pacák na své přátely v místní školní
radě tak v náš prospěch působil. Což nebyli Katno
borští učitelé nejlepšími a nejobětavějšími spojenci
strany, jíž dnes u nás v čele stojí Dr Pacák? Nevíme,
co se z toho dále vyvine, ale vzplane-li z tobo boj
politický, učitelé z něho poškozeninevyjdou. Nepo
píratelným jest, že mezi dndateli jsou skutečně ma
žové s dobrou kvalifikací a mnobem déle vo školství
působící než slečna Vítkova, která na místo ředitel
eké místní školní radoa první byla navržena. Oče
káráme, co nyní tomu řekne c. k. okresní školní ra
da. Po tom však budeme mluviti důrazně a hájiti
spravedlnost ve školství našeho okresu. — Podobně

pře anla volba nového městskéhokontrolora!an Tellenský, pokladník, šel totiž na zasloužený od

počineé a na jeho místo ustanoven vážený a spolelivý úředník městský, dosavádní kontrolor pan Ma
Šina, a sice bez vypsání konkarsu, byv ihned jmeno
ván. Na oprázdněné iísto kontrolorské po panu Ma
šinovi vypsán však již konkuraa do ného vložena
byla podmínka, že uchazeči o místo to musí se vy
kázati státní zkouškou. Nemáme ničeho proti poža=
davku tomu, ale mzslíme, že měl při něm býti vzat
zřetel na ustanovené již městské úředníky, kteří
před lety byli do služeb města bsz státní zkoušky
přijati a dle dávného zvyku, když na ně řada přišla,

stoupili i bez státní zkoušky, jestliže se osvědčili.
mto novým ustanovením přijdou tito úředníci —

ztláště jeden, jenž dlouhá léta již pro město pracuje
— ka značnému zkrácení; jejich postop je tímto ústa
novením zmařen a to jest kruté Což nebylo možno
na tyto úředníky nějaký míti ohled a nepoškozovati
jejich hmotné poměry? Zákon o státní zkoušce měl
platiti pro nově nastapující a ne již pro staré a usta
novené úředníky městské. Ostatně vypravují se o tom

páně věci jiš i veřejně,a že zde hrály osobní věciÚležitou roli, je jisto, zvláště pan starosta Machá
ček mohl by toho hodně pověděti. Čimáme snad my
s tím krámem na veřejnost jíti? Jak si páni přejí
— můžeme posloožiti|



B Chocně. O slavnosti svěcení Jed
úoty kat. a slavném průvodu na Hemže nebylo 0 psou
dohositech ani slechu, bylo to tedy předce pravda, co

výprasko,jaký dostali, trochu vzpamatovali, spustili
sase bandurakou, jako to činívají rozpustilí boši, kteří
dopadeni na hraškách, dostavše pořádný výprask za
ohbradou si oddechnou, pak plnizlosti vybrožojí a na
davají. Tak nají si písálkové v radikálních a hel
vet. Neodvys ých a ve stráši V. Mýtské O milí hrdi
nové, dopadli jete jsko sedláci u Chlumce a Góts u
Jankova. Jiš vám nezbývá jiného, než s tím výpra

skem se spokojiti. Lež a sprostota, jakjmí překupajívaše helvetské, Pard. radik, a Stráž V.M., ty Vám
nepomohou. Lidé rosumní, jak vy řikáte osvícení, ti
Vás již probledli. Lží, pomlavou a uráškami, ra které
žádný cikán styděti byse nemusi), stranu svou sotva
rosmnošíte, aniž tak nestoudným a neurvalým způvo
bem jinak smýšlející zastrašíte, nebo každý ví, že
člověk bezectný jinému cti dáti nemůže. Slina s ne
ctných a lživých úst vašich vychrlená zpět na vás
sama padá. My vám věříme, že se vám to nelíbí.
Když již Sokolové ala p. Příhoda, Novohradský prá
pory vyvěsili, ta je vidět, že to i mezi Vámi praská
a až prohlednouještě mnozí—a to se stane, pak vás
zůstane v té husiteké Chceni hrozně málo; nebo ka

ždý slušný člověk a poctiví miluje pravdu, již vyznáti nechcete a nenávidí různice a sváry, které vy
děláte — a proto bude se vás varovat. Žs v pravdě
lháři neslošní anacti atrhači jste, to dokazujete svými
dopisy do helvet. Pard. radik. a jiných špinavých

pátků. Věříme vám, že vás ty prápory ani ty davyidu netěšily a proto abyste si poněkud ulevili, vrhbáte
se ve své zášti jako šílení na faráře — ale jak víte,
ten si z vás málo dělá, ten přesvědčen jest, že na
jeho slovo mnohem více lidí dá, než na horečnoa a
násilnou vaši agitaci. Vždyť se k tomu v listech svých
sami přiznáváte, že ta elavnost sám spunktoval. Nyní
podívejme se na tu vaší pravdomluvnost. Pravíte
v Pardab. kapela domácí odřekla hráti. Není to dr
zost největší? Vy to nevíte, co každému v městě zná
mo, že její působeníodmínuto a to pro neslušné jed
nání kapelníkovo. Vám to není známo, že sami hudeb
níci kapelníkovi domlouvali a uražení se tím cítili.
Divná to věc, že to nevíte. — Vý to víte — ale jste
emělí lhéři ze řemesla. Co máme říci k tomu, kde
pravíte, že kníže pán byl k uvitání J. B. M. uveden.
Abyste to mlavili bláznům jakými jste sami aneb ne
rozamným dětem. Kavalír jaký jest Jeho Jasnost kníže
Kibeký (vy ho nazíváte majitelem velkostatku) epří
zněný s panující rodinou jehož příbuzenstro kolem
koruny nejvyšší úřady zastává — ten by €e někým
nechal svésti — kým" Spíše jste měli napeati: Jeho
Jasnost kniže Kinský uznal to sa slušnost uvítati a
ve faře návštěvu očiniti vysokému církevnímu hodno
stáři a my nevzdělanci místo povinné úcty, tapením
a uráškami za Jeho práci a námahu se odměňujeme,
Co se týče p. c.k. okres hejtmana, to se Vám nejlépe
povedlo. Aby nemosil uvítati, omluvil se nemocí. —
u vidět opět, že jste zlomyslní, vědomí lbáří. Víte
dobře, že byl pan c. k. okr. hejtman těžce nemocen
zánětem v Xrku. Jent u c.k. hejtmana p. dr. M., ten
Vám to jistě řekl, ale váš žaludek pravdy nesnese,

prokz musili jete opět lháti. Vám se má věřit?eště něcu o té otřepané vaší frázi, že 8e průvodu
zúčastnily svíčkové báby, kostelníci a kuchařky; ta
fráse jest příliš star: a hloupá, ale nějaký užitek z
této fráse byste předce míti mohli. Že by vám Fer
dáčkovi a tomu ecriptora z nádraží a snad ještě ně
kterému dobrou službu prokázati mohla i některá ta
svíčková bába, když z té poslední hospody za tmaré
nocí odcházíte a na nohou státi nemůžete — tu by
vám ta některá bába mohla svítit — byste na po
tulce své nezbloudili a domu bez úrazu 8e dostali.
Proto hleďte ei je předejíti a neurážejte je. Avšak
musíte si je vyhledat, an jako pilní kostela navštěvo
vatelé víte, že v Chocni avíčkové báby není. Co se
týče těch urážek jednotlivců, myslím, že si z nich
žádný ničeho nedělá, neho od podobných individuí,
kteří nemají na starosti, jen hospodu a dělání různic
nemůžeme se jiného očekávati. Na konec, jsouce sami
svobodomyslní, přejeme Vóm volnost, psáti Vaše leš
s nepravdy dále, přesvědčení jsouce, že jim žádný
rozumný člověk věřiti nebude — nebo kdo tolik lží
spáchal — ten jiš nemá víry, byť i mlavil pravdu
z mísy. Na nás jak říkáte klerikály marně se sápete

— ti studení — dali vám Kpadný výprask a nedátelipokoj, dočkáte se ještě většího. Protomalý panáčku
raději knihu do ruky, čas utíká, leta mizí a vy pořád
nic — hle kle jsou vaši spolažáci| Jest nejvyšší čas
tu pošramocenou napraviti pověst. Budete-li si přáti
povíme více, neboť tolik c> vy dovedete lháti, my do
vedeme pravdy pověditi.

BESIDKA.
Zjednéschůzevjednomspolkuvjednomměstě.

(Črta tak „leckam“ od jednoho).

»Kam jdeš?« »Du schůze; — pan předseda
povídal.. .«

»Co pak tam budete dělat ?« — +lnu to já
ještě nevím, to pan předseda«. — »+Půjdeš také?«
»inu teda jdu s tebous=...,

Místnost tak prostřední; — očazený strop
pomalovaný květy tak z »rokoko« a mezi okny
hrozné ně,aké antické sloupení. Uprostřed stůl
dlouhý, potažený látkou zelenou, vixlajvantem;
trochu bytelných židlí, nad stolem dvojatý plyno
nový hořák, trochu dusného pivového a tabáko
vého vzduchu — hostinská jizba u »velkých ide
alů« v jednom větším českém městě.

Ale pro Pánaboha, byl bych zapomněl, jako
na smrt: mezi okny visel učouzený barvotisk:
Mistr Jan Hus před sněmem kostnickým. Nahoře
nad každým oknem konsolka, pod ní veliká pa
pírová růže — to byly asi z Jericha extra štelo
vané — a na té konsolce na levo Jan Žižka a

vis-a-visMistr Jan Hus v drahém vydání; muž
v Fize kněžské, v ruce písmo sv., oči sboáoosti
zanícené k nebi jsoú upřeny, - .

Pod tímto vším byl malý stolek — místo
pro ty extra- nobl. vlsstence, kde každého večera
vytáhlo se nejméne 40 národně plzeňských, vys
kouřilo se tsk hezká hromádka lojalních doutaí
ků, a obešlv aspoň kopou národní karty; inu
zkrátka, nač zdlouha vykládati: byl to jeden z
předních hostinců, odbírali tam vlastenecké listy,
a scházela se tam ta nobl vlastenecká společnost.

— Padia. —
Pan předseda s panem jednatelem jednoho

moc potřebného spolku, bez kterého by český
nérod byl moc pozadu, vešli ve spolkovou míst=
nost. Hromové, vopilé »Na zdarle rozletělo se po
jizbě; neodpověděl nikdo: v jizbě byl pouze ja
kýsi cestující žid a bavil se s finančním úřední
kem; tí přece »Na zdarle nerozumějí, a hostin
ský spolkové místnosti si přec hosty nemůže po
hněvati, odraziti vlasteneckým »Na zdarl«

Pánům (předsedovi a jednateli) to ovšem
nebylo pranic divno, šli zcela klidně k svému
místu pod obraz Husův a odkryli svoje ve služ
bách národa sešedivělé hlavy; hostinský přinesl
pivo, oprášil stolek a šel po své práci.

Tak v půl hodině hosté, členové svolení p.
předsedou se scházeli. Za hodinu mohlo jich býti
pi'i tak así osm. — Dost.

Mohla by schůze už začíti, Židovi ale z míst
nosti se nějak nechtelo; snad čul kšeft. Naši vla
stencové nechtějíce před nepovolaným vlastenecká
svá nitra odhalovati, stíhali jej zuřivými pohledy.
— Ale to víte, co si židi z pohledu dělají. A na
více se naši páni neodvážili. Konečně šel jednatel
za hostinským...

»Máme prý, pání, jíti nahoru do pokoje«.
»Inu tak teda přijdema. s»Aťsi fen žid tu

zůstane, kdo pák by tady s ním seděl«.
Zid tedy zůsťal zase dál v jizbě pánem, a

naši páni vmáčkli se do malé světničky nad chod
bou. —

Jednání počalo,
Pan předseda uvelebil se v čelo stolu, na

táhl pohodlně nohy « spustil (bylo patrno, že je
naštudovaný).

+Tak, pánové výboři, sešli jsme se zas po
dlouhém čase, abychom si pověděli, co jsme vy
konali a co ještě vykonati chceme, Inu, já myslím,
že toho bylo dost; v masopustě měli jsme bály
dva — loni byl jen jeden —, výlet byl moc pěk
ný, hudbu jsme si vzali vojenskou — loni byla
jen sokolská —, na Matici jsme poslali desítku,
Palackému jsme dali střílet z moždířů a koupili
deset laimp'onů, do Prahy poslali jsme arch pro
Husů pomník, a aby pan děkan nic neříkal, p-
depsal: jsme pro sochu P. Marie taky; inu, víme,
pánové, ono je nejlépe, když je na obě strany
dobře. — —

No, já myslím, že jsme toho udělali dost.
Ale, unavený pan předseda pomohl rychlej

šímu proudu slov důkladným přihnutím — — to
neznamená, že můžeme složiti ruce v klín. Práce
na nás čeká ještě mnoho; my se nesmíme dáti
zahanbit, proto bych myslel, abychom se dnes
usnesli na tom, Co máme v čase nynějším nového
prováděti, co by sloužilo nám ke cti a ke slávě a
prospěchu vlastil«

Páni výboři dali se do tleskání a měli ra
dost, že toho udělali dost,

Teď povstal jeden z nich, co měl největší
zlatý řetěz na vestě slušně pozdvižené a zvednnv
sklenici, provolal panu předsedovi hřmotnou vslá
vu« a přiťukl si div sklenici nerozbil.

Pan předseda poděkoval a — oddechnuv si
pokračoval v jednání.

»Víte ale, pánové, že nás navždy opustil náš
zasloužilý člen výboru, a . ©...šak jsme ho taky
slušné na hřbitov vyprovodili«,

— — —ua zadarmo se nachmělili« — —
Tu musíme zvoliti jiného. Já bych myslel,

abychom udělali Blábu, víte, radního z rynku;
jeto tak dost vzdělaný člověk, německy umí jako
očenáš je bohatý a možná že nějaké to vědérko
by také dal. Tak coříkáte l«

»[nu, fo by mohlo býtl«
»Já bych ale myslel, abychom ho nevolili,

dal dceru do němec, v novinách by se nám vy.
smáli«.

»Rozhodné to nemůže být: My už se spolu
dva roky zlobíme. »A na faře je pořád — ještě
by k nám zatáh tmu, zpátečnictví«. — +Tak což
abychom volili p. doktora'«

»To rozhodně nejde; ten by nás pak strčil
všechny do kapsy. Ten by měl zde pak hlavní

nb a my abysme mlčeli; a co pak to můžebýt? —
»My, tady, my, zasloužilí výboři ... .«
»Tuk teda koho ?a
»Ať to nějak pan předseda navrhne; od če

ho pak je?s
=Vo!me tedy Houdka, nebo Raka od dolní

brány, nebo našeho hospodského[«
»Pan předseda má pravdu, volme Raka, 'en

má silný hlas a velký dům«. — »To by mohlo
být, my jsme se s Houdkem nikdy ještě u karet
nepohádali«.

*Tuk dobře; už je to tedy odhlasována; na.
piště, pane jsdnateli, že hospodský je výborem«

sA ještě jedna důležitá věc; tady přišla žá

dost, abychom dali očch ne novou knáhovng 24
loženou v obroženém místě S. — Co tomu Hkáte?

eJabychmyslel,abychomtém nécopozlali;
jé sám bych něcopřidaj;. meme dama tři pěkné
romány (jeden »Marino Merinelli«) s pár listě
je z nich ztraceno, tak co jiného s nimjsl

»Rozhodně nedejme nic; každý ať se stará
sám o sebe. My máme spolek pro sebe; to by
přišel každou chvilku někdo a my jen dávejmea
dávejme! Není tobo dost, že dáváme na Matici?
A co máme za to? Ten diplom? Za ten nedém
ani šesták. Bez toho nás stálo sklo a rámec hro
madu peněz. Nedáme nic. Co pak je vlastenecký
spolek proto, aby rozhezoval spolkové jmění ?«

»Je to pravja; pořád rozdáváme, a když je
bál, nezmůžeme se ani na svojenskou«.

»Inu« — povídá pan přeeseda — »mne je
to konečně jedno, ale víte: mezi námi řečeno,
vždyť oni jinde spolky tské nikomu nic nedají,
vím to dobře, a my abychom dávali pořád. Še
třme pro sebe, za lo si uděláme o prázdninách
pěkný výlet, to bude něco jiného, aspoň lidé uvi
dí, že jsme hodně činní; když mi děláme někde
dobrodiní národní, o tom žádný neví; noviny teď
beztoho n'kdo nečte; kdyby bylo po mém, tak
bych ani na Matici nic.nedal. Diplom už máme,
tak co chceme víc? — A o školy má ae starati.
stát, co je nám do nicha,

»Tak se mi to líbí; náš pan předseda má
docela zdravý náhled.«

»To je má řeč, to je má řeče,
»Já bych ale myslel... .«
»Co byste myslel, nic nemyslete, vy jste

vůbec tekový šťoural, nic vám nikde není vhod;
já myslím, že náhled pana předsedy jest docela
zdravý, není pravda, pánové?

»Rozhodně. Na čisto má pravdu. Sláva mu
Na zdarl«

»Já vám, pánové, děkuji za vaší důvěru,
jsem dojet tímto projevem, nečekal jsem jej —
já si bo nezasloužím — — — nenalézám slov
— — nejsem připraven, ale jsem dojat a ještě
jednou vém děkuji.

Věřte, že mým jediným přáním vždycky by
lo a bude, aby (povznešeným hlasem refraino
vým) vzkvétal náš vlastenecký spolek k blabu a
spáse našeho utiskovancho samo na sebe spolé
hajícího národa. Pracujme obětavě, tužme se, Na
zdar!

Na zdádásáár|
»A teď, pánové, po práci chutná občerst vení

nejlépela
„Vzbůru, vlastně dolů, do šenkovnyle
Toble se prý opravdu kdesi stalo.
Ptá se někdo, kde se to stalo? Nechci od

povídati, ale mohlo by to býti tak leckde.
A diví se tomu někdo? — — Nikdo.

"Tržní zprávy.
V Aredoi Králové, dne 6. srpna 1898. 1 hl.

pŘenicesl. 07:00 až 07 25, šíto sl. 4.75 aš 5.50, ječmene
440 až 5-00, ovea sl. 9-00už 3:40), proso zi. 0-00 aš
0:00, vikve sl. 6'50 až 000, brách sl. 080 až 00.—
čučka si. 00:0 aš —'00, jáhly zi. 9-20 až 9.40, krup
09 00 aš 32-—, bramborů sl. 1-70 až 800.

V Králové Dvoře n. L. dne 6. srpna 1898.
pšenice 0:00, 0-00. žito 6-50 7-10, ječmen 000 0'00
oves 3-0% 3650, hrách 0.— 0—, čdočks—00 ——
vikev 0©— 0-—, jáhly 0-—, —— kronpy H— ——
brambory 2-20 3-40, vejce (kopa) 1-40 1.60, máslo 096
0-00, traroh 14 ke., maso hovězí 68 kr., maso telecí
56 kr., maso vepřové 80 kr., maso skopové 60, seno
200, sláma 3200, «ves 7:15 7-80,

Zasláno.

Do Chrasti a okoli!
V neděli dne 21. srpoa bude vysvěcena v Chra

sti měšťanská dívčí škola, kteron vystavěl a nákladem
svým vydržaje nejdp. biskup královéhradecký.

V 10 hodin dopoledne výjde průvod s děkan
ského kostela k budově školní, kterou po slavnostní
řeči posvětí sám nejd. pan biskap. Po svěcení budou.
slavné slušby Boší v děkanském chrámu Páně. —
Vyučování v nové škole počne 1. září. Zápis do prvé
třídy koná se od 36. srpna v ředitelně školy měšťanské,

Upozorňujeme p. t. pány rod.če, by doery své
v Čas zapsati dali.

Op. 15a: Vy.dání pro smíšený sbor S prů
vodem varhan (neobi.) ra a bla
sy za 1 sl. 60 kr. netto, hlasy po 16
kr. netto.

Op 15b. Vydání pre Jeden i dva (dětské)

hlasy s P vodem varban men harmonia. Partituraahlasyza 1zl. 30kr.
natto, hlasy po 12 kr. netto.

Nakladatel Fr. A. Urbánek, českýknih
kupec v PRAZE, vedle Národního divadla,

z Prvý českýzárod hudební.6x
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JAN BARTA

zlacování oltářů
a veškerých potřeb kostelních.

9 Malby podobizen v barvách i kresle
ných, diezaslaných malých podobisen,

za jichž správné provedení se račí.
Ceny co nejmírnější. 209

Plány na malby kostelů vypracuji naní ve všech elozích a přiloše
nými rozpočty.

(Za-láno.)
Pan František Moravus,

vyrábitel věžních hodin
v Brně.

Nížepsaný timto dosrědčaje, že pan František Mo
ravas, hodinář v Brně, věžové hodiny pro kostel ve Vel

kémT nd Eo age onýmiž úplně spokojenjsem arédobře jdou etuto firmu každé j
moha odporačiti. 1 Kaddému00 nejlépe

Ve Velkém Týnci, dne 4. arpna 1895.

, arcikněz.

Paa Frant. Horavas,
vyrábitel věžních hodin

v Brně.
Na ctěnou žádost ze dne 10. prosince m. r. mile

rád osvědčují, že věžové bodiny, Vaší firmou pro farní
kostel v Čejkovicích zhotovené, všem o rávněným poža
davkům úplně vyhovují, anto pořádně jdou a dobře bijí.

Tím více svou úplnou spokojenost s nimi vysloviti
savárán jsem,an při stavbě věže pochybné poměry míst
ností pro bodiny jakož i špatné pověšení zvonů, na které
bíti mají, Vašemu důkladnému dílu velice vaditi musely,
ale obětivou snahou Vašnosti tyto vad odstraněny byly,
zač vřelédíky vzdáváma zároveň Vaši Šrmu všem chvalně
odporučuji.

S obzvláštní úctou oddaný
„Ed. Reller,

konaistoriální rada a farář.

, OÚtěnýpan František Moravus, hodinář;v Brně xho
toril pro náš chrám Páně, hodiny, které se vyznačují
všemi vlastnostmi dobrých hodin. Protož farní úřad cítí
8e povinna, cténému panu Moravusoví za tyto dobré ho=
diny vřelé díky vzdáti a jeho ostatním farním úřadům,

pově ných věžních hodin postrádají, co nejvřeleji odi.

Na Velkém Ořechovém, dne 81. pros. 1892.

Josef Kachůnek, František Chudáček,arář.starosta obce.
Jose! Kolářík,

předseda kostelního výboru.

KÁKŘÁAÁŘÁKÁŘÁÍÁÁÁŘÍNÍ
Atelier pro malbu dekorativní

specielně kostelní.
Návrhy přesněro slohu vypracují se bezplatně,

Za solidné provedení záruka.

Malba nových a restaurování starých, sebe více
zašlých obrazů

Vilém Vondřejo,
akademický a dekorační malíř dříve ve Vídni,

nyní w Praze, Smíchov, Celná ul. č. 63.

©

: M
ena balíčku 25 krojennů(BO Maint) | JÍ

Obseh GD0gramů. JŠ
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Mše ku cti sv. Václava.
Král. saský varh. Tregler, Missa In honorem

sancti Venceslal, priacípis Bohemiae. Mše ku cti av:

Václava, knížete Českého pro sníšoný sbor 4 průvodemvarhan (oblig.) Partitura a blasy 3zl., hlasypo 16kr. netto.
Řed. Skuherský, Missa In honoremsancti Ven

eeslal Ouatnor vocaum inaegualium comitsnte vrgano.
Partitura, hlas varhan a zpěvné blasy 3 zl. U kr „zpěvné
hlasy po 30 kr. netto.

Řed. Sychra, Mše ku cti sv. Václava pro: a) 2
hlasy sopran. alt), b) 3 hlasy (sopran, alt, bas), c)- 4
hlasy, sopran, alt a tenor, bas s průvodem varhan nebo
dvou houslí, violy, violoncella, basy a dvou rohů 3 sl.
60 kc., orkestr hlasy 1.60 kr., zpěvné hlasy po30 kr netto

ožádání kamkoliv zdarma franko a lze u mne
dostati každouhudebnínu nebo knihu.

Nakladatel Fr. A. Urbánek. český koihkupec
vwPraze, vedle národního divadla.

Prvý český závod hudební.

Jan Kalis,
hodinář a zlatník

v Rychnově n. Kn,
272 doporučaje
ovůj hojně zásobený sklad
zlatého a stříb. zboží,
hodin kývadlových, ka
pesních v cenách mirných

a se zárakou.

Též na splátky./

(Zasláno.)Pan Josef Krejčík
umělecký závod sochařský a řezbářeký v Praze.
Dilny. Bubna 619-VII — Sk'ad Eliščina tř. č. 42

Zasýlaje povinný obnos vyslovují největší spokoje
nost Socha Panny Marie Lourdské jež v pořádku
došla je vskutku dílem uměleckým. V naději mé jsem ae
nezklamal. Vše zvláště však, což bylo mým vřelým přá
ním, obličej Bohorodičky je vskutku zdařilý — milostné.
Ceny Vaše jsou ovšem něco málo vyšší než u jiných dí
len na př. tyrolských, nelituji však nepatrného rozdílu
toho a v případé podobném obrátím se k Vám opět. Če
ský výrobek najde zajisté i zde, jak doufám uznanía Vy
příznivců S upřimným pordravem a díky srdečnými

snamenám se oddaný
P. Bohumil Němee, vikář

Pečiné (Přímoří) dne 31. května 1897.

eřmánkový květ
syrový neb suchý

kopuje v každém množství za cena nejvyšší lékárna
„u zlatého Iva“ v Hradci Králové.

OE- Vývozdo všechzemí! “i
Na zemké jubilejní výstavě v Praze 18a1.: Zlatá medalie,
Na zemské hosp. prům. výstavě bulharské v Plovdivu 1892.
nejvyšší 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

továrna na piana, planina harmonia d varhany

AL UGO LAOTA v Hradei Králové
Filialuí skla
dy: ve Vídni,
III. ©Salesia
nergasse Ji. v
Brně, Orelská
ulice č. 7., v
Praze: Král.
Vinohrady,Karlovatřč.8.

odporoučí če
skému hudeb=
uímu obecen
stvu svá nej
lépe osvěd

čená

piana,
Rpianina,

+ angl. repe
tiční 1 oby

čejnou .
skou mecha

Čiboenákner pe mkou nov.ha

snačné sdokonalsméhoprovedení
a harmonia evropské a americké soustavy

všech ro směrů v cenách, přiřádnézevní úpravě, zaručen,
trvanlivostí a vyrovnané uhlazené 1 vydatné zvučnosli

neobyčejně lerných.

Tkž a splátky za výhodných podminek
Obráskové cenníky na požádání zdarma a franko.

Záruka pětilotá. (99)

WM*Vývozdo všech zes: <

s<

Josef Krejšík v Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský,

Pisárna a dílny na Letné, ©. 012.-VIL
Sklad Eliščina třida ©.24.

doporučuje uctivé
svéchvalní mmámé:Sochy, oltáře, křížové cesty,

jesle, Bed hroby, kříže, „nzatelny, zpovědnice el+ onsoly, 6rícn us i
' ak . dleslohukostelů- ry, ny

Původní nákre-y, cenníky » rospočty bezplatně a
franko.

tdramnámánta: Kotva.

LINIMENT. CAPSICÍ COMF.
z Richtrovy lékárny v Praze

uznává se za výborné, bolesti utišující natírání; jest
na skladě ve všech lékárnách za 40 kr.,70 kr.a 1 zl.
Všeobeoně oblíbený tento

domácí prostředek
žádej vždy jen v původních lábvích snaší ochrannou
známkou„kotvou“ z Richtrovy lékárny. =
Buď opatrný a přijmi jen láhve s touto Ji/o V
ochrannou známkou za původní přípravku.

Richtřova lékárna „U zlatého ira“ v Praze, (NÝ

Laciné a krásné růžence
v největším výběru, obrázky svatých a vůbec vše, co je

oboru devotionalií, má na skladě ústav *

Růžencová výrobna v Praze č.2061.
Konviktská ulice. 346

V ústavě zhotovujíse též všechna kostelní roucha zacenu
mírnější než všude jinde.

Č.stým výtěžkem vydržuje ústav 24 sirotků —mrzáčků.

ITOČÁRY
nejnovější soustavy

práce solidní, ceny levné
dovoručuje

z ČENĚK BUBENs
kočárník v Hradci Králové,

Vyznamenáno na výstavách: V Jaroměři stříbrnou, v
Dobrošce zlatou, v Praze státní bronzovou medailí,
v Hradci Králové nejvyšší vyznamenání čestný diplom

s právem ražení zlaté medailie s korunou.KARR XXXXKXKRXA

Koupi se kolo
v dobrém stavu v ceně pod 50 zl.

Nabídky do administrace t. ).

tňaní Ku potřebé duchovních
Cvičení snoubenců. sreků i katolických
snoubeuců upravil a konal Antonín Kaška, farář v
Chlenech. Stran 44, registr. 80. Cena brož. výtisku 26 kr.

Vázánu červené v poloplátné se zlacením 40 kr.

nÍS Pána našeho Ježíše Krista. Z pra
Křížová cesta menůčeskýchčerpala českému
lidu katolickému podává Ant. Kaška, farář v Chlenech.
Str. 20,59, Cena 8 kr., 50 kusů po 7 kr., přes 100kusů po 6 kr.
Působení autora obou předchozích děl v duchovní správě
je našemu ducbovenstvu příliš dobře známo, než aby ob
vyklou cestou reklamy potřebí bylo na práce p. dékana

Kašky upozorůovati

Tabulky $ modliibami:
k požehnání „Panem de coelo“;

po měi sv. „Zdrávas Maria“,
do 8akristie s modlitbami kněze při obláčení

bohoslužebných rouch
Krásné provedení písmem i způsobem missálovým. Pro

dávají se nalepené (po 15 kr.) i nenalepené.
První dvě tabulky v úhledných černých deskách 60 kr.

Objednávky vyřizuje

bisk. knihtiskárna,E



Upiné sařízení do hotelů.

1.88 doporučuje

stol Jůžka, přikrývek prošívanýc
přikrývek cestovních,plaldů, deštníků,

Úplné zařísení ložní.

38 10303020200

V. VACEK,
závod

školkářský

v Pamět
niku

u Uhlumce

nabízí pro zimní a jarn
vysazování stromy ovocné
vysoké i kraky, sazenice pro
živé ploty, křoviny ozdobné,
konifery, divoké| stromy
pro stromořadí, pláňata atd
Statisíce sazenic v zásobů
Levné ceny. — Výborné
zboží. — Poučný cenník

V zdarma.KRNNNNNY
Novinka z oboru o'rkevní hudby, při

stupná i naším venkovským kůrům:
Missa brevis

dusbus vocibus puerilibne obligatis vel guattnor vocibus
imparibus comitante Organo concinenda aut 2 violinis,

1 viola, 1 violoncello, 1 contrabasso et 2 cornibus.
Auctore Josepho Car. Sychra.

Partitura a 2 hlasy za 3 zl. netto, zpěvné hlasy po 15 kr.
netto, nástrojové hlasy po 10 kr. netto.

Dříve vydány od téhož skladatele:

Bože Otče!
Mešní píseň pro smíšený sbor na slova Dra. M. Kováře.
Partitura a hlasy za 80 kr. netto, jednotlivé hlasy po

10 kr. netto.

Mše ku cti sv. Václava.
Pro smíšený sbor s průvodem varban anab dvou houslí,

toly: violoncella, basy a dvou rohů. (Lze provésti téždvohlasné (soprán) a alt), nebo třiblasně (soprán, alt a
bas.) Partitura a hlasy za 3 zl. 50 kr. netto, zpěvné hlasy
po 30kr. netto, úplné hlasy instrumentalní I zl 50 kr. netto.

Seznam u une vydanýchskladebcírkevních zašlu napožádání zdarma a franko, a lze u mne dostati (po pří
padě i na ukázku) každou hudebninu nebo knihu

Nakladatel Fr. A. Urbánek, český knihkupec
-je Prvý český závod hudební. e—

v Praze, na Ferdinandově třídě č. 4. nové,
vedle Národního divadla.

ODOOOOOOO000000000

JAN HORÁK
soukeník

V RYCHNOVĚ n K

nabí nadobu Jarní alotnt

čistě vlněné látky
Rp“vlastní výroby.<

Račlež učiniti jen malou objednávku na
zkoušku!

Vzorky na požádání zašlu franko.

|
3

8

Děhuje všem svým milým veledůstojným a
velecténým zákazníkům za vzácnou přízeň, pro
sím, aby mi i dále důvěru svou věnovali € sli

buj vždy vzornou, poctivou obsluhu. 18

ČOO000000000000000
Denní osvěžení: chuti k jídla, okamžité posily

sesláblým a starým lidem; překvapojící účinek stíže
ným chudokrevností, chorobám plic a re.
konvalescentům poskytuje skleníčka ře.
ckého vína: MAVRODAPINE sladké, ACHATER
SEC méně sladké, obě vína desertní a pro nemocné,
Jisovanéz čerstvých hroznů Malvasinských. Kobdržení
u pp. lékárníků A. Spory, K. Hubáčka, v Hradci
Králové, jakož u firmy H. F. Seidel, Praha Vodi
čková ul. č. 40, hlavní sklad spol, Acbaia v Patrasu
pro Čechy, Moravu a Slezko. Ceny: Celá láhev 1:75 zl.,
půl láhve 90 kr. Toto víno nezkazí se v načatých,
dobře uzavřených lábvích. 108)

Últáře, sochy, obrazy
a veškerý kostelní nábytek

180 v každém slohu
správně, solidně a čistě provádí

uměl závod řezbářský a sochařský
pro práce kostelní

Petra Buška synovév Sychrově.
(Založeno 1853.)

rovedeno přes 200 oltářů, Nejlepší odpornčtní.

Množství vlastních nákresů a fotografií
©SRB“ k volnému nahblédnatí franco.

OOOOGOOOOOO00000000

£Erodá se
aiuanna

1se stavebním místem 4
za levnou cenu

ve Dvoře Králové.
Dům je v hlavní ulici, je v něm zařízen kra
mářeký obchod vo velmi dobrém běhu a na

lezá se v něm pec hodící se pro pekaře.

V obchodě zřízeno jest plynové světlo.
Bližší sdělí administrace tohoto listu.

břběěěběběěářět
PRE“Nejlepší "B

BlovánkouSvovtc
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

M.Nesňal v Uherském Brodě
(Morava).

v bs
pro katolické jinochy a paunyv osadách

Poučení smíšených o manželství dovoleném
8 manželství hříšném. Napsal kněz diec. královéhradecké
dlouhou dobu na osadě smíšené s úspěchem pracující. Str.
26. 509.Cena 100 kusů frankovaně 1 zl 70 kr. jednotlivě

1 výtisk 2 kr.

FTevanlivápráce."UB>

"vy

iu-juoponosdpudezn„Mši

Pozor! Čtěte!
Abych v širší známost

uvedl svůj nově založený
závod s dřevěnými výrobky
a získal si přízeň P. T.obe=
censtva ustanovil jsem krá
mné prémie a sice:

50 krásných
dřevěných hraček

všech druhů, krásné malo
vaných, pro malé i velké
děti (pro chlapce jiné, pro
děvčata rornéž jiné) za
pouhý doplatek zl. 170.

Každé zásilce bude při«
rožen cenník všech dřevě
ných potřeb pro domácnost
i hospodářství. Obchodní
kům velké výholy.

Zásilky vyřizuje dobír
koučeská firma Jos.
Kostele ký, Ivratouch
č 15 , pošta Svratea(Cechy).

KRRNRRNNYU
E'egantní

dýmky
různých tvarů s vyřezáva
nými ozdobumi, jmeny. mo
nogramy, modely vkusně

pracované a levné ceny.
Mám též na skladě veškeré
druhy dýmek hladkých (Aa
drových). Ceny za kus:60,

70, 80, 00 a t zl. 80 kr.
Obch -dníkům při tuctovém
odebrání „poskytuji velké

výhody. 294
Zásilky vyřizuje dobírkou
česká firma Joe. Ko
stelecký, Svratouchč.1%

pošta Svratka (Čechy.)

O Annenské In UM Zahájení9. č

slatinné ale čo Ř
|Í 71 proti vněV —

vBělohradědně, stájíi ě
tmntče| TEMA,|, ŠŘ
ver -záp. dráhy. rhenm. ochotně
Téš překrásné| správa lásní.

6 km 80 (isohids A Do s1s č

=.———————————>
OR$*Humpoleckái

hlatičná sukna
a letní lodny.

Dámské lodny. Modní oblekové látky
na převlečníby a baveloky

z čisté ovčí vlny a levných cenách doporučuje

Karel Koeián,
závod soukennický v Humpološ

281 Vzorky k nahlédnutí franko.

S“ Novinka!ji
Praktické

Pychloprací stroje
se ždímadiem

na nejvýš výhodné vzhledem k úspoře česu, mý: Ss
dla s k docílení čistého prádla, aniž by tím prá

dlo trpělo, shotovuje atrojnická dílna

J. Bucka ve Smidarech,
kde možno též veškeré hospodářské stroje nej
novější soustavy důkladně zhotovené za ceny

levné obdržeti. 211

Upozorňuji na dokonale a nejnovější Fesaci
stroje ežcentrické mláticí stroje e kuličkovým r
ložisky, Prací stroje má též na skladě p. Karel
D ušok, na sv. Jenském nám. v Hradci Kralové
a p. Kolář, hotelier v HBělohradě.

korativních

luji obrazy nové.

ESČi
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Číslo 33. |

To se přežilo.
V Pace je po slávě, Páni radikálové provedli

svou 26 vzdoru a pastoři si zalovili svými trak=
tátky a dopisnicemi. Katolíci svými podpisy slav
nost nezmařili. Has stojí mezi kostelem a sochou
Rodičky Boží a u škol na důkaz, že Rakousko
není více státem katolickým. Povídalo ae sice, že
by krásně stál ten „Hus“ před kostelem evanje
lickým, ale toho na Pace není; a před židovskou
synagogu (modlitebnu) postavit Husa, to by bylo
urážkou a štvaním. Proto nezbylo nic a musel
Hus před katolický kostel a vedle Rodičky Boží.
To urážkou není.

Slavnostní řeč měl jak známo Dr. Herold.
On se v tom řečněnízá nejlépe. Co prý to jinému
dá práce, než si takovou řeč sestaví. Musí čísti
mnoho koih a konati mnoho stadií. Toho všeho
u Dra. Herolda není. On je řečníkem ve všech
oborech, a kdyby ho mělo stihnonti neštěstí a měl
by přijít o svůj činžák, o svou advokacii a 0 ta
všecka místa, která ma národ platí, ještě bych
neměl o něj strach, on by se ještě uživil — pastorstvím.

Jak krásně kázal na Pace! Neli jako sám
Hua, tož jistě aspoň jako pastor Mareček z Jičína.
Člověku šly zrovoa slzy do očí, když pan doktor
mluvil... o písmu svatémil —Onadvokát!

Ó jak to bylo krásné, když n. p. řekl —
Národní Listy ostřejší místa vynechaly — jak to
tedy bylo krásné, když pan doktor řekl, že „nauky
božské neplynou z hodností církevních, ale ze ava
tébo písma, které jest otevřeno hloubání každého.“
Jedna babička si prý utírala při tom oči a poví
dala: Všecko hezké, ale proč ten dvojctihodný
pán nemá tu „jejich kleriku a čepici“. Inu víte,
ono je moc horko, řekl jí jeden polokatolík, čtvrt
husity a čtvrt „dobráka“.

A opravdu; panu doktorovi bylo horko. Aještě
víc by mu bylo horko, kdyby se byl mobl dostati
k řeči jeden klerikál. Ten povídal: „Jen dle písma
svatého pane doktore. Tam jest psáno: Hospodine!
Kdo bude přebývati v stánku tvém? ... Kdo
peněz svých nedává na lichru a kdo darů proti
nevinnému nepřijímá“ Žalm 14, 5.

„Mlčte s takovými vtipy! Poslouchejte, jak
dostávají. Což neslyšíte, jak Husa dali do klatby,
a jsk papež potřeboval peníze, což neslyšíte o od
pastcích.“ Inu slyším a jak povídám: Jako —
pastor! Jenže by. to musel být „svobodomyslný“
pastor, asi tak, jako jich je v Německu celá bro
mada a u nás aspoň jako v Ranné. A proč? Proto
že pan doktor výslovněřekl, „že necbce mlu
viti o dogmatech církevních — to se
dnes přežilo“

Dogmata,jak známojsou naučení, která
nám církev jako pravdu Bobem zjeve
nou hlásá a v která tedy věřiti máme.

Tak tedy dogmata nic — to nechme — to
se přežilo.

Tak tedy dogmata 8e přežila. — A přece
„při tom všem je dle Dra. Herolda „Hus“ veliký

učitel. Hns totiž učil dogmatům církevním; a
v některých se odchyloval od církve a měl tedy
dogmata svá. Na sněmě Kostnickém napočítáno
mu jich třicet. Krom toho zmiňuje se o jednom
též Palacký s sice o tom předzvědění a předur
čení. Jsou totiž dle Hasa lidé, kteří jsou „formou
satanova těla“. Takoví, ať 8e namabají jakkoliv a
kdyby i s lásky k Bohu života svého položiti ho
tovi byli, nikdy se ze eatanské říše nevyvětí, ani
tehdáš, když v stav milosti Boží povýšeni byli“ —
Naproti tomu jsou zase lidé, kteří ať „činí cokoliv
a jekkoliv, nikdy synovatví Božíbo neztrácejí, kdyby
i Pána zapřeli jako Petr nebo na smrt vydali, jako
Jidáš, a tedy jakkoliv smrtelně břešili.“ (Lenz.)

Tak leď kdo můžeš pochopiti, pochop.
Panu Dru. Heroldovi se dogmata přežila, a

učitel dogmat jest ma velikým učitelem! Ať to
točím jakkoliv, nemůže můj klerikální rozum
z toho nějský smysl vydubýti.

Kdyby ee snad p. Dr. Herold vykrucoval a
tyrdil, že jen církevní dogmata se přežila, tak se
mu přežilo aspoň půl učení Husova, a jest mu
tudíž Hus učitelem jen od polovice. Při tom by
musel p. doktor druhou polovici učení Husova —
i a tím předarčením pro peklo a nebe bek spra

n
vedlivého ocenění skutků každého z nás — za
pravdu míti. — Žese mu ale i toto dogma Hu
8ovo přežilo, jsem jist. A tak jest to i s jinými
— od církve odchylnými — dogmaty Husovými
zajisté též. Jistojistě přežilo se n. p. dogma Hu
8oro o majetku, který prý nesprávně drží, kdo je
v těžkém hříchu. O jé, jen 8 tím buďte z ticha|
Tu se jedná o Činžáky na Vinohradech a o cenné
papíry ve Wertheimkách. Jistojistě přežilo se též
dogma Husovo, že vrchnost světská má povinnost
lidi k službám Božím, zvláště ku stolu Páně nu
titi. To by mělo smutné i veselé následky. Smutné,
že by p. Dr. Herold musel třeba připlatiti na
drahý kostel na Vinohradech, poněvadž by dosa
vádní nestačil. Veselé, že by to byla „radost se
na ty pány Ebenhocha, Matyse, Zabájského atd.
podívat“, jak by se zkroušeně k stolu Páně ubírali.

Ale to vše se tedy přežilo. Přežilo se tedy
vlastně vše, čemu Hus učil. Přežilo se církevní
učení, jemuž Hus věren zůstal a jež tedy hlásal;
přežilo se učení Husovo zvláštní, a přece je Hus
velikým učitelem. To pochopiti nejsem s to. Na
to můj katolický rozum nestačí. Musí, jak už vidím,
na to býti rozum „svobodomyalný“. Katolický
roram je v poutech... . logiky. Ale ta se taky
přežila. Právě ta logika — čili to správné a dů
sledné myšlení dle zákonů Bohcm samým duši
naší větípených — vede ku katolicismu. Tak proto
se logika přežila, rozum jest od ní osvobozen a
protož se svobodnému rozumu dovoluje mysliti i
nesmysly a nebo vůbec — nemysliti. A poněvadě
rosum jest osvobozen, jest osvobozen i jazyk a má
tudíž volnost ku konci slavnostní řeči mluviti, že
jest Hus velikým učitelem, kdežto před tím řekl,
že se dogmata přežila. Zástup, který to poslouchá,
má též osvobozený rozum, osvobozený jazyk, osvo
bozené hrdlo a tudíž při odstavci o přežilosti dog
mát křičí: Hanba jim; a při slovech o velikém
učiteli: Výborně. A tak se vše na světě přežilo,
i ten Pán Bůh na nebi, jenom nesmyslnost (hlou
post se bojím říci) se nepřežila.

A když celou tu věc vezmeme bez žertu 3
vážně, k jaké dospíváme úvaze? Pro náš národní
život k velice smutné! Stvořitel dal nám rozum
8 věčnými zákony, dle nichž se myslí, dle nicbž
6e poznává pravda. A čím více dle těchto zákonů
Božích rozumu užíváme, tím více jeme podobní
Bohu, tím více jsme — aspoň po té stránce —
vzdělanými. Čím méně však dovedemerozumu
podle věčných zákonů Božích o myšlení daných
užívati, tím více blížíme se divochům, tím více
klesáme ve vzdělanosti. A takovými řečmi, jako ji
proslovil Dr. Herold, které neobstojí před věčnými
zákony o myšlení, nešíří se tudíž vzdělanost, nýbrž
přispělo se k úpadku jejímu.

Takové tedy dílo vykonáno dne 7. srpna
1898 na Pace! Jest to dílo, které nemůže přinésti
národu našemu nižádného požehnání. Jako tělo
hyne, když se v něm dějí odchylky od zákonů
Božích přirozenosti jeho daných, k. p. nestřídmost,
tak byne i lidský duch každou odchylkou od zá
konů duchům lidským daných. Tak potom musí
však hynonti i celý národ. Národ nesprávně my
slící musí elábnoutil Plané křiky: Hanba tmářům,
atd. a rozjaření zástupů pouhým citem proti zdra
vému myšlení, nepomůže nic,

A proto pokládáme celou tu velkolepou slav
nost novopackou 7a ránu do národa našeho, třebas
se tím strana svobodomyslná gesílila, ač pochybu
jeme. Řeč Dra. Herolda se sice „přežije“. ale
pomník na Pace postavený bude smutným pomní
kem nedůslednosti v myšlení, odchýlení se od při
rozených věčnýchzákonů Božích při domnělé „osví
cenosti národa“.

Kéž by Bůh dal, aby důsledné myšlení a
8 ním pravá křesťanská vzdělanost zase se vrátila
národu našemu, kéž by se brzy „přežila“ ta svo
boda mysliti a mluviti i nesmysly. Na konec žá
dáme p. Dra. Herolda, aby uvážil napomenutí
které dne 19. března 1848 dal nám — Havlíček —
v „Pražských Novinách“: Mluvme a pišme zmu
žile pravdu, pokud ku prospěchu jest národu,
každý dle svého nejlepšího přesvědčení, co můžeme
zodpovídat před Bobem, předdobrýmilidmi
a svýmsvědomím,ale bojme se čestného
úsudku rozumných a poctivých lidí.

IV. Ročník.Inserty sepočítají levné.
Obnova vychásí v pátek v poledne.

O robotě
přednesl na Hase slavnostní řeč p. Jos. Švejk, rol
ník a starosta ve Sv. Kateřině. Pan Švejk jest rolník
intelligentní s vyšším hospodářským vzděláním, řeč
ník obratný. Věcná a dalekoslyšitelná řeč jeho nemi
nala se proto vo vděčném posluchačstvu s účinkem
a s hojnou pochvalou. Pan starosta Švejk pravil v
podatatě:

Velectěné shromáždění, drazí přátelé, rolnícil
S pocity radostně vzrušenými, slavíme dnes 50ti

leté výročí osvobození lidu selského z poddanství a
roboty, oslavujeme památný rok 1848, jenž odstranil
všecky zbytky hrůz někdejšího otroctví, vymanil se
dláka z poroby hmotné i duševní a postavil jej na
roveň ostatním třídám společnosti.

S lidem rolnickým právem jásá celý národ če
ský, nsboť jest-li kde vůbec zemědělstvo je nejdůleži
tějším stavem národa, pak tím více platí to o národě
naňem.

Má-li pakjubileum naše býti opravdové, svého
předmětu důstojné, nutno, bychom si uvědomili, jak
a proč lid český v porobu upadl, jaké následky tato
poroba jeho pro celý národ měla a jak on sám hrdin
sky za svobodu bojoval, až se jí konečně domohl,
ovšem po staletých zoufalých zápasech...

Pan Švejk na základě dějin dovodil, že mezi
Slovany původně nebylo roboty, jak jen k obraně
vlasti, žapních hradů, stavbě cest a mostů konány
práce povinné, jak ale poznenáhla povstávala robota
dvorská a panská, jak král Karel IV. zavedl soudy
vrchnostenské, jak vůbec následkem zavádění zvyků
německých obmezována svoboda lidu. Hnutí husitské
obmezování svobody a germanisaci sice na Čas zasta
vilo, ale po porážce u Lípan byl lid tím více obme
zován. Za krále Jiříka Poděbradského robo:a uplat
něna a r. 1487 zakázáno volné stěhování selskému lidu.

V doběté vypukly v různých krajích naší vlasti
proti „nebývalé a nově vymýšlené robotě“ prvé sel
ské bouře, leč všude měli páni dosti žoldnéřů poho
tově, „by sedláky zase k rozamu přivedli.“

Pro sedláka tehdy zákony již neplatily, on zů
stával podroben zvůli svého p na neb úředníka a dle
toho s ním jednáno, jak ten neb onen náchylen byl
k tyranství; nikdo pak již ubohému sedláku nepo
mohl, neboť dovolávati se práva a ochrany nebylo kde.

Sedlák nechtěl-li se podrobiti robotě nepovinné,
neb napadlo-li mu „milostivé“ vrchnosti se vzepříti,
zvláště však „dokázáno-li“, že na úředníky neprávem
žaloval, byl tělesně týrán, buď: do krve zmrskán, do
kozelce svázán, aneb do klády vložea, na trdlici, osla,
kozu a jiné mučící nástroje vsazen a konečně v tem
nou věznici na tak dlouho uvržen, až „dobrovolně“
k poslašnosti se přihlásil. Hůře než se psem zachá
zeno bylo s poddaným a jen toho dbáno, by o život
připraven nebyl, aby dále dříti mohl.

Jest pochopitelno, že ubohý, všech právpoli
tických i lidských zbavený, zotročený lid v oněch
dobách o veřejný život a zájmy národní vůbec se ne
staral, ba že lid selský v netečnost upadl a nad sta
vem svým zoufal: prchali mnozí raději ze statků,
by se kruté poroby zbavili.

V tak zbědovaném stava nalézal se národ náš:
lid ujařmen, šlechta i dachovenstvo mravně pokleslé,
což divu, %e bitva na Bílé hoře skončila pro samo
statné království — katastrofouI

Tehdy po nešťastné té porážce opět selské bou
ře propukly, ale vojskem císařským krvavě potlačeny
a lid selský novými většinou cizáckými vrchnostmi
již o poslední zbytek svobody a samosprávy připraven.

Jak kraté byly tresty nad vzbouřenci, vidno z
vstání na Hradecka v r. 1621. Tam přes 500 sedlá

ů na místě pověšeno a 600 jiných do vězení uvrže
no, načež po vypálení cejchu a uřezání nosů — dána
jim milost. Cizácké panstvo, prosto všeho citu k lidu
a používajíc zněmčilého úřednictva, jež usazováno z
rot surových žoldnéřů, v pravém slova smyslu dřelo
řemeny z těch „českých chámů“.

„Až se raka třese a oko slzou kalí při pouhé
vzpomínce na nezměrné utrpení, jež lid v doběpobě
lohorské zakusiti masil“, píše šlechetný kněz vlaste
nec Václav Beneš-Třebízský, a pamětník oněch dob,
zámecký hejtman na Štěkaě, Jan Erazim Wegener
praví: „Když český sedlák vešxeré práce, povinnosti
a kontribace, které ma vrchnosti akládají, trpělivě
snáší, zaslouží, by za svatého a mučenníka prohlá
šen byl l“

Robota konána napřed od Sv. Jiří do Havla 6—6
dnů v týdnu, takže na obdělání vlastních pozemků
sbýval rolníka jediný den ač nebyl-li právě zase k
panským lovům volán.

K robotě zavázán byl však nejen sedlák ale celá
jeho rodina i s čeledí od 18—55 roků, děti pak od
13 roků musily pásti dobytek panský a jiné lehčí
práce konati. ,

Což divu, že sedlák tehdy v noci na svém poli
pracoval, ano chtěje sedřeného potahu ušetřiti, ženu



a dětmi do pluhu sopřáhal a větělau pozemků ladem
mechati masil.

Však robota sama se vším, co Ů provázelo, stěmi dráby a mušketýry, kteří robotníky stálo s ka
rabáčem v ruce poháněli, nebyla jediným zlem, selský
lid musil svým pánům ve všem býti po vůli:

Ani statek, ani žena, ani děti, ani ten vlastní
život nemohl nazývati svým — vše bylo pánorol

Bez dovolení pána nesměl dáti syna ná řemeslo,
tím méně na studie, ano vrchnosti žídily také sňatky,

ři čemž takové ohavnosti se č že dle svědectví
jesuity Haye „osoby poddané od hroudyse prodávají,
manželé od sebe odddlojí a ze zvířata a jiné věcívy
měňují“.

Vyedle všeho toho utrpení nesměl sedlák ničeho
jinde koupiti neš od vrchnosti a prostřednictvím této
zase vše prodávati, ovšem za ceny vrchností stano
vené, kteréžto vydírání bývalo příčinou mnohých sel
ských bouří.

V tomto zoufalém stavu konečně lid selský vzcho
pil se r. 1680. k odboji za savé osvobození s nevol
nictví a povstáníto zachvátilo téměř součesně všechny
kraje české, končíc ovšem vesměs — potlačenímlidu.

Nejdéle drželi se stateční Chodové na Doma
žlicku, vedení Matějem Přibkem a Janem Kozinou
Sladkým, leč i oni podlehli;Kozina, tento vzor sla
tečného obránce lidu, zahynul na popravišti a Cho
dové ztrativše svá privilegia, od té dobyv poutech
na robotu choditi musili.

Leč nevinná krev netekla tehdy nadarmo, neboť
břzo po potlačení vzpoury dne 28. června 1680, vydal
císař Leopold I. patent, jímž robota pouze na 3 dn
v týdnu omezena a nařízeno, by při všech trestec
zdraví poddaného šetřeno bylo; zároveň pak zakázá
no donucovati poddaných ku překupování potravin
vrchnostenských.

Tímto nařízením se sice poddaným částečně ule
vilo, sle mnohé vrchnosti dovedly též císafský patent
obcházeti, až teprvé druhý patent Leopoldův z r. 1738

skutečnou nápravu přinesl, stanoviv přesní výměruroboty a zapovídaje vykořisťování poddaných v době
žní. Opravdový obrat k lepšímu nastal pak lidu sel
skému za císařovny Marie Teresie,kdy ustaven t. zv.
katastr teresianský a založen generální urbář a k po
pudu Josefa II. vydán r. 1776 nový „robotní patent“,
jehož podstatoujest výměra roboty dle výše daně.

atentem císaře Josefa II z r. 1782 zrušeno
nevolnictví selského lidu a přiřknuto mu též právo
ku vlastnictví půdy.

Konečně dne 28. března 1848 císař Ferdinand
Dobrotivý vydal patent, jímž veškeré poddanství na

dobro zrušeno a p prohlášení kontribuce pak adělánzákon říšský ze dne 7. září 1348, jímž robota úplně
odstraněna byla.

A tak po mnohých stoletích padla hnusná po
roba a lidu našemu vrácena svoboda jsko vymoženost
nového věku; ovšem nestalo se tak zadarmo, nýbrž
za výplata 72 milionů zlatých prostřednictvím „vy
vazovacího fondu zemeského.“

Blahé následky zrašení roboty stály však za ty
miliony, neboť od roku 1848 rolník začal vůbec jinak
žíti a hospodařiti, nehledě k účastenství jeho v životě
společenském, kulturním a politickém; od té doby
datuje se pravý hospodářský pokrok, jak u rolníka,
tak i na velkostatcích, kde v náhradu za levnou pra
covní sílu ruční — veliké stroje zaváděny, jiché i rol
ník používati začal a bez niché by se nyní za všeo
becnóho nedostatku dělnictva ani neobešel.

Dnes po 50. letech zrušení roboty povinni jsme
nejen vděčně vzpomínati oněch statečných mutů, kteří
za svobodu stavu selského zkrváceli a též oněch, kteří
k odstranění okovů jinak přispěli, dnes třeba též při
hlédnouti ku poměrům, v jakých se právě rolnictvo
nalézá a přemýšleti zároveň, zda-li tu půdu po otcích
zděděnou také svému národu zachováme a zda-li na

n zobezpočímešťastnou budoucnost svým dětema vnum
Bohužel, ani ve chvíli tak slavnostní nelze u

příti, že s návratem svobody nevrátil se pod krovy
venkovských statků blahobyt úplný, že zlatá svoboda
nepřinesla rolnictva posud — zlatý věkl

Dnešní povšechný stav rolnictva jest neutěšený,
ano ve mnohých krajinách, zvláště po víceletých po
hromách živelních přímo kritický, statky selské jsou
různými břemeny, daněmi a dluhy tak přetíženy, že
po zaplacení všech povinností sotva na šivobití maji
teli zbývá.

Iník zbaven staré roboty, upadl v robotu no
vou, — v robotu kapitálu. Vždyťvšichni bursiání,
karteláři, agenti, jednatelé a sprostředkovatelé výrob
kův i dodavatelé potřeb hospodářských, stojíce mesi
námi a ostatním světem, s výrobky a potřebami na
šemi — bez vlastní práce volně nakiádají, cenu je
jich libovolně diktují a vůbec na úkor náš se obobacojí.

A pohleďme, jak bojuje rolnictvo proti této mo
derní robotě?

Všeobecná ochablost ku veřejným záležitostem,
vzájemná nedůvěra, nesvornost v obcích a okresích
i ve sborech sákonodárných brání každé plodné práci,
takše rolnictvo stojí posud proti nynějším vyssávu
čům svým úplně bezbranné.

Což ach! Stejný všech nás útisk

nikdy k pleciplecnepřirazí, nezvítězí
- nikdy svatá věc

v osobních těch vášní vření,
kde zášť, závist chléb nám denní,
což vzlet vyšší shody duhu
nerozklene v našem krabu,
který vřavou .
věčně otřásá se dravou
jako šelem litých klec?|

Jest nejvyšší čas, aby rolnictvo se posnalo a v
jediný nerozborný celek se organisovalo, by čeliti mo

lo všem nepřátelům a také ve hmotném ohledu se
vzneslo; aároveňvšak nutno jest, aby o vzdělání

sta svého pečlivě se staralo, neboť jen „ve práci
a vědění — jest naše spasení |“

Doufejme, přátelé, že nadšený ruch při letošních
slavnostech po celé vlasti myšlénkou svobody vzbu

bon — lid náš k nové činnosti vzpraží a k dalšímbojům nejen sa národní ale i hospodářskou samostat
most — jej posilní!

Slibme si dnes, všichni bratři-rolníci, še vype
díme z krabů svých jiš onu hříšnou netečnost a vše,
co nás různí, še s láskou ku stavu rolnickému sta
rati se budeme o svaté zájmy své, a tím ovšem i bla
ho celého národa — a pak-lí že se nám podaří stav

rolnický silným,gie ry zámošnýmbadoaenostisachovati, ba saji nejkrásnější — památka
jubilejní! (Bouřlivý potlesk.)

Gynilské oxercicio v Hradci Králové,
Diecésní jednota cyrillská v Hradci Králové,

ač teprv 4 léta trvá, může se již vykázati řadou
stkvělých výkonů. Mimo obyčejnou činnost na ků
ra pří službách Božích pořádala již 4 velké du
chovní koncerty a dvoje cyr. exercicie, či cvičení
v círk. hudbě a to před 2 lety v Hořicích a letos
od 8. do 11. srpna v sídle diecésním v Hradci
Králové. Kdežo v Hořicích bylo 188 účastníků,
z nichž 4 byli > diecése pražské, 2 z litoměřické,
2 z bročnské a ostatní z hradecké, dosáhl počet
účastníků exercicií v Hradci Králové čísla 161,
z nichž 2 byli z diecése brněnské, 2 z budějovi.
cké, 1 z olomoucké, 5 z pražské, 1 z vratislavské
a ostatní z diecóse hradecké.

Jak v Hořicích, tak i v Hradci Králové po
řádány byly v době exercicií pro účastaíky, členy
jednoty cyr. a příznivce jetnoty též večerní zába
vy, které na obou místech těšily se veliké návětě
vě. V Hořicích dosti prostrenná místnost, kde ve
černí zábavy 8e odbývaly, byla po všecky 3 dny
přeplněna a ©«Hradci Králové při prvoí večerní
zábavě (8/8) napočítáno 305, při drubé (9/8) již
přes 400 a při poslední (10/8) dokonce na 600
účastníků. Může tedy diec. cyr. jednota při obtíž
ných poměrech, s kterými stále zápasila 8 uspo
kojením poblížeti zpět na vykonanou práci.

Exercicie hradecké započaly 8. srpna večer
v'8 hodin v Adalbertinu. Po uvítání hostů před
sedou jednoty Dr. J. Mrátikem, prof. bohosloví
v Hradci Králové, vystoupil na řečniště nejdůst.
p. Mons. Frant. Hampl, pap. praelát a kanovník
strážce zdejší katbedr. kapitoly a uvítal shromáž
děné jménem Jeho Bisk Milosti a jménem Nejd.
Bisk. Konsistoře. Srdečná, procítěná řeč jeho při
jata byla vřelým potleskem a vzbudila dojem nej
lepší, takže program prvé večerní zábavy započal
jiš při nejlepší náladě, nebledě aci k tomu, že i
sám zasluhoval nejvřelejšího účastenství. Vždyť
bned 1. číslo programu bylo velecenné. „Svatá
Anežka“, oratorium pro 3 ženské hlasy, s průvodem
klavíra a harmonia od Aug. Wiltbergra, jest dílo,
ktoré posluchače bez dojmu mocného zústaviti ne
může. Zpěv střídá se tu s recitací, kterouž citaplaě
provedly sl. Cbmelařová a Jezdínská. Sola zpívaly
sl. Kulhánková a Novohradská. I ostatní jak 60
lová tak sborová čísla setkala se s bouřnou po
chvalou obecenstva. Pp. dirigenti Orel a Wilasch,
al. solistky: Kulbánková, Kupská, Novobradská,
Pětioká, Anna a Jana Wůnechovy, i sbory dum
závodily o palmu vívězetví. Po vyčerpání progra
ma zpěvního s nemenším zdarem vystoupili v celé
řadě čísel pp. Svaták, Beránek Jakubský, Mládek
a jiní ještě členové katol. jednoty tovar. a došli
vesměs potlesku na nejvýš zaslouženého. Na tiště
ném programu bylo 9 čísel, ale v skutečnosti bylo
jich nepočítaných. Že všickni účinkající na celé čáře
dobyli vítězství, patrno bylo z rostoucího účasten
ství obecenstva při: obou následujících večerech.
Kdyby byl býval pořádán ještě zábavný večer
čtvrtý, prostranná dvorana Adalbertina by byla již
nikterak nestačila. I mladistvý omělec p. J. Hájek
vynatil sobě hrou svou na cello a klavír hojně po
tleaku. Taktéž deklamaceal. Jezdínské velmise líbila.

V úerý, 9. srpna v 1. den exercicií o '/„8.hod. ranní sloužil nejd. p. pap. praelát Mons. Fr.
Hampl v chrámu marianskóm. slavnou mši svatou
8 četnou assistencí, při níž liturgický sbor cyrill
ský s úspěchem přednesl 4 blasou mši 8 průvo
dem varhan: Missa guarta od Jos. R-nora (pro 2
Soprány, 1 Alt a 1 Bass). Iatroit, Graduale, Com
munio a Pange lingua byly cborální, Ofertorium
4 blasé od J. Wůnscha. Volbou mše pro 3 ženské
a 1 mužský blas mělo býti ukázáno, že za kaž
dých poměrů lze vybrati skladbu místním pmně
rům přiměřenou.Leckde jest dosti hlasů ženských a
málo mažských. Mší tohoto draha odpomůže 86 ne
dostatku blasů mužských a lze přece provésti něco
cenného, mocný dojem působícího. Offortoriem na
den 9.i10. srpna, jakož i hymnem Page lingua a
4 blasým ženským sborem („Písně české“), kterýž
zpíván byl při druhém zábavném večeru, ukázal
p. řed. Wůnsch, že jest povolsným skladatelem
Jak v hudbě chrámové tak i světské; koncerty pak
svými na varhany po mši 8v. 1. a 2. dne stkvěle

potvrdl i svou pověst jako výtečný varhaník. 1.ne zahrál na varhanách zdařilé Adagio espses
sivo od Jos. Rbeinbergra a slavnostní předehra na
théma gregorianské od J. L. Kóbnera. 2. pak doe
Andante od Alex Ouilmanta, a Toceatu a fogu
z F dur od Šeb. Bacha. Po ukončení služeb Bo
žích v chrámu marianském promluvil předseda
obecné jednoty cyr. Monegr.Lehner v Adaldertinu
k shromážděným a připomenul jim, že letos jest
tomu právě 25 let, kdy první pokus učiněn byl
na zřízení jednoty oyrillské a pronesl spolu přání,
by hradecké exercicie cyr. byly šťastným pečát
kem pro činnost cyr. v drahém pětadvacetiletí.
Ibned na to započaly odborné přednášky | pilně

pro thooretickou přednáškou: P.
Mekoda Vejáčka, begediktina omaussléhoc: Zpět

| odložen umězí po výtce duchovní,1ní následovala iostruktivní přednáška.o-oberála

»pojení s praktickým cvičením vdp. Dobr. Orla,rektora bisk. studentského semináře, vníš pak
pokračoval ještě 10,8 dopol. i odpol. Thematsi
přednášky té byly: Zpěvy při spív. měl ss. po
stránee bistorické, liturgické a praktické:

Výsledkemnamáhavé pre vioerektarabylo, že pp. účastníci oblíbilisobě chorál, jehož
způsoba přednášení z velké části dowpd.neunali.
Při praktickém cvičení pp. účastníci dokázali, že
nálešitě porozuměli praktickým výkladům horlivé
bo učiteje chorálu při diec. bohosloveckém ústara
zdejším. Odpolednevystoupilua řečništějiž 2 bo
řických exercicií chvalně snámý p. ředitel kůra
jičínského Fr. Jirásek, jenž s obvyklou důkladno
stí a řízností promluvil: O budebním přednesu se
vzhledem ku víceblasé círk. hudbě. Po přednášce
rovedl pak iboed praktické cvičení pelyphonní,

Ješ druhého dne odpoledne dokunčík Ku cvičení
zvolil výtečnou měl „B dar“ pro 4 hlasý mužský
sbor od J. Rennra ml.. s níž pro mši sv. 3. dae na
cvičil Sanctus, Benedictue a Agaus. Že možní
skladba tato pp. účastníkům se líbila, patrno bylo
z živého, procítěného přednesu. I druhá přednáška
páně Jiráskova dne 10. urpna: © iostrumentální
hudbě církevní, byla bouřlivěakklamována. V před
nášce tétoaktzal p. J., že instrementální hudba
církevní není sice zakázána, avšak z praktických
příčin pro obecný skoro nedostatek řádného sboru
hudebního žeji namnoze prováděti nelze, z čehož
vyplývá, že sa naších poměrů lépe jest pěstovati pou
hý zpěv s průvodemvarban. Kde po ruce jest řádný
sbor hudební, aneb kde ředitel kůru má schop
nost i čas vyovičiti si sbor hadebal celý, tam nic
nepřekáží, by prováděny byly i důstojné skladby
instrumentální.

Přednášky 1. dne zakončil vzletnou a spolu
důkladnou přednáškou o kostelní písni lidové vidp.
P. Aemilian Paukner, kněz ryt. řádu křižovnického
z Prahy. Salva potlesku avědčila o vděčném přijetí
jejím. Přednáškou tou získal si p. řečník pp. účast
níky tak, že, ač unavení námahou celodenní, s chatí
nacvičili z Nápěvů k diec. zpěvníku Oltáři chorální
litanie k P. Ježíši a k P. Marii s příslušnými
zpěvy, ješ pak 1. a 2. doe provedli v svatynibisk.
semináře přivečerních pobožnostech, kteréž atří
davě s účastolky 1. dne konal Dr. Mrětík a 2.
dne P. Aemilian Paukner. Krásný seminářský
chrám Páně bohatě osvětlený za velebného zpěvu
účastníků v pravdě budil předtuchu zpěvu andělů
a svatých oslavajících Beránka Božího v nebeském
Jerusalému. Pobožnosti tyto důstojným způsobem
zakončovaly vážnou práci denní o exerciciích. Ne
bude soed účastníka, který by si po návrata do
mů nezavedl na své osadě podobných dach. hodů
při odpoledních službách Božích. Žpěvy ty nejsou
těžké a lid snadno se jim naučí a s radoslí chvá
tati bude na odpolední služby Boží,

Ve středu, dne 10. srpna o '/8. hod. konal
slavnou mši sv. v marianském kostele předseda
Obecné jednoty eyr., vysdp. Mons. F. J. Lehner.
Aby se ukázalo, kterak i nepatrnýmiprostředky
docíliti lze příznivého, uspokojajícího výsledku,
provedena při této mši sv. dvouhlasá mše pro
ženský sbor (Soprán a Alt) s průvodem varhan:
„Missa in honorem setae Caeciliae“ od PgGries
bachra. Prostředky tu jednodaché, effekt bobatý
na krásy. Introit, Graduale a Communio zpívány
chorálně s náležitým přednesem ; Offertorinm a Pan

ge lioguabyly od J. Wůinsche, jenž po mši sv. hrou
Svou na varhany ukázal, že dovede koncertnějovládati
i nástroj starého systému 8 lomenou klaviatarou.
Škoda, že po čas exercicií nebylo možno užiti mo
derních varhan v kath. chrámu sv. Ducha, kde
právě vnitřek chrámu opatřoje se malbami. Do
poledne po službách Bužích vyplnily přednášky pp.
Jiráskaa Orla. Odpolednep. řed.Wůnechv před
nášce půl drubé bodiny trvající podal praktický
výklad: O doprovázení chorálu římského. Jest to
látka, která vyžadojek úplnémuvyčerpání mnoho
času i přemýšlení, proto p. ředitel obmeziti Bo
masil oa to nejhlavnější. Než i tak přednáška ta
bez užitku pro posluchače nebude. Dán jí spolu
podnět k dalšímu studiu. Po přednášce p. Wilo
sohově konány praktické zpěvní zkonšky chorální
i vícehlasé k zítřejší mši sv., při které účastníci
exercicií měli spívati to, čemu v době exercicií se
naučili. Když pak ještě přítomní kněží za vedení
vd. p. Orla procvičili obřadní zpěvy kněžské, při
stoapilo sek poradní schůzi vikariatních promoto
rů či jednatelů círk. hudby, kteří při pastor. kon
fereucích dachovenstva diecése hradecké r. 1897
v jednotlivých vikariatech svolení byli. Za přítom
nosti promotorů i jiných pp. účastníků projednány
nejhlavnější zásady, dle kterých vikariatním jed
uatelům a vůbec všem cyrillistům jest se říditi,
když snažiti se budou o rozšíření reformycírkev.
hudby. Litaniemi k P. Marii a večerní zábavou
skončen den druhý.

Ve čtvrtek, dne 11. srpna-o slavné měj sv.,
kterou celebroval vys. důst. p. vikář a čest. kona.
rada Frant. Vacek z Ronova, zapěli pp. účastníci
chorálně atroit, Gloria, Graduale, Offertoriam,
Commanio a Paoge lipgaa, ostatní pak částky
čtverhlarem mužským ze mše Rennra ml., o níš
již výše jsme se zmínili. Veškeré provedení bylo
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tahové, -že budilo v posluchočetvuv sboě
ugu aálede, přiměřenousvatým u oltáře.

Po mší sv. ukázal p. řed. Wánsch účastní
kém-exercicií na kůru sbromážděnýmjak strakturu
sachan 'téki npotřebení rozličnýchkoaobinacíjed
aotlivých :rejstříků. Skoda,še nebylo možno pro
IMlédnoutimoderní varhany u sv. Dochaí

Jak Obecná tak i Diecésní jednota cyriliská
oměčujek tomu, aby vjednotlivých farnostech ři

sovámy byly eyr. jednoty farní. -Kterak cí p zřisování Sesních jednot počínati jest, starý,
skašený -oprillista řídicí učitel a ředitel kůru
v Miletíně Jos. Ridlopřednáškou, jtě dal nadpis
sice velice skromný, ale obsah co nejzajímavější.
Tbéma přednášky nadepsáno: „Vyprávění se ši
vota, kterak prováděla se reforma hudby a spěva
poovátočho v menší farní osadé“. Bylo to vyprá
vění ze života a takó eminestně pro život. Jái a
čiš veových pomčrech podobně“, vyznívalo z celé

Po přednášce této poděkoval předseda Dr.
Mrštík sšem, ikdo jakýmkoli způsobem o cyriliské
exercicie zasloužilými se učinili a vybídl účastní
ky, by ještě podívali se v hradeckém museu na
starobylé památky hudební po proslolých literátech
hradeckých, kdež mimo posvátné kancionály vše
obecně známé, jsou tóž zbytky skladeb 8, 10, 12
až 24 blasých. I minulost dávná v museu vybízela
pp. účastatky k horlivé práci eyrillské Jménem
účastníků poděkoval dp. Štefánek Jan, zámeck
kaplan v Heřmanově Méstci, pořadatelům exercicií
volaje „na ahledanou“. Exercicie pak zakončeny
návštěvou skladu a továrny na piana,harmonia a
varhany proslulé firmy Al. H. Lhotovy.

Ač exercicie trvaly skoro půl"rtého dne,

p nuly při bohatém programu takřka mžikemu.Z vá Dyní pouze milá vzpomínka na radostné
dny, kdy všickni účastníci jakéhokoli stavu a po
volání v utěšené svornosti jako členové jedné ro
diny keobě se vjmuli a zajisté jen těžce a neradi
od sebe se rozebázeli. Aby účastníci měli trvalou
památku na exercicie hradecké, pořízena jich fo

-dle kteréž proveden bude obrázek v bu
doací Obnově. Do dnešní Obnovy obrázek dáti
bylo pemožno, poněvadž štoč.k v čas nedošel.

Účastoíkům milou upomínkou bode též lásky
plsý telegram Jeho Biskupské Milosti, kterýmě
odpověděl na hold účastníků sjezdu slovy blaho
sklonnými: „Milované cyr. jednotě srdečný dík s

zn všehodobra a 8 požehnáním.Biskup krávéhradecký“. Přání zdaru cyr. exerciciím zaslali
též: sl. farol jednota cyr. u Křížovoíků v Praze a
ze Solné Komory věrnýcyrillista veled. p. P. Meth.
Nývlt, předseds cyr. jednoty želivsté. Učastníci
exerčici! vzpomněli též telegramem blabopřejným na
sasloužilého veterána v oboru reformy círk. budby
Jos. Foerstra, kapelníka (ómu svatovítského v Pra
ze, jenž letos slaví 40. ročnici ové hudební záslaož
né činnosti. Týž vřelým přípisem se poděkoval.

Upomínku milou budou míti pp. účastníci i
na vzácné pohostinství, jehož se jim v Hradci do
stalo. Bylať jich většina opatřena bezplatnými noc
leby v kněžském a studentském semináři i v do
mech soukromých. Tak na př. vykázal nejd. pan
kapit. děkan Dr. Al. Frýdek předním účastníkům
exercicií tři pokoje.

Všem příznivcům těmto budiž za péči jich
vroucí dík!

Končíme přáním vřelým, by hradecké cyrillské
exercicie přispěly ku povznesení círk. budby na
osadách eo nejčetnějších. Jestliže dle vzoru vel
kých exercicií, pořádaných obecnouaneb diecésní
jedootou cyr., pp. jednatelé vikariátní o to se při
činí, abyi v jednotlivých vikariátech podobné po
učné a spolu praktické v.kariátní schůze (exercicie),
ovšem že menšího rozměru, pořádány byly a bude-li
při nich taková horlivost, jaká se jovila v Hradci,
pevně se nadějeme toho, že posvátná hudba unás
opět tak vskvetne, jako to bývalo v dobách roz=
květu slavných našich sborů literátských. Živé slovo
spojené s živým příkladem a vroucnou modlitbou
účastníků vyprosená pomoc Boží bez účinku zů
stati nemohou: záslužné dílo oe jistě vydaří!

Drobná obrana.
Každá věcmá svou dobrou stránku.

Tak ji má i postavení sochy Husovy na Pace.
Bude už těžko říkati, že ctění soch Svatých je
otění kamene. Patrno, že se tu míní osoba sochou
představená. Věnce, které se na Pace na sochu

kamene. Vtipjistého pastora, že lampa u sochy

ev. Jana proto tam je, aby bylo vidět, že to jekámen, bude patřiti do Paky, kde mají na škole
nepsáno: Synu, uč se moud býti. — Jenže
Jak se bude bez podobných vtipů konfirmovati?

Boží bojovníci věku nového. „Kde
jsou nyní všechny ty zástupy oněch božích bojov
níků, kteříza těch časů (roku 1848) s peřím a
kokardaz.i za kloboukem, se šavlemi boku, v
rozličných uniformách a národníchkrojích naplňo
vali hrdinskýmiřečmisvými všechny hospody
království českého?“ — Tak oproti tehdej
šim radikálům napsal r 1851 — Havlíček, A kdyby
nyní zaveden byl absolutismus a kdyby nastalo
stihání vlastenců, zdaž by jinak chovali se „boží
bojovníci“ nynější od Herolda až dolů k těm,

kteří v šatě ookolském na výleté se seperou? —
Myslím, še by to vedlo k zrušení mnobých ho
spod v královetví českém, poněvadt by se báli i
hlavu ven s domu vystrčiti. A kteří by měli ve
řejnon moc v rukou, potřebovali by častěji
nový kabát, poněvadě by jim „boží bojovníci“ lí
bali šosy, kdyby se to odměňovalo výnošnýmimí
sty. A nejhůře by se měli kněší, kteří by museli
zpovídati ve dne v noci, kdyby přišel z Vídně
„pokyn“, že na vyšší stolec paidagogický nepo
sedne leč ten, kdo přinese panu bejtmanovi —
spovědní lístek. A stalo by se to i v tom hejt
manství, kde se uzavřelo, že každá učitelská po
rada bude začínati písní: Kdo jste boží bojovníci.
A kdyby se ustanovilo, že dostane každý boží bo

jrk dva tisíce zlatých roční pense, bude-li chváit biskupa královéhradeckého, bylo by jich mnoho,
kteří by řekli, že byli sice u radikálů, sle že je
tam šli jen študovat, ale nyní že budou na ně —
všecko prozrazovat.

Politický přehled.
Španělsko a Spojené státy ame

rleké uzavřely mír. Obledně správy Kuby a
Portorika (které Španělsko postoupí a jejichž dluhy
převezme), Filipin a bližších ustanoveních dohod
nou se oba státy v Paříži.

Německý císař Viléma navitivíprý cara
Mikuláše na Krimu v Livadii.

Majer Esterkazy, její chtěla židovská
internacionála zničit, propuštěn byl na svobodu a
obě žaloby proti němu zastaveny,

Vnitřní politická síteace Jest stále
zamotanější. V Praze panuje trapná nejistota
a strach před budoucími věcmi. Naši poslanci an
gežovali se tolik pro vládu a tato jedná o nás
bez nás. Český šestimilionový národ nemá v
Rakousku ani tolik politické váhy, co 600 tisíc
přímořskýcha tirolskýchItalů,kteříve svémkraji
požívají plnou rovnocennost A jejichž řeč jest
úřední nejen u všech zemských ale i nejvyšších
úřadů ve Vídni. Kdyby něco takového žádali Če

tébo, aby prů české země obnoven byl appellační
soud v Praze, nesmí se mluviti. Svolány prý bu
dou nové knnference německých a českých po
slanců, kde se bude po nás žádati, abychom opět
povolili. Pro tento případ hrozí někteří poslanci
oposicí? Avšak leknou se jich ve Vídni, když je
tam v nedbalkách poznali jako nejtišší tichošlápky?
Kdo věří dnes tygrovi, který nekouše, panu Dru.
Edvardu Grégrovi, kdo věří ráznosti Heroldově,
Pacákově, Englově a Sehnalově? Ve Vídni nikdo,
u nás málokdo. — Minis.erské konference, které
se konaly v Išlu v neděli a v pondělí a jichž se
účastnili zahraničný ministr hr. Goluchowski, ra
kouští ministři br. Thun, Dr. Kaizl a Dr. Bárn
reither a dále uherští ministři, nepřinesli koneč
ného rozhodnutí. Předseda uherského ministerstva
baron Banffy nechce svoliti, aby rakousko-uherské
vyrovnání se mohlo uskutečniti bez svolení ra
kouské říšské rady a na základě Ó 14. st. základ
ních zákonů. Uhry žádují pro sebe úploou samo
statnost celní a obchodní, ale nám by ponechali
zaplacení celého říšského státního dluhu v obnosu
přes 4000 milionů zlatých a svolili by nanejvýš,
aby ormáda a zahraniční záležitosti zůstaly společ
nými, nač bychom my Cislajtánci platili i dále
70 proc., ale Uhři by při svých 30 proc. celému
mocnářství poroučeli. V požadavcích maďarských
vidí mnozí úplné rozpolténí říše, zabránili by to
rádi, ale dnes není v naší říši Jelačiče a Windisch
grátze. V Budapešti má se ve středu v jednání
obou vlád pokračovatci. Páni officiosové sice těší
ale ve veřejném mínění převládá nábled, že baron
Bánffy v radě korunní se svými náhledy prorazí.
Koruna by ráda Thunovo ministerstvo podržela
a proto se protabuje rozhodnutí, aby se získal
čas k novému vyjednávání. Což nebylo by nyní
na Čuse, aby se svolal sjezd mužů v Čechách na
Moravě a ve Slezsku politicky a samostatně my
slících — bez ohledu na jejich příslušenství k po
litickým stranám? Že nás poslanci mladočeští z ny=
nějších zmatků nevyvedou, to jest přece již jasno.
Hlavu ztratili vůdcové již dávno a muži praktic
kých činů nebyli nikdy. Odhlasováním nějaké
strannické resoluce se českému národu nepomůže.

Drobné zprávy,
Oslava GSletých marozením Jeho

Veličenstva císaře a krále konalase letos
v chrámu Panny Marie, protože kathedrála se dosud
opravoje. Slavnou mši av. celebroval vys. dp. kapi
tulní děkan a vikář Th. Dr. Alois Frýdek, za četné
assistence, přítomnosti nejd. kapituly s zástupců všech
vojenských, politických,soudních a občanských úřadů,

itelů, professorů a učitelů všech zdejších škol.
Jeho Eminence ndp. kníže arcibi

skup pražský Františekde Paula brabě Schůn
born, slavil v neděli své atříbrné kněžské jubileum.
Za tou příčinou dostalo se mu gratulací jak se strany
nejd. českého episkopátu a kněžstva, tak se strany
vysokých státních a občanských hodnostářů.

Věstník diccésní: V Pánu sesnul: p.
Josef Jirásek, administrator v Kocléářově,+ 14. orpna;
(naros. roku 1870, vysvěcen 1896.) Vyznamenání
jsou: p. Jan-Cvrk, farář v Chocní jmenován děka
nem: p. Fr. Chejnovský, farář v Sendrašicích, obdržel
Expositoriamcanonicale.Ustanovení jsou: p.Jan
Vík, administr, v Korouhvi, za sám. kaglez do Bmific,
p. Ben). Kerner, kapl. Teplický, za koop. do Kunštátu,
p. Jan Vašíček, koop. Kunštatský, za kaplana doTe
plic (Wekeledorf), p. Jos. Flesar, kapl. Třebechorický,
za administr. do Dobrušky! Neomysté: p. Frant. Ku
bíček, za koop. do Uřína, p. Karel Zieris, za koop.
do Pilníkova, p. Petr Zavřel, za koop. do Hradiště.
(Gradlitz) Uprásněné místo: Dobruškaděkanství,
patronatu knížete Colloredo-Manosfelda od 30. čer
vence b. r.

Královéhradecko sůúčastníze čelněkatu
lického sjezdu v Praze, který zahájen bude jiš tento

ndělí a skončí ve čtvrtek dne 25. srpna dopoledne.
olitický spolek pod ochranou sv. Jana Nep. zastou

pen bude svým předsednictvem a četnými členy. Nejdp.
biskup odebáře se na katolický sjezd z Chrasti. a
mi četně budou zastoupeny křesťansko sociální spolky
naší diecése, které budou míti poradu již v neděli
dopoledne. Kdož se ku ejezdu dosud nepřihlásil, ať
tak učiní hned u přípravného výbora v Pětrosově
ulici č. 200 II. O bezplatné byty je v Praze posta
ráno. Nemajetní účastníci ejezdu ať se přihlásí o byty
hned. Noclehy badou v ústava hluchoněmých, v kolleji
Arnošta z Pardubic, v Jednotě katol. tovaryšů, ve
škole u sv. Havla a v soukromých bytech. Program
sjezdu uveřejňujeme v příloze. Dostav se protona
sjezd do Prahy, každý, kdojsi upřímný katolík!

Dar. Jednotě katol. tovaryšů daroval vdp. Dr.
Mrštik 5 zl. Zaplať Bůb.

Úmrtí. Zemskéhoposlancep. Jana Jaroše
v Čáslavkách a pana Josefa Jaroše rolníkaveRtýní
a jejich sestru paní Annu Hákovou u Jaroměře stihla
bolestná rána. Zemřelatjejich matka, paní Johanka
Jarošová, selka na výměnku ve Rtyni. Skonale
v Pána odevzdaná do vůle Nejvyššího a zaopatřená
sv. svátostmi umírajících v neděli dne 14. srpna 1898
o 1. bod. ranní v 68 roce věko svého vcbrautím srdce.
Tělesná schránka drabé zesnulé byla v úterý dne 16.
srpna o 10. hodině rapní z domu smutku vykropená
a potom v rodinné hrobce na břbitově zaloňovském
ku věčnému odpočinku uložená. — Ve Bříze zemřel
těchto dnů po delší nemoci stadojící šesté třídy krá
lobradeckéhogymnasia,Josef Polívka, a byly 80
botu, dne 13. t, m. za četného účastenství domácího
i přespoloího občanstva na břbitově všestarekém k
věčnému, sladkému spánku uložen. Zesnulý jinoch vy
nikal nejen pilností a svědomitostí jako studeot, ale
dovedl si také avojí milou, skromnou povahoo získati
srdce každého, tak že od všeho občanstra byl velice
milován. Nad otevřenýmjeho hrobem promluvil jménem
studenstva dojemnou a vzletnou řeč p. Jau Trnka,
abiturient ze Svob. Dvorů. — V Praze zemřel ve
čtvrtek učený praelát Tb. Dr. Terš. R. i. p.l

Pan president Vojáček jmenovándvor
ním radou.

Žně v Polebí jsou pomaluskončeny.Sklizeň
je dobrá, namnore velmi pěkná a byla také šťastně
sklizena.

Velká vedra a sucha, kteránynír Če
chách trvají, stávají se pomalu nepříjemnými, Na Ko
tínsku, Kutnohorska a Cáslavsku nepršelo již od po
čátku června vydatněji, na Chradimsku a Vysoko
mýtsku jevu rovněž půdy vypráhblé. Vydatného deště
potřebují nejen okopaniny, ale veškeré půdy, jež třeba
orati.

Krádeže © trhu. Dne 15. t. m. ukradl
někdo R. Vohralíkové z Býště mladé prase, jež bylo
v pytli na voze. — A. Duškovi ze Sendražic ukradl
někdoz kapsy 26 zl. 60 kr.

Nadějné kvítko. Dne 8. t. m. vloudilse
16letý truhlářský učeň Fr. Soukup z Borohrádku do
krámu hokyně Jos. Fišerové a ukradl z uzamčenézá
suvky dva zlatníky, které si pak uschoval ve sklepě
pod hobliny. Krádež se prozradile, pachatel se doznal
a bude dán do zemské polepšovny v Opatovicích.

Sjezdčeských archaeologů a spolků
mausejních dne 27. a 28.srpna 1898.na Horách
Kutných pořádán bude s tímto programem: V 80
botu 27. srpna večer: O 8, hod. přátelský večer v Mě
šťanské Besedě. V neděli 28. srpna dopoledne: Odpůl
8.—10. hod. prohlídka památností místních (chrámu
Matky Boží na Náměti, vysokého kostela u sv. Ja
kuba, Vlašského Dvora). O 10. hod. poradní schůze
na Vlašském dvoře: 1. Uvítání, volba fankcionářů for
malie. 2. „O vlastivědné činností v zemích koruny
české“. Referent p. JUDr. K. V. Adámek z Hlinska.
3. „Záchrana našich stavitelských památek“. Referent
vdp. P. K. Vorlíček, předseda Archaeologického sbora
„Vocel“ v Hoře Kntné. 4. „Rada musejní“. Referent
p. Kl. Čermák, c. k. konservator v Čáslavi. 5. „Orga
nisace musejních spolků českoslovanských“. Referent:
p. Vácel. V). Jeníček, jednatel a archivář musea vČá
slavi. 6. „Názvosloví v české archaeologii“. Referent.
p. KI. Čermák, c. k. konservator v Čáslavi, Po vyčere
pání programu prohlídka chrámu sv. Barbory a Hrádku,
Kamenné kašny a Kamenného domu; — společnýoběd
v Lorci; — prohlídka starožitných památek v Sedlci
(kostela kostnice a starší části továrny na tabák); —
odjezd z nádraží hlavního. Přiblášky ku sjezdu (s pří
spěvkem 1 K) i veškeré dotazy zasláný buďtež nejdéle
do 25. m. srpna p. Vácel. Vl. Jeníčkovi, jednateli a
archiváři musea „Včely Čáslavské“ t. č. v Laži.

Presidentem vrchního zemského
souda v Praze a tndíž nejvyššímsondcemv kra
lovatví Českém stane ms presiden“ Kalina rytít z Já



tepsteina veliký Němec vychováním a smýšlením.
Velikým jeho příznivcem je pandr. Herold. Jde to

e námi věra + kopos U pražského vrchního zemskéhosoudu nemusí znát 17 radů vůbec česky, u ostatních
24 radů stačí ledabylá oboujazyčnost a místa presi
dentská jsou v rakou buď Němců anebo byrokratů,
u nichš vlastenectvínepatří k vynikajícím vlastnostem.
V zlaté, slovanské, české Praze nabývají Němci ve
vyšším úřednickém uvětě stále více půdy a v tak sva
ném německém území nechtějí Němci žádného českého
konceptního úředníka trpěti. Jaký to strbli křik. když
we tyto dny stal v národně vmíšených Podbořanech
okresním soudcem rozený Čech!
, Věnečekmládenců Novohradeckých
pořádán bude v neděli 21. srpna 1898. v hostinci p.
Františka Možíks. Začátek v 6 bod. večer. Hudba p.
Jos. Petery. Vstopné libovolné,

Pokroky češtiny ve vejske. Poslanci
mladočeští slíbili kdysi též znárodnění armády. Daří
se jim při tom ale po čerchmantech špatně. Dřívější
ministr války jim na jejich interpellace vůbec nedal
odpovědi a nyní se poslanci bojí ministra dotazovat,

ožní poručík p. Dr. Drápal na př. musel bračet ve
vězení, protože v Českém městě u rapportu záložníků
hlásil svou přítomnost českým slovem: zde! Pane do

(ore Pacákuo,kdy pak se na pana ministra obujete?i máte s Hejnicem kuráž jen na katnohorské ostro
střelce a veterány?

Nevé relby do okreaníhozastupitelstvaJi
čínského, které čítá 30 členů, konají se ve dnech
19., 20., 21. a 32. září. Venkovské obce volí 14, města
A městyse 10 a velkostatky 6 členů.

Národní slavmosti v rodišti Fran
tiška Palackého, v HodelavicíchpodRadhoštěm
navštíveny byly od tivíců účastníků ze zemí českých,
jmenovitě od Sokolů © Významné řeči promlavili De.

odlipný a Dr. Jan Žáček. Z Králové Hradcevylítlo
na Morava 40 Sokolů.

Všeobecný sjezdů řemeslnicko-šiv
mostenský v Táboře navštívili a českéhový
chodu živnostenské spolky a řemeslnické besedy z MI.
Boleslavi, Něm. Brodu, Čáslavi, Golčova Jeníkova,
Hradce Králové, Humpolce, Hronova, Hlinska, Kolína,
Kamenice n. L., Kostelce n. O., Náchoda, Počátek,
Peček, Pelbřimova, Bychnora, Semil, atd. Průběh měl
zdařilý.

Serajevo, hlavní město bosenské bylo dne
19. srpna 1878, tedy právě před 20 lety od našeho
vojska dobyto. Turecký jeho ráz mizí pořad více a
a Serajevo se stává velkým městem moderním.

V Hrade! Králové slavily jubileum
zrušemí rohoty sdruženéspolky královéhradecké,
při čemž dopoledne byl tábor lidu na generální louce.
Socialní demokraté z Hradce Králové a z NovéhoHradce
dostavili se korporativně. Z oficielních zástupů mla
dočeských nedostavil se na tábor nikdo. Poslanec For
mánek tské již přestal koketovat se socialisty a po
krokáři. Napřed promluvil na táboru občan Er. Soukup,
pak pan dr, Kříž.Tábora předsedal p. Hanousek. Občan
Soukup vyčetl sedlákům, že se přimknuli k reakci a
konservatismu a vyzval je, aby se spojili s baráčníky,
zemědělskými dělníky a proletáři z továren i kance
lářů. České dělnictvo jde, půjde a musí prý jít po
cestách mezinárodně organisované, revolační sociální
demokracie. Výrok jistého dělníka, te „každý Cech je
poctivý, protože je Čech“ — vzbudil u socialistů ve
selosť. Pokrokář dr. Kříž z Prahy projevil souhlas s
neudržitelností středních stavů a vyzýval všecky „po
krokové“ strany k boji proti klerikaliamu. Když jeden
občan vytýkal táboritům spojenství ae židy a volal
„hoch Adler“, a mlovil o židovských zaprodancích
ummlčeliho apojenci židů. Jiné neštěstí se nestalo.
„ Nová obchodní škola s vynčováním
dvouletým otevře se v Hořicích dne20
září 1898 na základě vys. vynesení ministerstva kultu
a Vyvčování z 9. července 1898 č, 16780. Účelem
této školy jest poskytnouti jinocbům, kteří se hodlají
věnovati obchodu, příležitost, aby si v Čase co nej
kratším a s nákladem poměrně malým osvojili důkladné
odborné „vzdělání, jehož je za nynějších poměrů ob
chodníkovi nevyhnutelně třeba. Vyučování zabrnaje
následající odborné předměty: kupecké školy, kor
respondenci českou i německou, účetnictví jednoduché
i složité, nauku o zboší a obchoduí zeměpis. Poně
vadž pak je dále pro obchodníka nutno, aby vedle
svého jazyka mateřského znal se iv jazycích cizích,
Jmenovitě v němčině, jakož i aby dovedl úbledně a
rychlé psáti, zavedeno bude vedle vyučování předmě
tům odborným ještě vyučování jasyku českému, vě
meckému a francouzskému, pak krasopisu a těsnopisu.
Všem těmto předmětům vyučovati se bude tak, aby
i slabší žáci — při trošce dobré vůle — vyšli pro
praktický život dobře připraveni. Rozsab vyačování
ntanoví učebná osnova, schválené vysokým c. k. mi
nisteriem kultu a vyučování. Také dozor ku škole
a schvalování sil učitelských vybrazeno jest témuž
vysokému úřadu. Ku přijetí do I. ročníku žádá se
stáří 14 let a s prorpěchem odbytá třetí třída mě
šťanské nebo etřední čkoly. Žáci « menším vzděláným
skládají přijímací zkoušku z češtiny, počtů, zeměpisu,
přírodopisu a přírodozpytu. Při tom ne žádají vědo
mosti v rozsábu, v jakém je podávají měšťanské školy.
Při zápisu dlužno předložiti křestní list a poslední
vysvědčení školní, Nebude-li žák při zápisu provázen
jedním z rodičů nebo jejich zástapcem, musí též před
ložiti písemně svolení rodičů ku vstoupení do školy.
Poplatky javo: zápisné 3 al. školní ročně 5O sl. a
příspěvek na účebné pomůcký ročně 2 sl. Polovice
školného platí se začátkem roku školního, druhá po
lovice vpolou února. Zápis šáků bude v ředitelně ob
choduí šáoly (obecuí dům, 2. patro) od 1. do 18 sáří
t. r. Předběžné písemné přiblášky lz8 učiniti jiš oyní
u ředitelství školy. Přijímací zkoušky budou dne 19.

září t. r. Aby se absolventůmobchodaí školy Hořícké
usnadnílo zaopatření, zřídí kuratoriem obchodní školy
zvláštní koudiční odbor, který se bude bodným a oba
Šivým žákůa starati o vhodná místa. Dle výročních
správ — vydaných dvoutřídními obchodními školami
již stávajícími — vstupuje největší počet abaolrentů
sa praktikanty do různých závodů průmyslových, pak
sa praktikanty k berním úřadůe. Mnozí stali se též
komptoiristy, stenografy a korrespondenty v obchod
ních a průmyslových velkozávodech. V královatví če
ském je tobo času jenom jediná úplná dvoutřídní ob
chodní škols česká — a to na Mělníce; německých
je 5. — K dalším zprárám nabízí se ochotně ředi
telství obchodoí školy.

Zvěsti z východních Čech.
Z Jilemnice. (Vzácné jubileum.) Slav

nost vzácnou, slavnost ojedinělou, konala osada jilem
nická dne 10. a 11. t. m. Vysoce důstojný p. vikář,
skut. kone, rada, majitel sl. sáslažného křížes koru

nou a řáda B. hrobu, děkan jemnický přistapoval
k oltáři, aby vzpomenul dne, kdypoprvě před 50 letypozdvihoval kalich P. a kdy obdržel juresdikci do
osady, kterou neměl více opustiti. Jak si váší město
Jilemnice svého duchorního správce, s nímž půl sto
letí bylo sloučeno v dobách dobrých i zlých, to do
kézalo jiť před 10 lety a při této příležitosti poznova.
V předvečerslavnosti uspořádán byl velkolepý prů
vod městem s lampiony a obvyklé sastaveníčko před
děkanskou budovou. Ďrahý den o 10. hod. vedlo si
přes 20 kněží svého milovaného vikáře do chráma P.
nově vymalovaného, kde sloužil vys. důstojný p. ju
bilant a přítomnosti zástupců úřadů, spolků g nesčet
ného lidu svou sekundici, kdyš byl prvé býv. kaplan
jeho a katecheta s Hlínska, dp. Kavan případně a
srdečně z kazatelny promluvil. Vše přiměi ov. bylo
nové, pořízenoz darů města, paní a dívek, jedné sbož
né rodinya dobrovolných příspěvků. V městské dvo
raně sešlo se kněžstvo k společnému oběda, při němá

nescházely ovšem obligátní přípitky a příležitostnéžerty. P. jubilant, jemuž Bůh popřává zvláštní své
šestí, zachoval i toho dne urozenou mladistvou ela
stičnost a ukázal se nikoli jako jubilár o berli, ale
jako jabilane v pravém smyslu slova. Je-li uměním,
nemíti nepřátel v době, kdy tolik šivlů pracuje na
podkopání autority vůbec a kněžské zvlášť, kdy kněz
téměř systematicky o důvěru lidu je připravován, pak

čžských drahotin byl opět nyní toho důkazem, aa
oživil sympatie k němu ve všech kruzích bez výmin
ky. Nechť došije se vys. důstojný p. jubilant démar

tového jubilea v téže síle a nechť pedopnstí jilemničtí,aby kdy chmůrami obestřen byl sbyte
ctihodného kmeta.

Z nových Dvorů. Městečkonaše bylo v
sobotu a v neděli dějištěm velkolepé slavnosti. Na
oslavu 50ti letého zrušsní roboty lidu českého pořá
dalo 15 obcí bývalého panství Novodvorského a Se
dleckého velkou národní slavnosť. V užším alarnost
ním výboru byli pánové: V. Chlapáč, starosta No
vých Dvorů, ]. Švejk, starosta sv. Kateřiny, Frant.
Jansa, atatkář v Malíně, C. Tichna, hraběcí účetní,
Y. Vlasák, učitel a MUDr J. Žabokrtský, lékař
v Nových Dvorech. Komité nalo si obezřetně a
díky obětavosti a nadšení obyvatelstva pro dobrou
věc, zdařila se slavnost sobotní i nedělní v každém
obledu ve všech obcích. Nové Dvory byly přirozeným
střediskem slavnosti a proto zde bylo jak sobotní osvě
tlení, tuk nedělní shromáždění iraponující. Po 12. ho
dině polední počali se Nových Dvorech shromažďovati
účastníci slavnosti. Malebný pohled poskytovalo selské
banderium čítající přes 160 jezdců s obcí Hlízova,
Malína, Sv. Kateřiny, ze Sv. Jakuba, Třebešic, Lišice,
Bernardova, Habrkovic a Kobylnici. Banderisté odění
byli nejvíce v malebných krojích moravských Chor
vatů s okolí Břeclaví a Lanžhota.

sastupitelstva v Habrech a obecního zastupitelstva
v Golčovu Jeníkově konati se bude jabilejní hospo
dářská a průmyslová výstava v Golčova Jeníkově od
4. do 11. září 1898, V neděli dne 4. sáří o 10. hod.
dopol. zahájení výstavy ve školní budově. P. T. zvaní
hosté račtež se shromášdíci v zasedací síni městské
radnice. O 1.hodiněodpol. sjesd živnostenský v
místn. Řemeslnické Besedy „ua Filipce“. Pořad: 1. Volba
předsednictví sjezdového a formalie. 2. Organisace živ
nostnictva. 8. Akce podniknotí ve prospěch malošiv
nostníků zemí a státem. Účastenství alíbili zemětí
i říšští poslanci P. T. pp.: Adámek, Bečvář, Dr. Brzo
rád, Březnovský, Dr. Fořt, Dr. Herold, Hyrš, Janda,
Dr. Krajník, Niklfeld a Dr. Pacák. O 3. hodině odpol.
závody cyklistů. Udflení vítězům, koncert a volná
zábava na tržišti. Hudba avské hudební jednoty.
Vstapné do koncertu za osoba 10 kr. Při počasí ne
příznivém odloží se sávody cyklistů na 11. září. Ve
středu dne 7. a ve čtvrtek dne 8. září výstavní
trh domácího zvířectva. Ve čtvrtek o 1. hod.

DdBob sjesd rolnický ve dvoraně „u slunce“.Pořad jednání: 1. Volba předsednictví sjezdového. 3.
„O rakousko uherském vyrovnání.“ Poslanec Niklfeld.

3. „Co může rolnictvo svých zástupců ve sborechzákonodárných očekávati?“ Poslanec Hyrš. 4. „Je-li
reformou berní malorolnictva uleveno?“ Poslanec Bed
vář. 6. „O zemském pojišťování.“ Poslanec Hyrš. Osná
mení přisouzených cen sa chov domácích zvířat na
tržišti. Koncert, volná sábava. Hadba Čáslavské hu
dební jednoty. Vatupné do koncertu 10 kr. osoba.
V sobotu o 2. hodině odpolední orání na zkoušku a
o závod. Průvod seřadí se ve dvoře pivovarském. Kon
cert a volná zábava na tržišti. Hadba Kutnohorské
budební jednoty. Vstapné do koncertu 10 kr. osoba.
V neděli doe 11. září odpoledne tah věcné loterie vý
stavní. Oznámení přisoužených cen vystavovatelům
odboru průmyslového. Slavnost selská. Hodba Kutno
horské hudební jednoty. Vstupné do koncerta 10 kr.
osoba. Ve dny všední hromadné návštěvy školních
dítek. Dítky v průvodu pp. učitelů vstup volný. Po

hJ

pota výstavní započns činnost ovou hned po sahájení
výstavy a to te jednotliví člemovéskoro s08d=
oovského obchůskou výstavy své posudky ai opatří,
dle nichž pakv porotách skopinových igenerální rros
hodováno e. Porotní id výstavní s seznam od
měn vyvěsen bude na vystaviští. Vstupné do obou
oddálení výstavy 80 kr. sa osoba, dítky 10 kr. Loa
věcnéloterie30kr. Katalog30kr.

Z Proseče. Svato-JosefskéJednota katolických
Jinocků m mužů v Prasečí pořádá ve spolkových míst
nostech dne 98.-února t. r. divadelní představení:
Břinkalovy Frampoty. Voselobrao třechjed
nésích od F. F. Šemberka. Začátek určitě o 7. bod.

večer. Ceny naletobyčejné. Dítky školní nemají přístepa.
* B Librantie m Černilova. Katolickéná

rodní jednota pro Černilov á okolí pořádala v pondělí
dne 16. t.m. na oslavu Palackého přednášku, po níž
členové Jednoty katolických dělníků v Třebechovicích
1 Jednoty domácí bavili přítomné poslacbače zdařilými
komickými výstupy a kupiety. Občané Librantičtí svou
Četnou přítomností a bedlirou pozorností při přednášce
skoro po 2 bod. trvající ukázali, že váží sl našeho
„Otce vlasti“ a „Velikého Čecha“, Přednášel vp. Jan
Černý, kaplan a katecheta £ Hradce Král.: „O vý
znama Palackého v době nynější“. — Ze členů při
výstupech účiokujících o zdar sábavy přičiniji se: z
Třebechovic Brobods Jos., Frant. Černý. V. Čermák,
Fr. Dostál, Ant. Podolník. Z Černilova Vanický, Bed
nář, Jedlička, Kotík, Z Librantic Baše, Hrnčíř. Mexi
programem vybráno na Ústřední Matici 1 sI. 15 kr,
— Zdař Bůb.

Ze vy. Mikuláše. (Tábor lídu na Huse).
V neděli dne 14. srpna dalo si u naší obce v parku
br. Emericha Chotka při sám ku Kačině půlKatnohorska
dostaveničko. Byl to pravý táborčeského lidu s četný
mí selskými povožy, bryčkami a kočáry, ozdobsnými
květinami a prapory v barvách národních. Povosy a
koně umístily ee podélvšech oest ce stína stromů,
rozjařený venkovský lid oddával 6e zábavě ve atína
stromů i na lučních paloacích, kde sluníčko jen jen
pražilo. Na štěstí chladivé ověfrecké pivo, rozmanité
sodovky, limonády a mělinové šťávy nedaly sahynoati
žíznivým a o hladové staraly se milosrdné samarytán
ky, pohostinné českéhospodyňky, které v ochutnávár
nách pobostily účastníky alavnosti chutnými českými
koláči,- Kyprými buchtemi, ba i smašenou a pečenou
drůbeží a jinými Jabůdknmi. O výtečný chléb, šanky

s alá nebylo také zle, a tak to šlo na Hase jakoo obžinkách a svatbách, Při hudbě horaické, mi
Aulášské a kobylnícké brali to hoši do vejšky i bez

lahy a děvčátka, ta to uměla teprve. Hodná jedna

u bečičkou kořalky a za šestáček prodala každému
tolik ohně, že při něm rostál i ten nejzarputilejší
starý mládenec a ledový vdovec, který prý má jen

a srdce. A což ten avěčný její slovácký kroj! Jiná
ů, pěstrobarevnými sukoičkami, ba i střevíčky. A j
úměly prodávat slavnostní spisy, programy, památné

usmívaly, opejpaly a červenaly. Iou, jedněm dívčímočím sluší, kdyžse klopí, pakpomala sdvihají a ua
muže uprou pohled jediný, dlouhý— na př. Mařenky,

y, Lidunky, Ladmilky; jiným zase, když do
mužských zraků vysílají bes přetršení rachejtle sma
vých, veselých jisker — na př. Andalky, Františky,
Kačenky, Růženky, Zděničky nebo naopak. Jednomu
dívčíma hlasu sluší, když se opatrně tlamí, jinému
zese, kdyš se nechá bezohledně, jásavě vířit. Jedněm
malínovým ústům svědčí, když ukazují stále své zoubky,
jiným když se pevně sevrou neb ukasují šelmovké
důlky. Jednomu tílku sluší, když 64 drží důstojně a
vážně, jinému — když se točí „jako ve větru proutek
dýmu“. Svého tanečníka otočila si každá jako prou
tek; vůbec prý se dá láska chytit hedbávnou nitkou.
Děvče ostatně, když se chce vdát, má sice jen jeden
jazýček, ale za to sedm ramen; po svatbě má arcit
jen jedno rameno a sedm jaz ků (jako šršeň žíhadel),
ale těmi nás udrží stejně pod pantoflet. Na Huse se

moh! každý vytančit a pobavit jak chtěl. Děvčátkose sv. Kateřiny a Miknláše, ty zase deklamovaly a
spíralý. Ve strýcí kováři s červeným frákem a zlatý
mi brejlemi měli ostatně preceptora a kantora, jaké
nemají při národních slavnostech ani v Praze. A jské
rázovité řečníky mají ve av. Mikaláši! Proti těm jsou
dr. Herold, Edvard Grégr a Pacák pravé nicky. Ti
bouchají jen třpitné fráse, pozlacené ostky a živé
sliby, kdešto když mluví na př, osmdenátiletý výměn
kář a rychtář, stařeček Jan Berounský, tedy ten
mluví od ardce k ardci, poctivou, českou pradu. Jak
tklivě mlavil k svým českým rodákům o poddanatví,
robotě a ješ'ě jiných útrapách, jak se robota posne
nábla vyvíjela a stuoňovala, jak český lid v potu tváří
musilpracovatipánůtdokrrel Áno,na slovomu vě
Ťíme, že robota byla těžké břemeno, když sedlák mu
sil pracovati týdaě 8—4 dny 8 potahem, jak v létě

masil mimo to 3—3 týdny přidat pěší roboty, jkcbalapník se mus'l dříti nosti týdně 2—3 dny
zdarma, jak i ten domkář musil sdarma pracovati 18
dníročněa podraha samostatnáženská6 apůl dne.

Špatně se to pracovalo snavenému českému lidu, kdyšbyl poháněn karabáčem,kdyš hnán na pole jako stá
do pitomých hovad, když daúmora mosil orat, vlá
čet, žít, sekat, vázat a vozit do panských stedol a

ři tom zanedbávat vlastní pole a úrodu. Stařeček
rounský, který sám 13 let robotoval a na ové odi

poznal vláda lískovky, karabáče, lavicea šatlavy, do
vedl ocenit význam srušení roboty a z duše děkoval
císaři Ferdinnndovi Dobrotivému a panajícímu clsaři
a jich pramátí císařovně Marii Terezii a její synovi
císaři Josefovi sa uvolnění a konečné zrušení roboty.
Dobře pravil dědoušek: „Kdyá r. 1848 zrušena robota,
tenkrát lid český volněji dýchal a děkoval Bohu Vóe
mohoucíma zu své osvobození. Osvobosení sedláci
ohmatávali páže své, že teď jsou jejich vlastní, fe
nebodoa pracovat více pro cisí lidí ale pro sebe a k

sachování své rodiny, že budou sedávrat u domácího
krbu v štěstí a spokojeností, jako lidé svobodní a že
badoa vypravovati synům svým a vnukům 0 těch
starých útrapách. Z hloubí duše provolal dojatý k met



sláva pamujícímu císaři a českému králi a koačil

úchvatně: „Já jako starý kmet SOtiletý přeje Vámvšem drasí bratři a sestry vespolek, aby Vám dal Bůhpo
dohnání z rosy neboské a z tučnosti semeké. Já Vám.
přeju Věem pofehnání, neboť v tom požehnáníkráčejte
po všechny dny šivota svého až k životu věčnému“

Amen!“ Dávní patriarchové nemřnvilivážněji, pravdivěji a sbožněji. Prostá slova kmetoru odměněna po
tleskem a provoláním slávy. Jménem mladó generace
promluvil slavnostní řečmladý, vzdělaný starosta Jo
oef Švejk z“ sousední obce sv. Kateřiný.Žeč jeho při
nášíme na místě jiném. Pan starosta Švejkmlavil
rolnictvu z duše. — Na táboře lidu na Hoae střídaly so
věci vášné a veselými. Takový uf je ténčeský lid.
Chvílí vejská, pak zase stejská, rostimiuje, pracoje,
aby se posléze oddal zábavě znova. Zábavná bylá
rekratýrka uovodvorských, kterou řídil pan direktor

vádění neb na svobodu pouštění.Vojénské čepite re
kratům a vojákům aslašely, vědyť stár vojenský, ten
je heský. — Veselo bylo na Malínské rychtě, jako o

vícení tam všecko vonělo: kosmatice i jitrnice,
teré se prodávaly ve prospěch Ústřední Matice škol

ské. Tam uveden vpamět starobylý pořez. Za dávna
užíval v Malíně obecní sloaha louku a za to pak vy
strojil sousedům „pořez“ — něco na zub. Ovšem, ma

linský„pořez byl jiný, neš horšovotýnský „aufánitt“.Tam jednou slouhovi sežral pes drštky — a slouhová,
aby si vypomohla s nouze, uvařila a pokrájelaněme
ckým sousedům slouhovy „koženky“. Necbutnalyprý
jim; sa to malínský „pořez“ de) na dračku, jen že za
jitrnice méně strženo, neš vydáno. Za to malínská
devčátka utršila více za „hřebíčkovoua Miřinka von
nou“. Výnos večerní taneční zábavy hradil veškeré
výdaje chudším a vynesl ještě Matici. — Svatojakub
ští pracovali na táboře jako morovatí. Kovali, spra
vorali cepy, hrabě, podkovy atd. pro všecky tábority.
Inu, není muže nad kováře, máť on tvrdé pážel —
Svatomikuláští miino jiné zábavy stínali při zaváza
ných očích kohouta. Rána na ránu dopadala, ale kó
kouta netrefila. Malá robotní revoluce při slavnostech
© ovšem také strhla. Novodvorští vyvolávali na ro
bota, lid všuk se boařil, vrhl se na drába s pokfi
kem: „Mažme hol“ — a posadiljej na vola. Inu, na
tom sedávají i učenější pánové, kteří lidu všecko zbryn
dají. Věeckyvesclé okamžiky robotní slavnosti ovšem
neuvádíme, není na to místa. Ale obce na Novodvor
sku dokázaly, že dovedou velkolepé nárudní slavnosti

pořádat i bes tak svaných národních vůdců a protekto

Z Červeného Kestelce. Zdejšíjednots
katolických jinochů a mutů pořádá v neděli, dne 28.

na t. r. slavnost svěcení spcikového domu. Světi
telem jest J. b. M. nejdůstojnější Pán Edvard Jan

nej Brynych. Program: 1. V sobotu, 27. srpna v 8hod.večer ve spolkové místnosti „Vodní družstvo.“
2. V neděli, 28. srpna od 6. hodiny ranní uvítání spol
ků. 3. V 9 hod. seřadéní se spolkůr u místnosti spol
kové a průvod na nádraží. 4. Uvítání J. b. M. a prů
vod spět> 5. Řeč nejdůstojnějšího p. světitele a mše
av. v chrámě. 6. Průvod ke spolkové budově. 7. Své
cení. Průvod spět. 8. O 3, hodině společná odpolední
pobožnost. © Koncert v „Občině“ a při něm řeš

„ V. Myslivce: „Křesť. socialismusa jeho odpůrci“.
Koncertovari bude hudba Červenokostelecká.Vatupné:
člen 20 hal., nečlen 50 hal., rodina 1 kor. Odchod
ze spolkové místnosti o půl 3. hod. odp. Za nepřízni
vého počasí ve spolkové místnosti.

"Z Hlizova (Oslavazrušení roboty na Kut
nohorsku). Vlastenci čeští, bývalý ministr Dr. Pražák,
Dr. František Ladislav Rieger, František' Palacký,
František Brauner a jiní získali si o český lid a o
selský lid v zemích rakouských velikou zásluhu, že
před 50 lety rozhodně se zasadili za zrušení selské
roboty a fe opětné její zavedení za Bachova absolu
tismu učinili nemožným tím, že rolníci za peníze robotu
sobě vykoupili a velkostatkářům za utrpené ztráty ná
bradu a odškodněnídali. Prczíravostitéto prvních poli
tických vůdců českého lidu nemohli ve Vídni Fran
tiška Palackému, Riegrovi, Prafákoví a jejich polí
tickým přátelům dloubo zapomenonti, čímž nejlépe
podali důkaz, že ve Vídni 'v byrokratických kruzích
nemyalili to s rolníky upřímně. A přece, pak-li kdo
sachránil roku 1848, 1889 a 1866 jednotu říše a dy
nastie, bylato především věrnost lidu rolnického. Věr
nost českých venkovanů ocenil nejlépe císař a král
náš Ferdinand Dobrotivý, kdyš musil uprchnouti z
Vídně s z Tirolska do Olomouce. V manifestu ze dne 15.
října 1848 otevřeně pravil: „Obyvatelé venkovětí a
sedláci mých zemí! Důvěřajte se ve Vašsho císaře,
círař Váš má celou důvěra k Vám! Pojištěné jsou
Vám všecky Vaše svobody jak: osvobození od roboty,
desátka atd ; zákon strana zrušení všech povinností,
které Vaše statky a grunty prvé obtěžovaly, jest jiš
potvrsen a Já Vám to, jak jsem na mó cestě častěji
učinil opětně mým slovem císařským obnovují a po
tvrsuji. Já mám to pevné předsevzetí, Vám udělené
svobody vždycky zachovati a hájiti. Oblíbený Ferdi

„mand Dobrotivý slibu svého dodržel, ačkoli záhy na
to se trůnu vzdal. Český venkovan loyalním byl a
loyalním zůstal; český venkovan povinnosti své k říši
a dynastii plní, jest proto oprávněným jeho přáním,
aby se plnily též vůči němu sliby, které se atrany
vlády a poslanců se ma dávaly. Tovšak se vždy ne
děje. Rolnictvo na Novodvorska a Sedlecku nese dosti
trpce, že při slavnosti zrašení roboty stkvěly se svou
nepřítomností ti, kdoš tam býti měli; ono nemile ne
se, že poslanec Dr. Bedřich Pacákje v důležité době
neznal a že odepřel z počátku prosloviti při slavnosti
ne Huse slavnostní řeč o zrašení roboty a jeho vý
snemůu. Rolnický lid poznal své pravé přátele a do
spěl konečně náhledu, že s rolníkem smýšlí nejapřím
něji rolník a še sájmy rolníků poctivěa nesištné lájiti
a tlamošiti dovede řádný rolník. Slavnost na paniátka
srušení roboty zdařila se v neděli výtečně a nad oče
kávání stkéle vzdor tomu, že poslanec pan Dr. Bedř.
Pacák tam nemluvil a nebyl. Slavný okresní výbor
také nebyl protektorem velké národní slavnosti na Hase,
kterážto pocty dostalo se jen Malešorsku vedenému
panem"Dr. Metelkou, Pacákem, Norotným atd., Pod
vysocké Listy také slavnost velkomyslně ignorovaly
do 14. srpna, ale vzdor tomu súčastnilo se slavností

řes 20 účastníků,hlavně: s NovýchDrorů, MaJína, loe, Církvice, Třebešic, Sv. Jakuba, Sv. Mi
. Kobylnice, Habrkovie,

Bernardova 'a Hlísora a dále přečotných účastníků

panství Novodvorského a Sedleckého duem slavnost
ním. Téměřvšecky domy v osadách těchto ozdobeny
byly řapdry, večer bylo. slavnostní osvětlení, místy

vypáleny PengáTny-s-ručnice, V Hlízově byla v sobotu všecka okna
v obci osvětlena 9—20 svícemi, zvláště stkvěle osvě
tlena byla budova a zahradní zeď pana starosty Jos.
Kabely a velitele hasičů p Jos. Tučka a přednějších
občanů, jichá dcerašky se o zdar slavnosti a slev

| nostní průvod nemálo žasloušíly. V kašdém ohledu
byla také eobotní slavnost zdařilou v Malíně, Nových
Dvorech, Tfebešicích, ve Sv. Jakubě, Sv. Kateřině atd.
Neméně zajímavé byly skopiny venkovanů a selek v
krojích národních. Z Hlízova se dostavilo vedle 16 ban

| deristů přes 80 selek na dvou vozích. Obec Novodvor
ská vypravila na slavnost rekrutýrku. Věeobecnoa
pozornost budils skupina obce Malína. Na jednom
dopravním voze zasedalo za pravým rychtářským sto
lem pana Jansy se starým „právem“ (z býkovců a drá
tu spleteným) celé obecní staršinstvo v krojích: rychtář
(p. starosta Dolešal) a 8 konšelů (pp. Fr. Jansa, Jos.

Pokorný, Ve. Doležal, Vc. Filip, Jan Vlk, Jan Veselý,
Jos. Douděrs a Ant. Norotný), obecní sluha (p. Pro
cházka), ponocný |Ploček), obecní serbus -p. Tonda
Zamazal, robotníci v plátěnkách, venkovská děvčátka
atd. Ze Sv. Jakaba dostavili se na voze pilně pracu
jící kováři a venkorané, z ostatních obcí skopiny
Obžinkové, svatební a robotní. Hudební sbory
dostavily ase: hornický a ostrostřelecký z Kutné
Hory, dále hudba sv. mikulášská a kobylnická. Po 1
hodině hnul se z Nových Dvorů slavnostní průvod,
který čítal přes 2.000 účastníků. V čele jeho jeli dva
bistoričtí heroldové, vytrabující pochodovéfanfáry.
Za nimi jeli banderisté pak venkované v krojích z
obcí: Sv. Mikoláše, Hlísova, Malína, Habrkovic, Ko
bylnice, s Lišice, ze Sv. Kateřiny, sv. Jakuba a s Tře
bešic, následovaný četným lidem. Za velkého vedra
dorazili v nejlepším rozmaru k letnímu zámečku hra
běte Chotka, na Huru, kdež se konala národní slav
nost. Večer po 8. hodině vracela se valná čásť účast

níků slavnostipřes Nové Dvory, kdež vypáleny bengóly a slavnost pak sakončena zdařilým plesem na
rychtě na velké v Malíně i v hospodě v Hlízově, který

trral do rána.
Z Rovmě. Naše katolická Jednota jinochů a

mužů nespouští se zřetele ani obor hospodářský. Ne
jen že odebíráme časopisy hospodářské, ale myhledí
me poučovati členy i přednáškami hospodářskými.
Důkaz toho podali jsme 16. t. m., ve kterýž den po
volali jeme p ředitele Dumka, člena zemědělské rady.

V přednášce nakreslil nám řečník obraz ze ových cestpo Německa, přirovnávaje poměry Německék pomě
rům našim. Mnoho krásných rad udělil velectěný tento
hospodářský kočající učitel každému z přítomných
hospodářů i čeládce, otcům i matkám i hospodyním.
Přednáška bylá kořeněná přirozenými vtipy a občas
celé shromáždění vypuklo v erdečný smích. Co se nám
zvláště líbilo, bylo to, že náš p. řečník nám nelichotil
nýbrž pravdu jako upřímný přitel pověděl. Mezi ji
ným také pravil, že nemáme si na čem příliš zaklá
dati, neboť jeme proti cizině daleko pozadu. Ukazoval
nám, že v rodině to vázne a še má li nastati nápra
va, musí ráz křesťanský rodinám býti vrácen. Odau
soval nynější nevěrecký směr, který k nám přišel
z Německa a jenž posežírá kořeny naši národnosti.
Vezměte lidu víra a vezměte mu i národnost — jako
doklad uváděl Masury — národ to v Německu, který
oloupen o víru, ztrácí národnost a se poněmčuje. Po
vzbuzoval k udržení víry Cyrillo-Methodějské a Sva
továclavské a ukasoval na plnění povinnosti nábožen
ských v Německu. Ku konci vspomněl velectěný pan
řečník Jubilea Jeho Veličenstva, Jubilea zrašení ro
boty, Jubilea biskapa Jirsíka a památky Palackého.

Z Kolíma. R. 18899—91 podporovali židé
povisy mladočeské. Že v Králové Hradci drží O3. L..
blavně židé, jest známo. 800 židů odebírá orgán so
cisloí demokracie „Právo Lida“. Není tedy divu, že
list ten pak hájí jeo a jen židovské zájmy. Listy ná
rodního dělnictva uveřejnily seznam mecenášů sucialní
demokracie v řadách pražských židů. Jsou to po vět
šině bankéři, velkoobchodníci, kteří až 2000 zl. ročně
ve prospěch demokracie věnojí. Pak prý není soc.
demokracie židům zaprodána.

Z Barchova u Pardubic. Slevností pořáda
nou v neděli, 14. arpna přistoupila obec naše k těm,
které pamatujícena nesmírný význam našeho histo
riografa a vůdce Fr. Palackého, snažšíse důstojně osla
vití a tím poněkad splatiti část díků jemu národem
povinnovaných. Slavnost pořádána za četného účasten
ství jak domácích tak i okolních a ačkoliv byla jed
noduchá a skromná, přece vykonala to, co bylo jejím
úkolem. Slavnostním řečníkem o Fr. Palackém byl
ct. p. řídící Václ. Vosyka, který ve stručné řečíshrnul
vše, co význačného Palacký pro nás vykonal. Drahým
řečníkem byl p. Andrle, bývalý starosta, který pro
mlavil prostými, nehledanými, ale srozamitelnými
slovy o robotě, čímš zároveň oslaveno bylo zrušení
její. Za přispění jiných sil jako al. Voženílkové, J.
Bašty sp. slečen, které v úborech národních velice

Hepěly. K zvýšení slavnostní nálady a dosti zdařilé
hudby dokonána důrazně tato skromná oslava.

Výsledek voleb do okres. zastupí
telstva rychmovského. 1. Za obcevenkovské
zvoleni byli pp.: T. Kučera, okr. starosta a rolník
v Lupenici, Frt. Šabata, starosta v Lakavici, Frant.
Šabata, rolník v Domašíně, Čeněk Krsek, starosta
v Rovni, Adolf Merta, starosta v Liherku, Frt. Zeman,
starosta v Peklo, Váci. Bartoš, starosta r Javornici,
Jos. Vojtěch, sládek v Kvásinách, Jos. Kulštejin, sta
rosta v Hrašticích, Vojtěch Bezděk, starosta v Tfe
bešově, 2. Za města zvoloni byli pp.: Em. Hegrlik,
majitel doma, P. Kaleaský, ředitel chlapecké školy,
Alois Wolf, lekárník, Hynek Have, pokladník Obě.
záložny, Štanber Josef, měšťan, všichni z Rychnova,

Adolf Vyskočil, starosta ve Vamberku, Kablas Josef,
řesník ve Vamberku a Hynek Sochének, starosta v
Solnici. 3. Za velkoprůmysl. YslémLerch, továrník
v Kvásinách a Josof (Galdman, továraík v Bychnově

chnovskéhy, Vambereckého,Solaického a atarotta města
Rychoora n. Kn ——

BESIDKA,

Byly to krásné dny, které právě prožili na
Kutnohorsku, zvláště na Sedlecku a Novodvorsku.
Při oslavě Soletého zrušení roboty pořádány slav
nosti, bengály a plesy — a protože bylo hórko,
pilo se ovšem jako do důchodu. Pivečko bylo
jako křen. A když jsme u křenu, nesmíme zapo
menouti na Malín, kde roste a prodává se pravý
malínský křen. . ,

Malínské křenovky jsou světoznámé; rolní
kům v Malíně, Hlízově, Sedlci, St. Kolíně, sv, Kate
řině atd. plní tobolky, pánům sládkům a šénký
řům prázdní sudy a P T. uzenářům staví třípat
rové domy. ,

Nejdůležitější jsou křenovky a křen ovšem
pro mládence a panny, pro paničkya vdovy.
Pravý malínský křen vyvolá slzu lásky, bolu, něhy
a nadšení neomylně a v pravý čas, a co zmůže
slsa v životě jednotlivců a národů, to nám v ne
tčeltných verších popsali beztoho staří i mladí
básníci.

V minulém století, kdy učiněn byl počátek
se zrušováním roboty, předpišoval učený doktor
Jan Klement Tode proti lásce jakožto neomylný
lék: »kyselé okůrky, naložené selí, pošívání koláčů
pomasaných hořčicí a nakyslý kvas posypaný
křenem.“

Brrrl zvolají v duchu páni apatykáři, pilul
káři, filutáři a slečinky. Inu, dříve byla jiná re
ceptura a jiní lidé. Byli otužilejší a zdravější. Kdo
jí ouško čínského generála neb v petrželi a zele
nině vařeného kapra, kdo jí šunku, jitrničky neb
páreček s křenem, jest jistě zdravý jako buk.

Hlízovské zelí, kolínské okůrky a malínský
křen, to jest prý v středním Polabí to nejlepší a.
proto se nedivte, že v ok lí Malína jsou děvčátka
jedna bezčí nežli druhá, — jako křen — a že se
jich při nedělní slavnosti na Huse sešlo z patnácti
vesnic a z Kutné Hory, Kolína, Čáslavi a Týnice
na tisíc. Večer to šlo v Nových Dvorech, v Ko
bylnici, v Hlízové a v Malíně ovšem od podlahý.

»V tej malínskej hospodě.
muzika braje,
já se tam du podívat,
kdo tam tancuje.
Tancujou tam panenky,
bílý mají šaty,
červenavé punčošky
tuze lchký paty.«

A cožteprve,jaktančív „hospoděnavelké!*
Tančí ovšemv párech, protože: »společná bolest,
polovičná bolest, obapolná radost, dvojnásobná
radost — a protože tanec dle své podstaty jest
vlastně čívernohýmvyražením. |. i

V kraji dobré chmeloviny a ještě lepšího:
křenu tenčí arciť všickni s horoucím nadšeníh a:
s pravou láskou. V kraji křenu musí býti ovšem
též nejhoroucnějšíláska, zejména"zá tak. horkýchdnů.Uf,fl © Ne

Jeden učenec napsal „siceo lásce, že -nikde
nezná její příčiny a tajemný její způsob. rozšiřom
vání se, a že prý proti ní nikdo nezná léké::4++
učenec tento sle o Malíné jistě nic nevěděl,::De<
povíme mu tedy něco o lásce a-její příčináeh*Ť
léčení. l.

Že patří láska mezi horečky, toť přece kaž=
dému známo, a rovněž každý ví, že štihne lid
stvo obyčejně v jistém věku. Jako trpí dítky po
prvním roku řezáním zoubků, tak i láska počne
trápiti lidi, když tito dostávejí zoubek moudrosti,
tedy v 16. až 18. roce. Avšak, kdežto většina
horkých nemocí jednu a tutež osobu zřídka ča
stěji než jednou v životě stihne, mohou zamřlo
vaní pacienti dostati Často recidivu. Pan dr. Ža
bokrtský i jej nemilující pan dr. Metelka to bý
dou dobře vědět a potvrdí nám, že někteří cho
robní jsou pořád zamilovaní. Chronická láska bývá
zřídka kdy nebezpečná. Chronickou láskou trpí
nejvíce muzikanti, lajtnanti, studenti, učitelky a
pak obyčejně starší sirorečkové mužského i žen
ského pollaví.

U některých chorobných dostavuje se láska
v určitých dobách ročních, zejména v masopustě,
o poutích a studentských prázanínách. Tu bývají
cestičky před jistými statky a domy neobyčejně
vyšlapány, nebot každý zamilovaný student i laik
potřebuje za důvěrníky, rádce a průvodce. polo
zamilované kamarády. Pijáci milují skleničku stále,
Ihostejno zda ovčareckého, loreckého kolínského,
pardubského, hradeckého, chruditnského nebo pl
zeňskéhu. a- :

První výbuch láskynastává pravidelně u sex“
tánů, kondidátů učitelství, pak u učňů, když se
stanou tovaryši a u venkovských mládeaců, když
jim tatínek dovolí kouřit. U děvčat vypukne ne
moc trochu dříve, buď hned, když vyjdou ze
školy, když vstoupí do vyšší dívčí, do ústavu pro



kandidátky, anebo á7ž v národních krojích účestníse »národní slavnosti.« | Děvčata se zamilují na
řed do hezkého panáčka neb pana podučitele, cy

Alisty neb národního banderisty. Studenti se za
milují především do bledolících starších panen,
ovšem jen na dištanc — « chronicky milují ji
noši, když se jim objeví na mužné jejich tváři
první zárodky chmýří budoucího plnovousu.

Zamilované párečky lze snadno poznati; trpí
všichni srdečnou nemocí; působením lásky vzkypí
totiž krev a proto de samilovení tolik Ččervenají.
Amorův šíp musil již za časů starých pámbíčků
trefit srdce, protofe jím veškerá krev protéká a
se láskou otratuje. Někteří říkají, že láska
vzniká též následkem nemocí žsludečních, oně
vadž zamilovaní trpí z pravidla nezáživností, Staří
mládenci odhodlají se k ženéní ovšem jen proto,
že trpí žaludečními katerrhy,

Na zamilování arcit působí předevšímústroje
smyslové. Vidí-li mládenec krásné děvče, slyší-li
jeho libý hlásek, dostavuje se obyčejné silné zami
lování; milenec ztratí pro všecko sluch i zrak,
nevidí, co není ideálem jeho milenky. Vady tě
Jesné ni duševní na ni nevidí.

Co se týče hojení lásky, tedy bývá tato as
poň po jistou dobu nevyléčitelna. Čím větší láska,
tím dříve je po ní. Malínský křen, kyselé zelí a
kvašené okůrky jsou osvědčeným prostředkem lé
čebním a proto by se mělo v Malíně zařídit sa
natorium pro všecky zamilované, Nejsnáze se vy
hojí milenci ze zamilovanosti, když poznají své
stínné stránky navzájem. Je-li příčinou zamilova
nosti žaludeční katarrb, lu křen i okůrky výtečné
účinkují na dobré trávení. Srdeční vadu vytáhne
ostrý malínský křen jistojistě. Kde zůstanou křen,
okůrky atd. beze všeho účinku, tu zbývá ještě je
diný pžostředek: shodit zamilované s kazatelny.
Zda-li je k tomu třeba sedmileté zkoušky Jako
bovy, o tom rozhoduje se od případu k případu.ABN

U kolébky Palackého v Hodslaví
cích. Byly to povznášející okamžiky pro každého
účastníka slavnostních dnů v rodném kraji Palackého,
na které se nikdy nezapomíná. Tisíce a tisíce patovaly
k chudičké vísce valašské, aby čerpaly tam novou sílu
a nadšení pro svatý náš boj. Celá českoslovanská ro
dina slíbila si u kolébky Palackého, že kráčeti chce
za svatým jeho odkazem, že chrániti chce národ i

jan svůj e celým úsilím. Největšího lesku slavnostemv Hodslavicíchdodávalo ovšem naše národní mladé
Sokolstvo, které em 4000 mužů sjelo se, vzdáti
důstojný hold muži, jehož památka nevyhyne, dokud
poslední Čech nevydechne svou duši. Uvítání České
obce Sokolské, s kterou dojel starosta měst pražských
dr. Podlipný bylo ve Val. Meziříčí skvělé, přípitky
při slavnostní hostině významné. Dr. Podlipný ve svém
přípitku děkoval za lichotivé přijetí a pravil: Tak
vítají se synové národa jednotného, tak vítají se nej
lepší přátelé, tak vítají webratři. Potěšení jsme z toho,
že takovou ozvu nalezlo u nás jméno, které každému

u musí s úctou, s upřímnou láskou a oddaností
Ipěti na rtech, ale v srdci jeho bylo vloženo jméno
královského hlavního města, matičky českých měst,
Prahy. Tamf, bratři Moravané, jest vaše hlavní město,
tam obracejte zraky své, tam vztahojte ruku svou,

čvadě i my Zase srou ruku chceme ati Vám.

(Výborně Potlesk.) Dále pronesli přípitky dr. Scheier, starosta Soko. ražského polskýmSokolům, posl.
Búbela shodě ůslovanských, Polák br. Turski
českým Sokolům atd. Téhož dne konalo se ve Val.
Mesiříčí velké cvičení Sokolstva. Prostná cvičení za
bouře potleska provedlo 1200 Sokolů. Výkony cvičenců
vzbudily zasloužený obdiv. Po cvičení sokolském pro
vedena valašská svatba a obžinky. Druhý den byla
slavnost u kolébky Palachého v Hodslavicích, kam
sjelo se na 30.000 osob. Výzdoba rodiště Palackého
byla dojemně krásná. Zde konal se také památný tábor
lido, jejš zahájil starosta z Hodelavic pan Pilečka,
k vítal hosty zejména primatora pražskéhoa slíbil,
že Hodslavicejsou a zůstanou českými. Prvním slav
nostním řečníkem byl dr. Podlipný, který promluvil
řeč vskutku úchvatnou. Vyličil v jakém úpadku byl
český národ, když pod posvátným Radhostém povstal
muž, jenž se svatým zanícením zvolal: „Nebuďte ma
lomyslnými! Živý jest dosud kořen té české lípy a
vyrazí zase nové haloze a vydá lípy vonný květ.
Pevný a cíle svého vědomý muž obrovitou silou od
valuje balvany nevešené na naši starou sláva, vynáší
staré pergameny, otevírá poklady a ukazuje je přáte
lům i celému udivenému světu, udivenému naší minu
lostí. A lid český přišel k poznání a opět vstoupila
důvěra v lepší budoucnost do myslí českých. Toť nej

přednější zásluha Palackého. — Moravanům v první
č acký odkázal pevnou a těsnou jednotu s královatvím. Jeme přátelé krví a dějinami sjednocení,

stejné jsou poměry naše zde i v královatví, stejné
trudy a příkoří jest vám snášeti jako nám. Tak, drazí
bratři, rovní sobě máme tvořiti jeden celek, jehoš
hlavon jest matička Praha, ona stovéžatá. Dále pro

mlouvá dr. Podnipný o zásluhách Palackého jakoJitika, který chtěl míti z Rakouska spravedlivou říši
ke všem národům a činí porovnání mezi Palackým a
Mickčvičem a napomíná, abychom kráčeli v šlépájích
oslavence a provolává věčnou slávu a paměť Frant.
Palackému. Dalšími slavnostními fečafky byli slezský
posl. P. Grada a posl. dr. k. Po těchto řsčech a

posdravech ze strany některých hostí tábor ukončen.a to rosproudila se v Hodalavicích lidová slavnost
rázu nejsrdečnějšího. Lid, který se slavností súčastnil,

najíst nikdy nezapomene na den, kdy zástupcové všechsemí nedílného královatví českého na ardce mu

kladli neochvějnou a účinnou lásku k vlasti a k mateřskému jazyku.

Václav Kučera, rodakter Východo
zle se rozkátil na rodaktora Obno

vy Františka Stábla a pan redaktor nýž, od nb
hož pocházejí — jsk známo — vědy ty největší
„cbytrosti“ v „Národ. Listech", uveřejnil Kučerovi
dokonce zasláno v pátečních Národních, v ačisš Fr.
Šsdbla prohlašuje a povašovatí dále bude sa mí
zerného lháře, dokud prý neodvolájak ostatní lže,
lak zejinéna prý podlé, bídné nařčení, jako by byl
ve Vídní vůbec někdy s tábora mladočeského co
koli prodal neboprosradíl staročeskýma klerikále
ním. listům. Pak-li prý ten Stábl neodvolá vše do
brovolně v >Obmově«a ostatních listech, ješ tuto
Prý »darebáckou kicvetu« otiskly, sakročí prý proti
Fr. Štábloví soudně. — Nu, redaktor Štábi nemá
ve zvyku před někým utíkat a co napsel, za to ovšem
také vždy celou svou osobností stojí. František Štábi
tedy neodvolá nic a děkuje Václavovi Kučerovi, še
ma slibuje poskytnouti příležitost, aby před soudem
dokázal, co o Václavovi Kočerovi tvrdil. Jen aby pak
Václav Kučera v posledním okamšiku neutekl jako
ten Vašek v medvědí kůži z Prodané nevěsty. Co se
týče prohlášení Václava Kučery, který patří k rovol
verovým novinářům, tedy redaktora Štábla nemůže
prohlášení a mínění Kočerovo zrovna tak uraziti,
jako neurazí slušnébo člověka sproaté nadávky potalné
cikánky nebo podobného sešlého individua. Kučera
Štáblovi sprostě nadává, Protože mu řekl bezohledně
Pravdu do očí. A ta pálí a mrzí. Pane Václave Ku
čero! Lhářem nejsem já, ale někdo jíný. Podívejte
se jen do zrcadla! V druhém číslo „Stráže východo
české“ ze dne 23. července 1898 píšete v polemici
proti „Č. V.“: >Já pak nejsem apostatou (odpa
dlíkem) staročeským,pokrokářským aní klerikálním,
neboťpo dvanáct le! už novinářský působím, Vdu
chu svobodomyslném, do táboru pokrokového nikdy
Jsem vůbec nenálešel a ledy jsem od něho neod
padl, ve straně staročeské a klerikální pak jsem
novinářsky praroval dohromady po tři leta jem
proto, abych obeznámil se podrobněji s vnitřními
poměry stran těch.« — Že lžete, dokáží Vám s ji
ného Vašeho zaslána. V čísle 12. Obnovy se dne 7.
června 1895 otisknouti jste dal doslovně toto pro
hlášení: »Dřemnozímoji dobrodinečkovév celé
řadě novim hádají pořád od mého příchodu do
Hradce, čím jsem kdy byl. Aby měli jiš jedmou
pokoj, sdělují všem sumárně, še jsem nikdy nebyl
mladočechem aní slaročechem ani pokrokářem ami
socialistou, nýbrž všdy jen českým novinářem —
který ale za peníze sloužil všem, dokládá k tomu
redaktor Štábl, jenž zamítl vaše dopisy nabízené „Če
chu“, „Budivoji“ a „Polabským novinám“. V těchto
vém redaktor Štábi také veřejně vyčetl, že o jedné
a téže věci píšete panveVáclave Kačero z různého
stanoviska. Tebdy jste k té výtce mlčel jako pěna.
Za redakce Františka Štábla nabízel jste „Badivoji“
také zápisky Pokrokářů. Redaktor Stáblovšem 90
dezřelé zboží od podezřelých dí nekupuje a nesedi
Vám proto na lep.

Dnes pane Václave Kučero obsluhujete současně
pokrokářský „Pozor“ i „Mladoboleslavské Listy“ mla
dočeské atd. Sloužíte tedy opět více stranám. Jako
„český novinář“ veřejně se přiznáváte, še špehoval
jste Staročechy a klerikály a žo jste jim sci soval
rukopisy Vám avěřené. K takové hanebnosti neznal te
dosud žádný český novinář. Vy jete zneužil cisích do
pisů, abyste jich proti bývalým svým chlobodárcům
speněši]. Pane Václave Kučero, jak se říká takovému
člověku? Řekněte si to, odsuďte se a tieba pověste te
proto sám. Dobře myslí jeden pražský časopis právě,
že jste Václave Kučero špehoval Mladočechy, pak Sta
ročechy, pokrokáře atd. a že jsa teď v mladočeských
službách opět špehujete Mladočechy.Jak jsem se v Praze
dočetl v „Pozoru“ a „Mladobolesl. L.“ hrozíte odba
leními. Když jste byl v tísni a bídě, chtěl jsem vám
pomoci a, ač pro sebe nikdy jsem od nikoho ničeho
nežádal, orodoval jsem za vás u vynikajících praš
ských a jiných osobností. Nevěděl jsem tehdy, že
jste tak sešlý a spustlý. Za toto své jednání nemu
sím se ostatně styděti; pomohl jsem i jiným lidem,
kteří toho nezasluhovali. Za redaktorství „Obnovy“
jsem nežádal, bylo mi dávno před vaším propaštěním
nabídnuto. Vaše osoba byla zcela lhostejná. Příčiny
vašehopropuštěníznáte, ty velkéi tu „maličkou“. Zby
tečně se děláte mužem zásad. V Hradci vás znají jako
falešný peníz, byť by neznali ani vaší činnost vo Vídní
a v Kolíně, kterou umlčajete. Proč vy hrdino vypa
dáte na klerikály ukryt jsa v křoví? Víte nejlépe,
proč do „Obnovy“ se neposýlají časopisy, do nichž do
pisujete.

Vy máte příležitost čísti „Obnovu“; proč u
krývátevaši „Stráž východočeskou“ předOb
novou, proč odhalení svá neposýláte do Hradoe a na
Hradecko? Ptáčku, znají vás sde. Proč váš list nelze
dostat v Praze nikde v knihkupectvích, novinářských
prodejích, v kavárnách a ve větších hostincích? Inu,
štítíte se světla! Kdyby jste byl schopen mužného
boje, bojoval byste s otevřeným hledím, neukrýval
byste svůj hanopis před napadanými osobami. Ne
maje čísla 1., 4., 6. atd. nejsem nyní a to vaše impar
tinence vyvrátit, Neujdete mi však; v universitní kni
hovně v Praze a ve Vídni vámi vydané listy mají.
Vás netřeba ubíjet, vy jste se vlastními navzájem si
odporujícími články a prohlášeními ubil a ve slušné
společnosti nemošným učinil sám. Vy si tronfáte po
rážet muže charakterní, nežištné, poctivé, přímé, obě
tavé, jakým je v první řadě ndp. biskup Brynych! Vy
Kučerochcete „umravňovat“ Brynychovce?Každá
lež má krátké nohy a „Obnova“ si důkladně poavítí
na kafádou. Přátel našeho listu v zájmu dobra ae do

prošajeme, aby mámposlali každý nepřátelský Hat a
projev, který na „Obnoru“, katolíky a adp. biskupa
našehoútočí — kdekoliazpůsobemjakýmkoli. S Ku
čerovokou 'intrikou budemebrsy hotovi.

Časopisectvo slovinské.
Věrný náš spojenec, národ slovinský, tvořil před
stylsjtisíci 1 říše velkomoravské pod sv m svým

knížetem. Po pádu říše velkomoravské a vyhubení
Mojmírovců,dostalyseseměslovinskév číN
takže brzy šlechta i mésta se stela n mial
slovinský odkázán byl jedině na chaty vesnické. Avšak
i zde poněmčování postupovalo, dvé třetiny Korutan
a Štýrska poněmčeno, v Krajině poněmčena krajíme
kočevská a z velké částí též města. Teprve v minuléce
století učinili vlnatemci slovinští vážný pokus brániti
se v severních krajích poněmčování, v jižních pak po
vlašťování.Pan Arnošť Klavčar, redaktor „Gos
darského listn“ v Gorici vylíčil na sjezdu slovanských
novinářů v Prase vznik a rozvoj slovinského i
sectva. „Počátek, pravil řečník ato na náš malý aslo
vinský nárůdek velmi čestný a velerýznamný počátek

o časopisectví sáhá již do minulého 18. sto
letí. Slechetný mecén Zikmund baron Zois, veliko
dušný podporovatel slovinského písemnictví, jenš 00
— skorobych řekl —našemu národu příliš sáby na

rodil, „Boaěradě příliš málo působit ých sil našel kuskatečnění svých překrásných záměrů, tento zname
nitý mu choval ve svém aerdcitaké velikou toubu

po prvním alovinekém Časopise, jenž by vycházel vflé Lublani. Když se do Lublaněvydal vyšly náš
slavný Valentin Vodník, byl z Koprivnika — „Lu
blanske Novice“. Byly ka iva dobře redi
govány. Pronikal je čistě národní duch a 00 víc —
již tehdáš, v době to všeobecného spánku národního
—ozývala se z nich idea slovanské litosti a
vzájemnosti. Pravily, še budou sdokonalovati tehdejší
ještě velmí neohebný alovinský spisovný jazyk starou
„bukvarskou“ slovinštinou, a když asevté nenajde
řiměřeného výrazu, že si ho vypůjčí od ostatních
lovanů“. Přes nejlepší snahu svou nenalezl však

Vodnik dosti podpory, ani duševní aní hmotné, tak
že se omrzel a na konec r. 1800 oznámil, že list za
stavnje.

Když „Lublanské Novice“ přestaly vycházatí,

obrátili se slovinští spisovatelé k rozličným německýmlistům, které výminečně uveřejňovaly básně nebo jiné
drobnosti také ve slovinském jasyku. Slovinští vla
stenci a spisovatelé pokoušeli se sice také salošiti
nový ie, avšak věecky jejich pěkné záměry me
mohly vejíti ve skutek, poněvadž je vědy — ne-li
hned, tedy jistě čji — zmařil všelikámu pokroku
nepřející reakcionářský byrokratismaov. Teprve rok 1848.
měl přámí jejich splniti. Hospodářská společnost lu
blaňská obdržela tehdy povolení, aby směla vydávati:
u knihtiskaře Blasnika noviny. Prvaí číslo „Novic“
vyšlo dne 5. července 1843 a ještě podnes vychází.
tento list juksi z povinné piety... Prvním redak
torem jich byl otec slovinského národs, nezapomenu
telný náš dr. Jan ryt. Bleiweie. K
znova orati lady, čistiti jazyk a buditi národní vě
domí, uvedly ihned také nový Gajův pravopis v užší
vání, vůbsc probudily národ z tisícletého duševního
spánku k životu novému. Okolo „Novic“ ahromášďo
vali se všichni nejlepší synové slovinští, zde byla

vá škola pro slovinské spisovatele a budoucí —
jace.

Pod založení „Novic“ aplynalo do dnešní chvíle
65 let — zajisté pěkné číslo — a „Novice“ vycházejí
ještě. V této dlouhé době prožily všechny jen možné

fáse našeho národního a po tického života pod milostivou i nemilostivou záštitou rakouského absolutismu,
byrokratismu a tak svané rakouské ústavy. Avšak
něčeho se dočkaly, s čehoš se mohou radovati, a to
jest, še se národ slovinský k novému, čilejšímu životu
sdvíhl. Viděly okolo sebe ve středišti Slovenije a v
pomezních městech vstávati nových spolubojovníků
celou řadu, s nichá každý svým spůsobem, dle sylášt
ních místních poměrů a b budij národ ze spánku,
rozehřívalv láskuk němusamémuik a.
jeho domovině slovinské, budil v něm národní hrdost,
sebevědomí o své vlastní síle a povzbuzovaljej k ho
spodářské samostatnosti na domácí půdě.

Řečník podal po té zovrabný přehled časopisův
slovinských, roce 1848 vzniklých a zatím sašlých
a sice ve v i menších duševních střediskách slo
vinských, zejména v Lublani, Terstu, Gorici, Celji,
Maribore a Celovci, načež pokračoval: Většina jich
byla velmi krátkého šivota. R. 1850 měli jeme jiš 9
časopisů, avšak Bachův absolatismas umořil je aš na

tři, Které ještě r. 1854 na živu zůstaly. Tábory roku

1861,potom r. 1878 Jáánivý rozkol na „mladé“ a„staré“, opět pru: jevy r. 1887 jsou zname
nitými apnicemí slovinského časopisectví. Avšak:
také sociální hnutí dnešní doby vplývá neobyčejnou
silou na všestranný rozvoj našeho časopisoctví. —
Zvláště v letech r. 1848—1880 pozorujeme silnou *
nestálost ve slovinakém časopisectví; veliká většina.
lístův měla jen krátký divot, poněvadě k pevnému:
trvání nedostávalo ee jim dosti pevných základů jak:
co do potřebného čísla čtenářů a předplatitelů. Často
skočilo do hlávy zoela nespůsobilým mušům, odvášiti
se se slovinským časopisem na světlo, a neúspěch byl
jiš předemjistý, ačkoliv by se bylo našlo dosti čte

nářův a předplatitelův, jak se to vskutku také často

stalo. Značné číslo bylo časopisů, které by přímosbytečné, Veliká část všech těchtolistů však tu
zásluhu, še si slovinský lid zvykl čísti, tak, že 80.
na Slovinsku poměrněvelmi mnohočte. V
této utránoe zaujímáme my Slovinci po bratříchČe
ších asi hned drahé místo. V posledním desítiletí
ustálily se politické a sociální poměry na Slovinsku
jiš dosti pevně, časopisectví má předsebou vytknutý:
jistý určitý směr, kterým řídí své snahy, má také jiš.
dosti určitý a pevný kruh čtenářů, še jsou jiš přímo
vyloučeny takové nestálosti a změny v našem časo
pisectví jako dříve. .AB



JAN HORÁK
soukeník

V BYOHNOVĚ n K.
nabísí nadobu jarní aletní

čistě vlněné látky
ORP“vlastnívýroby."O

„Račteš učiniti jem malou objednávku na
skoušku!

Vsorky na požádání zašliu franko.

Děkuje všem svým milým veledůstojným a
velectěným zákazníkům za vzácnou přízeň, pro
sím, aby mi | dále důvěru svou věnovali a sli

buj. vždy vzornou, poctivou obsluhu. 18

Josef Krejčíkv Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a dilny na Letné, č. 612.-VII.
Sklad Eliščina třída č. 26.

doporučuje uchivě
sté chvalnémámě: Sochy, oltáře, křížové cesty,

jesle, Boží hroby,kříže, kazatelny, zpověd
ly, evicny, I ,n K alk

Původní nákresy, cenuíky a rozpočty bezplatně a
franko.

Atelier pro malbu dekorativní

Návrhy přesně ve slohu vypracují so bezplatně,

Za nolidné provedení záruka.

Malba nových a restaurování starých, sebe více
zašlých obrazů

Vilém Vondřejo,
akademický a dekorační malíř dříve ve Vídni,

nyní w Praze, Smíchov, Celná ul. č. 63.

Denní osvěžení; chuti k jídla, okamšité posily
sesláblým a starým lidem; překvapojící účinek stíže
ným chudokrovností, chorobám plic a re
konvalescentům poskytuje skleníčka ře
ckéóho vína: MAVRODAPHNĚ sladké, ACHAIER

-BEC méně eladké, obě vína desertní a pro nemocné,
lisované z čerstvých hroznů Malvasinských. K obdržení
u pp. lékárníků A. Spory, K. Habáčka, v Hradci
Králové, jakož u firmy H. F. Seidel, Praha Vodi

- čková ul. č. 3U, hlavní sklad spol. Achaia v Patrasu
pro Čechy, Moravu a Slezko. Ceny: Celá láhev 1'75 zl.,
půl láhve 90 kr. Toto víno nezkazí se v načatých,
dobře uzavřených láhvích. (105)

O$* Humpolecká

Natičná sukna
a letní lodny.

Dámské lodny. Modní oblekové látky
na převlečníky a haveloky

z čisté ovčí vlny a levných cenách doporučoje

-- Karel Kocián,
závod soukennický w Humpolci

281 Vzorky k nahlédnutí franko.
vw

O000000000000000
SB“ Novinka!

Praktické

8 rychloprací stroje
se ždímadiem ,

na nejvýš výhodné vzhledem k úspoře času, mý
dla a k docílení čistého prádla, aniž by tím prá

dlo trpělo, shotovuje utrojnická dílna

J. Bucka ve Smidarech,
kde možno táž veškeré hospodářské stroje nej
norější soustavy důkladně zhotovené sa ceny

levnéobdržeti. 8
Uposorňuji na dokonalé a nejnovější fesaci

stroje excentrické mláticí stroje 6 kuliókovým «
ložisky. Prací stroje má též na skladé p. Karel
Dušak, na sv. Janském nám. v Hradci Králové
a p. Kolář, hotelier v Bělohrad,

Dekorační malíř a pozlacovač

JAN BARTA

tronátním úřadům (3

pro malby chrámů a po- 7
zlacování oltářů ze

a veškerých potřeb kostelních. ©
Malby podobizen v barvách i kresle
ných, dle zaslaných malých podobizen,

za jichž eprávné provedení se ručí.
Oemy co nejmírnájší. 209

Plány na malby kostelů vypracují na
požádání ve všech slozích s přiloše

nými rozpočty.

©

Mše ku cti sv. Václava.
Král. saský varb. pregier, Missa In honoremvsucti Yenceslai, priucipis Bohemiae. Mše ku cti sv:

Velava, knížete Českého pro smíčený sbor s průvodemarhan (oblig.) Partitura a blasy3 zl., lasy po 16kr. netto
Red. Skuherský, Misea in honorem sancti Ven

eeslal Guatuor vocum inaegualium comitante organo.
Partitura, hlas varhan a zpěvné hlasy 2 zl. 50 kr „zpěvnéhlasy po 30 kr. netto.

Řed. Sychra, Mše ku cti sv. Václava pro: a) 2
hlasy (sopran. alt), b) 3 hlasy (soprau, alt, bae), c) 4
hlasy, sopran, alt a tenor, bas s průvodem varhan nebo
dvou houslí, violy, violoncella, basy a dvou rohů 3 zl.
50 kr., orkestr hlasy 1.50 kr., zpěvné hlasy po30kr. netto
OMP“Seznam u mne vydaných církevních skladeb za
šlu na požádání kamkoliv zdarma franko a lze u mne
dostati každouhudebninu nebo knihu.

Nakladatel Fr. A. Urbánek, český koihkupec'
v Praze, vedle národního divadla.

Prvý český závod hudební.

Zaloleno 1843.— eno1593.
Jan Kalis,

hodinář a zlatník ,
v Rychnově n. Kn,
273 doporučuje

svůj hojně zásobený sklad
zlatého a stříb. zboží,
hodinakývadlových, ka
pesních v jesních mírných

8 36 záruk)a.

Též nu splitky.

báramí nánki: Kotva.

LINIMÉNT. CAPOIGI COMP.
. z Richtrovy lékárny v Praze

uznává se za výborné, bolesti utišující natirání; jest
na skladěve všech lékárnáchza 40 kr.,70kr. 1 zl.
Všeobecně oblíbený tento

domácí prostředek
žádej všdy jen v původních láhvích s naší ochrannou
známkou„kotvou“ z Richtrovy lékárny.
Buď opatrný a přijmi jen láhve s touto
ochrannou známkou za původní připravku.

Richtřova lékárna „U zlatého Iva“ v Praze,

Dobrušce zlatou, v Praze státní broncovou medailí,
v Hradci Králové nejvyšší vyznamenání čestný d plom

s právem rašení zlaté medailie s koranvu.

5-Trevanliivápráce."UB
mb-1uoponosdpusozA=

Pozor! Čtěte!
Abych v dirší známost

Uvedl svůj nově založený
závod s dřevěnými výrobky
a získal si přízeň P.T.cbe
censtva ustanovil jsem krá
sné prémie a sice:

50 krásných
dřevěných hraček

všech druhů, krásně malo
vaných, pro malé i velké
děti (pro chlapce jiné, pro
děvčata rovněž jiné) sa
poubý doplatek zl. 1-70.

Každé zásilce bude přis
jožen cenník všech dřevě
ných potřeb pro domácnost
1 hospodářství. Obchodní
kům velké výhody.

Zásilky vyřizuje dobír
koučeská firma Jos.
Kostele ký, Svratouch

E'egantní

dýmky
různých tvarů s vyřezáva
nými ozdobumi, jmeny, mo
nogramy, modely vkusně

pracované a levné ceny,
Mám tíž na skladě veškeré
druhy dýmek hladkých (Aa
drových). Ceny za kus: 60,

70, 80, go a 1 zl. 30 kr.
Obch „dníkům při tuctovém
odebrání poskytuji velké

výhody. 294
Zásilky vyřizuje dobírkou
česká firma Jos. Ko
stelecký, Svratouchč.15

pošta Svratka (Čechy.)

Č 15.,pošta Svratka(Čechy). KNRRNNNNRKRUN
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-Ludvík Nejedlý
C dekorační malíř

č v Novém Bydžověi dříve v Hradci Králové

i odporačuje svůj atelier k provedení všech de: korativních

A male“ ostelů
| při trvanlivé malířské technice.
| | Provádím malby od jednoduchého až do

Ů uměleckého spracování, restauruji staré maby' nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
luji obrazy nové. i

| Návrhy va slohu stavby kostela se na
"požádání ochotně vypracují a rozpočtypředloží

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve evó vlestní dílné na umě'é truhlářské i čalou

nické zboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
ne dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá

duného

OW pórovky a žíněnky, US
spony a záslony do oken, hladké i zdrhované dle

franc. způsobu. 101

Práce vesměs důkladná v cenách mírmých.



KONES...A.

h
Y úctě podepsaný: dovoln.e si P. T. obe

censtvo uposorniti na svůj ve Vambeřicích proti
kostelu lešící *

HOSTINEC

„uželezného kříže“
a doporučuje jej hojné návštěvě pp. poutníků,

Levné přenocování,
jakož 1debrá jídla a nápoje.

O iask. hojnou příseň prosí v úotě plné

A. L. BRANKE,

-. ... „

Novinka z oboru o'rkevní hudby, při
stupmá i našim venkovským Kůrům:

Míssa brevis
dusbus vocibus paerilibns obligatis vel guattuor voelbus

-4 imparibus comitante Organo concinenda aut 2
1Avlola, 1 violoncello, 1 contrabasso et 2 cornibus.

Auctore Josepho Car. Sychra. .Partitura a 2 blasy za 3 sl.netto, zpěvné hlasy po 16 kr.
netto, nástrojové hlasy po 10 kr. netto.

Dříve vydány od téhož slcdladatele:

Bože Otče!
Mešní píseň pro smíšený sbor na slova Dra. M. Kováře.

Partitara a hlasy za 0 kr. netto, jednotlivé hlasy po10 kr.netto. :

Mše ku oti sv. Václava.
Pro smíšený sbor 8 průvodem varhan aneb dvou houslí
violy, violoncella, basy a dvou rohů. (Lze provésti též
dvoblasně (soprán!a alt), nebo třihlasně (soprán, alt a
bas.) Partitura a hlasy za 5 zl. 50 kr. netto, zpěvné
po 30 kr. netto, úplné hlasyinstrumentalní 1 zl.b0 kr. netto.
Seznam u mnevydanýchskladebcírkevaich zašluna

hostinský.

v největším výběru, obrázky svatých a vůbec vše, co je
oboru devotionalií, má na skladě ústav

Růážencová výrobna v Praze č. 206—I.
Konviktská ulice. 346

V ústavě zhotovujíse též všechna kostelní roucha za cenu
mírnější než všude jinde.

Čistým výtěžkem vydržuje ústav 25sirotků —mrzáčků.PROO
ov 1“

3S ag- Právě vyšel! "Bigši

PRŮVODU VARHAN
k Nápěvům Oltáře (čes.)

————— e ———-——=Sešit prvníZ
obsahující písně pohřební, adventní, vánoční, po zjevení
Páně, postní, velikonoční, svatodušní a některé z obecných

písní mešních (celkem 52 písní).
Stran 28 formatu 25/34 om.

Cena u na silném Japiře, brožovanéhov tuhé barevné obálce — 80kr., poštou 85 kr.

Zásilka děje se k vůli usnadnění proti předem zaslanémuobnosu.

Biskupská kalhtiskárna.
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ná poctěna cenou výstavy pro zdravotnictví a ošetřování ne

MB! nocných 1e Štutigartě r. 1800., jest dle lékařských úsudků
AET? a děkovacíchpřípisůjediným vskutku reelním a

7 neškodným prostředkemku docílení plného a buj
ného vlasu u dam i pánů, jelikožina zamezení vy
padávání vlasů a tvoření ee lup; i zcelamlad;
pánové dosáhnou její užívánímmohutného kníru, zá
ruka za výsledek a neškodncst. Tyglík 80 kr., pošt neb

dobírkou 90 kr.

HOPPE, Videň-I., Wipplingerstrasse 14.
+ (0) + (©) + (© )VVA208

Jan Stoupav Praze,
Václavské náměstí číslo 32.

doporučujezávodsvůjveledůstojnému dachovonsti u
a rabízí v nejsolidnějším provedení s cenách nejlevnějších:

a Železný nábytek,
matrace žíněné, z jemné dřevité vlny nob moř.řasy, matrace pórové | drátěné.

Přikrývky flanelové, ze srstí velbloudí valohované,
přikrývky prošívané,

houvě všecb druhů, veškeré potřeby lůžkové, koberce do
ložnic, jídelen, sslonů, voskov. parketové koberce,

pravé anglické linoleum,
záclony krajkové i látkové, slory, draperie, konsole, závěsy

do oken,

elegantní židle, křesla, houpací lenošky, klekátka,
jakož i všectennábytekz ohýbaného dřeva.

Podrobné obráskové cenmíkysdarma a franko. 2595
jpiné Jů lzení

Úplné zařízení SOVtŠsoukr ústavů Úplné zař
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požádání sdarma a o, a lze u mne doslati (po pří
padé i na ukázku)každou hudebninu neboknihu.
Nakladatel F'r. A. Urbásek, český koihkupec.

—;e Prvý český závod hudební. +je— :
v Praze, na Ferdinandově třídě č. 4. nové,

vedle Národního divadla.

Koupi se kolo
v dobrém stavu v ceně pod 50 zl.

Nabídky do administrace t. 1.

Umělecký ústav pddorný velkozátnů

ky malbu ohrámo

vých oken 9
malbuna skleP
š Š
=c——ěĚ————

krát prvními ce
Dámi vyznamenán.

— —

okna obrámová každého

slohu i provedení 86e zaru

čením práce nejmodernějším

GW“ Cenníky, rozpočty atd. požadavkům vyhovující.
i veškerá odborná rada zdarma.
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K nastávajícímu období školnímu
nabízím uctivě své služby k dodání vkusných a levnýchkřížů

všech druhů, dálepak

obrazů Jeho Veličenstva
císaře pána

vwřezaných rámech.
Dodávky doveškerých nových budov škol

sochaře a řesbáře

ních do všech končin Rakouska.
První specielní ryze český

ae- uměleckýzávod 0x

Raimunda Julia Kozla,
w král. věnném městě Hradol Králové

městský stavební dvůr.

Be- Kříže i obrasy stálé hotové na skladě. "O
LSB

U„vMa P
($B)(G5)(G9)(G0)(85)(8K6AAA



nitele, kteří na řízení těchto škol vliv mají, aby v zájmu
nábošensko-mravní výchovy žáků o to se přičinili:

1. aby na všech školách odborných a pokračo
vacích náboženství obligátně pro všechny žáky jsko
předmět vyučovací a vychovávací savedeno bylo;

3. aby v zájmu úspěšnějšího vyučování večerní
vyučování, pokud lze, v odpolední se proměnilo a v
zájmu svěcení neděle a pěstování citů náboženských
vyučování nedělní tak uspořádano bylo, aby i učitel
stvu i tákůmposkytnate- byla přílešitost, náboženské
povinnosti zadostačiniti;

3. aby každé vyočovení, jsko na školách ná
rodních a středních se děje, modlitbou počínalo a se
končilo.

4. aby spoludohled na nábožensko-mravní vý
chovu mládeže na těchto školách svěřen byl osobám
duchovním.

Společenastva zemědělská.
(Řeč p. Elsnice, rolníka « Milečic.)

Druhý všeobecný sjezd katolíků čerkoslovan
ských, maje na zřeteli velikou důležitost stavu rol
nického, jsko kořene vší společnosti národní, živitele
všech stavů ostatních a základního pilíře spořádaného
života společenského, chová a vyslovuje opětně pře
svědčení tolikráte jiš se strany katolické projevenéa
hájené, že reforma agrární jest nutnou podmínkou vší
obnovy sociální, a že tudíš zachování a povznesení
stava rolnického přední pozornost a péče věnována
býti má.

V uvážení však, že bez mála všecky prostředky
a cesty k tomuto povznesení zeměděletva našeho z ny
nějšího úpadku jeho vedoucí, jako zejména: vybavení

s jeho přílišné zadluženosti, upravení jeho úvěru věcného i osobního, přiměřená oprava práva pozemko
vého, obrana proti všemocné síle kapitalismu, pojišťo
vání všeho druhu, zachování středních živností rol
nických upravení nákupu potřeb a prodej plodin ho
spodářekých, vymanění jeho z vykořisťování překup
nického, účelnější vzdělání a výchova dorostu hospo
dářského, zlepšení hmotných a mravních poměrů če

ládky a dělnictva zemědělského a j. — ny k platnosti přišly a k účelu svému zdatně působily, závisí
na náležité organisaci rolnictva jako samostatného
stava zemědělského;

vdalším uvášení, že, jak potvrzuje dosavadní
zkušenost, rolnictvo samo dobrovolným sdružováním
takovéto, k zachování a povznesení svému potřebné
stavovské organisace dopracovati se nemůže, a fe smysl
pro solidarita k tomu potřebnou s úpadkem nábožen
skóho smýšlení a křesťanské lásky blíženského čím
dále tím více misí,

uznává drahý sjezd katolíků českoslovanskýchza
potřebu nesbytnou, aby rolnictvo cestou zákonitou k
stavovské organisaci své s tím k hájení svých hmot
ných, mravních a politických zájmů donuceno bylo.
Proto i vítá a schvaluje sjezd jakožto první krok k
tomu vedoucí jak opětný pokus vlády, tak i snahy
zemědělské rady naší a jiných činitelů povolaných,
aby uplatněn byl zákon, směřující k zavedenía upra
vení závazného stavovského sdružovánírolnictva ve
společenstva zemědělská dle okresů a zemí, opatřená
dostatečnou volností samosprávnoa a závašným vlivem
na upravování záležitostí zemědělských.

Nedostatek dělného lida na venkově,
(Referent Václav Palic, rolník v Černoušku.)

Drubý všeobecný českoslovanský sjezd katolický
vida s politováéním a bolestí největší, jak dělnictva

Dopodk akého stále více ubývá, jak na mnohých místále více mravně i tělesně klesá, čímž země
děletví, již tak velice z různých jiných příčin ohro
šené, ještě více jest ohrožováno, — a jsa přesvědčen,
že příčiny smutného úkaza tohoto jsou jednak mravní,
jako nezřízená tělesná požívavost, touha po rozkoších
a zábavách, nespokojenost živená a podněcovaná ná
hončími sociálně-demokratickými, — jednak hmotné,
jako především poměrně malá mzda, ku placení jiš
hospodáře vedou a nutí mimo jiné též obilní buray,
kartely a spekulace, a často téš nemístné nad selský
stav se vynášení — spatřuje odpomoc a napravení
těchto poměrů v odstranění uvedených příčin a vyzývá

proto všechny hospodáře a všechny přátele zeměděleivíbec:
a) aby povzbuzovali a nabádali čeleď svou i

dělnictvo ke shožnosti, mravnosti, střídmosti a po

ctivép) aby chránili je před otravnými zásadami s0
cialistickými;

c) aby snažili se všemožně o to, by mezi nimi
a čeledí zavládl zase starý, křesťanský,patriarchální,
v pravdě rodinný poměr;

d) by větěpována byla mládeži hned zíhy láska
k zemědělství a přesvědčenío jeho veliké důležitosti
pro sachovrání celé společnosti lidské;

e) aby rolnictvo naše nestydělo se za svůj stav
selský a nad něj se nevyvyšovalo, nýbrš všdy hrdě
k němu se hlásilo;

f) by rolnictvo organisovalo se proti škůdcům
svým, spekulantům a kartelářům, by samo rozh do
vati mohlo o ceně svých plodin a tak mohlo čeledi
své a dělnictva svému větší mzdu platiti a o zlep
šení hmotného postavení jeho pečovati. (Pokr.)

Drobné zprávy.
Zprávy dlecócní. Ustanovení: p.Váci.

Běbm, kop. v D. Libchavě, za kaplana do Čermné,
p. Al. Horák, koop. v Dešné, za koop. do Olešnice,
p. Josef Vojtěch, kapl, Skalický, za kapl. do Náchoda,
p. Jos. Mosil, koop. Úpický, sa kapl. do Č. Skalice,
p. Frant. Bílek, nevmysta za koop. do D. Libchavy,
p. Vinc. Činer, neomysta za koop. do Dešné, p. Vinc.

Jandík, nsomysta za koop. do Oupice. Za katecheta
škol reálných v Náchodě ustanoven pan Jan Novák,
keplan Náchodský.

Osobni. Ve schůzí obecního zastapitelstva
Černožicko-Čáslavského přijato jednohleuně tsnešení,
by pan Jan Jaroš zemský poslanec a okresní starosta
1 Čáslavek, za své zásluhy o blabo a prospěch obce
jmenován byl čestným občanem. Tyto dny pak doru
čen jemu zvláštní tříčlennou deputací nádberný sa
rámoraný diplom čestného občanství. Gratulojemejí

Jednota katel. něltelů konalav pon
dělí odpoledne v Praze svou valnoo hromada za před
sednictvípsna Karla Skaltétyho, fidícíhouči
tele z Vel. Jesenic. Tento představív shromáždění
předsedn jednoty kat. moravukých ačítelů, p. Kadl
čáku, navrbl aby Jeho Veličenstvo byl zaslán boldo
vací telegram. Návrh za bouřlivého soublasu přijat.
Dle sdělení jednatele, p. učitele V. Spinky, čítá Jed
nota 248 členů, Řídící ačitel p. V. Špaček přednesl
pak zprávu pokladní. Ve schůzi bylo jednáno též o
školakém programu katol. sjezdu.

Pohořelým v Novém Hradci Krá
lové složena byla v naši administraci částků 5 zl.
od nejmenované z Golčova Jeníkova.

Velký vojemský koncert aspořádávla
etenecký zdejší damský odbor Červeného kříže v dů
stojoickém parku 28. srpna vo prospěch jubilejního
fondu císaře Františka Josefa. Hráti bodoa na ném
kapely 21. a 42. c. a k. pěšího pluka

Úmrtí. Na Král. Vinobradech zemřelave střo
du sl. Ludaila Šálova, dcera pana prof. Viléma Stan.
Šaly. Pobřeb se konal dnes ráno.

Banket ma Žofíně. Účastnícikatolického
sjezdu účastnili se ve čtvrtek společného oběda
na rozloučenou. Předsedap. Vojtěch ze Sohón
bornů připil Svatému Otci a J. V. císaři Fran
tiškovi Josetovi I. Advokát p. dr. Hruban připil
Jeho Eminencí kardinálovi a nejd. p. biskupům.
Kanovník dr. Krásl připil předsednictvu, vysdp.
kap. děkan Hora připil sjezdovému výboru, dr.
Kovář řečníkům, referentům a pořadatelům, ka
novník dr. Burián doktorovi Hrubanovi, děkan
Vychodil svatojanské, marianské,svatováclavské,
zlaté, svaté, slovanské Praze. Nato pravil vysdp.
kapitulní děkan Th. dr. Frýdek: Při závěteč
ném oslovení dovolil jsem si podotknouti, abychom
všichni podle těch vět v resolucích pronesenýchi
v ž.votě praktickém pracovali. Avšak jedno pří
sloví latinské praví: „Repetitio est mater studio
rum.« My bychom snadno mohli zapomenouti,
ra čem jsme se usnesli, kdyby vše se nám vždy
a vždy opakovalo a sice naším katolickým tiskem.
Proto přejeme si z toho srdce, ahy náš tisk vždy
více a více k tomu přispíval a zásady naše šířil,
aby podle nich všichni katolíci slovanští svorně
postupovati mohli. Připíjím tudíž katolickému ti
sku a jeho zástupcům, nechť on prospívá ku blahu
národs našeho vždy víc a více! (Nadšené »Sláva«
následovalo po tomto přípitku.) Probošt dr. A.
Lenz připil katolickému učitelstvu, dr. Trakal
katolickým českým ženám, redaktorŠiliuger dě
koval za Moravanya sval na příští katolický s:ezd
na Moravě, Polák šl. Marasalowski připomenul
bratry Čecha, Lecha, Rusa, kteří měli nepřátele
Turky, Švédy a Němce. Připil národu českémua
bratroshodě, gen. vikář dr. Hrádek na brzké
radostné shledání.

Okmě. V těchto dnech vypukl obeň v obytném
stavení pí. Tlakové ve Svob. Drorech, dále pak řádil
shoubný šive) v Plačicích u p.Komárka a velký oheň
pozorován byl v Lejšuvce uJosefova.

Pau řídící Karel Skultéty z Velkých
Jesenic pravil oproti liberálům na katol. sjezdu:
»Ovšem novověcí liberálové tvrdí, že mezi vírou
a vědou veden jest boj, že mezi vědou a vírou
jest rozkol dokonalý, nenapravitelný, Následkem
pak nauk učenců-nevěrců šíří se ve světě chlad,
ano raráz, a pozorujeme, že i ta svatá láska k
mládeži, to boroucí nadšení pro povolání, ta pevná,
živá víra následkem uvedeného mrazu z mnoha
srdcí vymizely, ba že láska, nadšení svaté a víra
opustily srdce lidská, zdá se mi, že odevšad zeje
na nás pustá prázdnota, jakoby noční mráz byl
sežebl veškeré čerstvé a mocné výhonky, ktéré
jarním sluncem nadšení, lásky a víry druhdy vy
pučely, jakoby krutá bouře nevěry byla zachvá
tila všechny hlavy; neboť jak jinak moblo by
býti odborným učitelem Stroblem v listě, jenž
nese pyšnýnázev: »Osterreicbische Schulzeitung“
uveřejněno pojednání, které obsahuje následující
zásady: 1. Člověk nemá žádné svobodné vůle. 2.
Mravně=náboženská výchova jest nemožna. 3. Není
žádného svědomí, žádné zodpovědnosti za skutky,
není tudíž také žádného hříchu. 4. Trestní zákon
ník znameňá nespravedlnost, poněvadž jednotlivý
člověk nejedná svobodně, nýbrž představuje pouze
výslednici jej obklopujících poměrů. Státní zá
kladní zákon o poskytování svobody svědomí jest
pošetilostí. 6. Zločiny jsou pouhé choroby jednct
livců a společností. 7. V bytosti člověka a zvířete
není rozdílu. 8. Člověk nemá žádné nesmrtelné
duše — nýbrá jen mozek. 9 Boha a věčné mrav
ného zákona není. 10. Není tudíž také žádné Bo
hem ustanovené vrchnosti neb autority. 11. Na.
uka o onom světě — o nebi a pekle — již více
neplatí, ponévadž jednotlivý člověk jest jen pro
duktem vlastnusti výživné, z rozličných součástek

složené půdy. A co tu máme říci o programu,
jský rozvinulo mladé učitelstvo německé na sjezdě
letos v Brně konaném, není-li on výsledkem po
dobných nauk? Řečník odsoudil materislistické
zásady mnohých učitelů « pravil, že katoličtí uči
telé budou pracovati o kat. obrození a vzdělání
národa. (Výborné)

Pitná voda pre Hradec Králové,
Konnčné bude i tato otázka rozluštěne. Studna
v Plot'šti, ze které se více dnů na zkoušku Čer
palo, byla nyní uzavřena a předloží ge obecnímu
výboru zásadná otázka k rozbodnutí, má-li býti
stavěn vodovod jednotný aneb jen pitná voda se
má přivésti.Dletoho budoubuď2aneb3 studny
potřeba. My bychom se přimlouvali za vodovod
jednotný, neb celé zařízení takového vodovodu,
tak jak jest, by se upotřebilo. Vody bylo by pak
důstatek, aniž by se ubralo potřebné množství
Plotisťům. Voda dána byla znovu ku kvalitetiv
nímu zkoumání lučebnímu, ač není pochybnosti,
že je výborná. Tak se osvědčilo dobrozdání pp.
prot. Slavíka a Vosyky v plné míře, neb povodí
Plotišťské má obrovský zdroj znamenité pitné vody.
A nyní ruce k dílu! Čím více se blížíme ku ko
nečnému řešení, tím více potřebu dobré vody po
ciťujeme.

Komeert krále houslistů v Hradci
Králové. Vinohradský knihkupec p.Lad. Sehna!
zabezpečilsi pro koncert Ondříčkův Klic
perovo divadlo na den 8. října. Je to více let, co
zde slavný náš umělec meškal a těšíme se věru
na požitek, který nám připraví.

Na slmní hospodářské škole v ©
počně vapočne nový školní rok 1. listopadut. r.
a přijímají se do I. ročníku mladíci, kteří aspců obec
úou školu s dobrým prospěchem vychodili. Školné a
zápisné se noplatí. Při škole, ješ umístěna ve vlastní
nové účelné badově, nalezají ne ovocná školka a pole
zkušebué. Pro choance školy zřídila stipendia a sice
po 25 zl.: okresní zaslopitelstvo v Opočvě 4, v N.
Městě n. M. 4., v Jaroměři 2., v Náchodě 2 dále
v České Skalici 1 po 50 zl., v Rychnově n. Ku. 1
po 40 zl., v Úpici 1 po 20 zl. Kníže Jos. Colleredo
Mansfeld založil 4. stipendia po 26 zl., bospod. zá
ložna v Opočně a obec Pohoř po 1 stipendiu v část
ce 25 zl. V budově školaf pro méně majetné žáky
nalezá se noclebárna a půjčují potřeby školní zdarma.
Přiblášky ústní i písemní přijímá správa školy do
konce říjoa t. r., která též dotazy a bližší vysvětlo
ní ochotna je buď ú-tné neb písemné sděliti.

Z pražské technické výstavy. Krá
lovéhradecký odbor živnostenské Ženské jednoty poj
nikl v pondělí společně s živnostenským společeustvem
kuklenským a s řemeslnickou besedou a školou Kat
nohorskoa výlet do Prahy na technickou výstava. Vý
letníky přivítal v průmyslovém paláci předseda výsta
vy pan iušinýr Richard Jahn. Vyslovil své potěšení,
že venkov všímá si výstavy, jejíž valná Část věno
vána je řemesloictvu a živnostnictvu, promlavil o dů
ležitosti živnortentkého stavu a o důležitosti, uby
zdravý zachován byl pro budoucnost. Za kutnoborské
návětěvníky promlavil starosta p. Macháček, předseda
řemeslnické besedy, p. Ant. Jona, za koklenské mlu
vil p. V. Jedlička a za królovébradecké p. J. Pilná
ček. Za kotnoborskou řemoslnickou školu, jejíž 80.
žáků se výletu sůčustnilo, promlavil řiditel pan Jan
Hlaváček.

Požár. „Dne 23. t. m. v úterý odpol. po 2
hod. vzplanal veliký požár na Vlkově a Král. Městce.
Shořelo 14 stavení. Bylo to srdcerroocí divadlo na
ty zaoubné plameny, jak ty dřevěnné, slamoa pokryté
e vedrem vypráhlé chaloupky bitaly tak bravě a ne
nasytně, že lidé oproti té přesile pobíbalí sem tam
celí zoufalí. Avšak hroznější ještě než ty plameny
jest nouze a bída, jíž nošťastníci hledí vetříc. Věru,
že ten filialní kostelík na Vlkově, jenž jako strážný
duch vévodí Novobydžovsku a Královóměstecku, ros
hlíží se nyní do širého okolí jako prosebník na účin
vou křesťanskou dobročinnost. Téměř polovice osady
vyhořela. Požár vznikl z obvíčka, jejž vi asi tříletý
klučina u stavení udělal. Mládež na venkově se po
nechává beze všeho dozoru, a tak z takových obníčků
povstávají „ohníčkové“, které jsou zápalnou obětí celé
řady domů.

Václav Kučera zuří proti klerikálům a
Brynychovcům. Vavříny bratří Hajnů, občanů
Bernera, Cingra, Němce, Krapky, Hybeše a Anýže
mu patrně nedají spáti a protoex redaktor +Obnovy«
otírá se o dp. Kopala a Štábla, jehož nazývá
»comis Brynychův«. Kučera žvaní o nepřátelství
ndp. biskupa královéhredeckého proti ostatním
biskupům, vyčítá mu, že je proti ndp. kardinálovi
a klábosí o kněžstvu naší diecése. Václav Kučera,

který se nabízel žídům za redaktora, patrné se odžidovských novinářů něčemu noučil. Inu člověk
který sloužil a nabízel se všem stranám, který
medávno cpal se 1 do Pražského Den
níku (Což tam chtěl také hájit politiku svobo
domyslnou?) a sa tou příčnou útočil v „pokro
kářském „Posoru“ proti nepohodlným mu konku
rentům, jest ovšem schopen všeho. Labské Proudy,

as std, prozradily oa něj také všelicos. Katoli
ckému sjezdu v Praze ovšem lidé druhu Kučerova
neškodili,jmnepomohouanisebevěššíLiareklama.
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ských hor, od posvátného Řípu, Hostýna i Vele
hradu, z jibočeských luhů i z Hany žírné lánů,
z Tatranských i Karpstských hor, ze zlatého pra
hu polabského, kde Labe Orlici pije,z krajů kde Ohře
a Vltava s Labem se snoubí. Sešlijsme se v sto
věžaté, zlaté, slovanské matičce Praze, zde bratr
Čech, Lech i Rus stiskli jeme si raku, sešla se
zde brat ze všech zemí koruny svatováclavské,
Čech, Moravan i Slezan, ba i ostatní slovanští
bratří z krajů vzdálených, z Chorvatska, Slavon
ska, Slovinska, Slovače, z Haliče i z Červené
Rusi, abychom 8e tu na vzájem potěšili a k dal
ším zápasu za věc katolickou a slovanskou ae
posilnili.

Předáci strany, z nichž dr. Grégr dovedl se
Jibat s předsedou Schulferajnu Weitlofem, z nichž
Engel miliskoval se 8 Knotzem a prohlásil za nej
větší vymoženost českého národa, že atrana jeho
získala židy českému národu, neměli pro če
ské katolíky ulova bratrského a orgán protestant
ské němkyně Rosy Grégrové si z věrných synů
národa svatováclavského a cyrillomethodějakého
přímý tropí posměch. Sjezd českých katolíků sklá
dá prý se se živlů nepřátelských osvětě a pokro
ku! V řadách katolíků: nalézají se přední naši
učenci, umělci a velmoži, za to v řadách našich
odpůrců sešikovaných okolo Národních Listů na
lézají se mužové, kteří po 10 let nestoudně bala
mutili a klamali národ, přivedli jej na pokraj
hmotného a politického bankrotu, kdežto sami z
národa tyli, žili a prapodivné se obohacovali.

Jsme prý černá internacionála, zaprodá
váme národ Římu!
něl, Portugalec, Francouz, Němec, Čech, Polák,
Chorvát, Slovinec, zachovávali si vždy jazyk svůj,
pro náboženství neztratili národnosti ani samostat
nosti, neutopili se v žádné černé internacionále,
naopak náboženství katolické povzneslo naši ná
rodnost a osvětu.

»Národní Listy“ a zbědovaná jejich strana
hlásá nám boj. Strana, která běhala a kluše po

dnes za Ebenhbochem,Dipaulim a Karlonem, ta si
hraje před národem na svobodomyslného hrdinu.
Boj proti nám českým katolikům musí prý býti

nejen borlivý, ale i soustavný. To hlásá již 30let,
ale katolíkům neuškodila dosud ničím a z těch
Jejich „předbojníků“ stali se pionýři omladiny, in
ternacionální sociální demokracie a anarchismu.

Židovská svobodomyslnost, židovský libera
lismus, kterým nás krmí denně různé ty svobo
domyslné Listy, Osvěty, Pozory, Obzory a Hlasy,
ta neprospěla nikdy českému národu, ta nás při
vedla k politickému úpadku, k hmotné odvislosti
odžidůa Němců,ta zrodilaa podporovalaa živila
u nás stranu internacionálních socialistů a anar
chistů, kteří pobrdají národností českou, kteří ji
utápějí v Červená internacionále.

Proti těmto bojuje dnes většina českého
národa a nikoli proti nám českým katolíkům. Stra
na Heroldů, Grégrů, Pacáků, Stránských, toť dnes
bloudící stín, toť strana marodérů, která čeká, až
s milosrdenství ji někdo dorazí. Strany takové se
nebojíme, neboť přes mrtvoly se přechází k den
níma pořádku.

rganisovaná strana Grégrů opotřebovala
se za necelý tucet let; patří vlastně minulostí a
nám českým konservativním katolíkům patří bu
doucnost. Protestujte si proti tomu jak chcete,
přes vás přejde český lid k dennímu pořádku. Po
vás zbude jen zlá paměť, že jste rozbili český ná
rod a že jete jej vodili odpolitické porážky kpo

Sjesd českoslovanských katolíků v Praze jest
velkolepou národní | katolickou manifestací, oka
zuje nám naší sílu, dodává nám důvěry v budouc
nost. Takový velkolepý sjezd nedovede svolati
žádná jiná Česká strana. S tím faktem musí česká
i rakouská veřejnost již počítat.

První slavnostní schůze.
Před pátou hodinou v úterý odpoledne nastal

čilý ruch na ostrově Žofíně.Soházeli Se sem četní

účastníci katolického ejezdu, kteří poznenáhla na
plnili prostranou dvoranu v prvním poschodí. Sešlo
8e aspoň 2000 účastníků, pokud místo stačilo. Ga
Jerii na pravé straně a v pozadí sálu naplnily dá
my z předních krahů aristokracie, města Prahy u
ze všech částí zemí českých. Sál naplnili kněží i
laici ze všech diecésí českoslovanských. Průčelí
sálu ozdobeno bylo tmavočervenými draperiemi,
látkami papežských barev, žlutými a bílými, a sku
pinou exotických květin. U prostřed průčelní stě
ny vypínal se kříž, koruna avatováclavská, znaky
zemí koruny české a po obou stranách umístěna
byla sádrová popraí papeže Lva XIII. a Jeho Ve
ličenstva císaře a krále Františka Josefa. Na vy
výšené ostrádě nalezalo se uprostřed pozlacené
křeslo pro Jeho Eminencí ndp. kardinála Schůn
borna, dále křesla pro nejd. pány biskupy, zá
stupce diecésí českých a jiné hodnostáře. V pravo
na podiu uraístěn byl stůl pro předsednictvo a za
pisovatele.

Veliký ruch naslal v shromáždění, když za
volání slávy objevil se v sále Jeho Emin. kardinál
knížearcibiskup pražeký hrabě František de Paula
Schónborm, nejdůst. páni František Sales Bauer,
biskup brněnský, Eduard Jan Nep. Brynych, bi
skup královéhradecký, dr. Martin Říha, biskup
budějovický, pražský světící biskup dr. Kalous,
nejvyšší zemský maršálek J. J. kníže Jiří z Lob
kovic, JJ. OO. hrab. Karel a Vojtěch S:hónborové,
hrabě Karel Ervin Nostic, hrabata Zdenko Thun,
Emerich Chotek z Vojnína, Jindřich Kolovrat-Kra
kovský, Jan Lašanský, dr. Ludvík Belcredi, zá
stupce města Prahy náměstek Karel Vlček, zástup
ce diecése královéhradecké vys. dp. dr. Alois Frý
dek, probošt vyšehradský dr. Lens, generální vikář
pražský kanovník dr. Hrádek, kapitulní děkan dr.
Hora, zástupce diecése olomoucké dr. Pánek, zá
stupce diecóésebrněnské dr. Pospíšil, zástupce die
cóse litoměřické dr. Kordáč, zástupci diecése bu
dějovické Monsignoři dr. Jirák a Rodler a budě
jovický děkan kanovník Voneš, vicepresident vrch
ního zem. soudu Jansa, kanovníci dr. Krásl a Bu
rian, velmistr křižovníků dr. Horák, prof. Kotář,
zástupte Poláků Marssalkowics v malebném kroji
polském atd.

Velikon budilo pozornost, že z rodů Schwar
seubergů, Černínů, Harrachů. Šternbergů, Kin
škých, Dobřenských, Hrubých atd. nikdo na sjezdu
nebyl. Praba byla dosti slabě zastoupena, massy
lidu z okolí patrně tu scházely. Či domácí diecése
dala přednost svým hostům? Za to olomoucká,
brněnská, královéhradecká diecése byla na sjezdu
velmi četné zastoupena a dobře se repraesentoval
český jih a pražská intelligence.

Na to zapělo shromáždění nadšeně starý po
svátný chorál svatováclavský,

Jménem pořadatelstva katolického sjezdu ví
tal pak předsedahr. Vojtěch Schčnborm J.
Eminenci, nejdůstojnější episkepát, přítomné hod
nostáře a veškeré sbromáždění, zvláště pak z Mo
tavy, ze Slezska (říš. p. kanovník Swiežy) atd.

Pravil mezi jiným: „Proč pozvali jsme vás,
drazí přátelé, na tento všeobecný sjezd? Jaký cíl
měli jsme při tom před očima? Chceme jednak
zásadám křesťansko-katolickým zjednati platnost
a průchod v životě soukromém a veřejném, a
proto chceme ukázati a dokázati v řečech, refe
rátech, resolucích, že důsledným provedením těch
to zásad, a jenom tímto způsobem lze rozluštiti
ony tek zvané otázky, nad nimiž tak mnohý stát
ník a učenec marně hlavy si lámou. Chceme za
drabé poznati se navzájem, ebírati jednotlivé síly
roztříštěné — jedním slovem sorganisovatt se.
Pražský sjezd má tentýž účel, jaký měly diecésní
sjezdy v Hradci Králové, v Táboře, v Příbrami,
jaký měl I. všeob. ejezd v Brně. Mnohé otázky
nebude lze projednati a musely se odložit pro
příští sjezd, ale tento sjezd má znamenati krok ku
předu, aby národ českoslovanský přibližoval se
pořád více svému cíli. (Výborně!)

Na to přikročeno k volbě předsednictva, k
čemuž si vyžádal slovo vadp. kanovník dr. Krásl,
a navrhl J. Osv. br. Vojtěcha Schónborna, což při
jato s pochvalou a jednomyslně. Rovoěž tak při
jata volba za I. místopředsedu msgr. kapitolního
děkana Ant. Hory a čilého, o věc katolického li
du velezasloužilého Moravana JUDra. Hrubana.
(Hlučný potlesk.)

Inserty se počktají
Obnovavychásí v pátek o moledne. IV. Ročník.

Všichni zvolení hodnostáři za důvěru volbou
jim projevenou děkovali. Dr. Hrubam z Olo
mouce pravil mezi jiným.

Drazí přátelé! Že je potřeba sjezdu, to vi
díme dnes na všech stranách. Kam se obrátíme
v našem milém národě, vidíme dnes, že všude to
vře, vífí, všude nespokojenost, zadumanost a roz
háranost, váschno je v jakémsi rozvratu a pod
vratu. Drazí přátelé! Je to pravda a za chvíli,
kdy se tak oblédneme, propadli bychom snad sa
mi jakémusi skepticismu a zoufání a zdálo by Se,
že již by nebylo ani společné nějaké půdy, kde
by se národ mohl sejíti. Avšak, drazí přátelé,
společná taková půda jest, společnou takovou pů
du hledáme, společnou tuto půdu jsme též našli
a tato společná půda, kde by celý národ sloučiti
se mohl v jediný mohutný a pevný celek, je půda
pod zoamením vvatého kříže! (Výborněl) A tu
opět odzuaky zde umístěné, na nejvyšším temeni
jsouce zastíněny křížem, velmi případně to zná
zorňojí. (Výborně!) My chceme národ náš přivésti
na tuto společnou půdu a my jej na tuto půdu
přivedeme, budeme-li chtíti, chtíti pak musíme,
poněvadž se nesmíme oddati zoufání a musíme
národ pod křížem ajednotiti! My se nesmíme le
kati žádných bojů, žádných výtek, nesmíme se le
kati žádných pronásledování, žádných útrap, my
nesmíme se lekati ani toho, přinésti nějaké oběti,
a jestliže dnes někdo k nám přijde a řekne: Vy
tmáři, vy zpátečníci, vy zrádcové národa, vy při
vádíte národ do záhuby, pak, drazí přátelé 8 klid
ným svědomím můžeme říci, a kdyby nám to řekl
i muž v národě našem sebe vyblášenější: „Přiteli
drahý, to jsou plané, to jsou holé, bezvýznamné
fráse l“ (Výborněl Hlučný sonblas.) Když, velectění

ánové, hlavní list svobodomyslný volá dnes do
boje proti nám, tu můžeme s klidným svědomím
odpověděti, že my boje nevybledáváme, že my ne
přišli do královské matičky Prahy, abychom vy
bledávali boj, abychom chtěli bojovati proti něko
mu v království českém, my každého, kdo je do
bré vůle, přivítáme na této půdě, pod znamením
posvátného kříže. (Výborně! Potlesk ) Kdyby však
nám, drazí přátelé, boj byl vypovězen, je naší
povinností nelekati se a bojovati, poněvadž boju
jeme za pravdu, za právo a spravedlnost. Drazí
přátelé! Tu si opětně vzpomínám, že když bude
me pracovati a tím směrem půjdeme, že prospě
jeme nejlépe svému národu, prospějeme nejlépe
své vlasti a prospějeme nejlépe také této habs
burgské, této rakouské říši, tomuto našemu společ
nému domovu. (Výborně!) Sto roků je tomu, co
narodil se největší Moravan František Palacký,
Otec národa (Sláva mul) a my právě bojujeme
za jeho ideu, kterouž vyslovil větou, že, kdyby
nebylo Rakouska, musili bychom v zájmu vlastním
a v zájmu humanity hleděti a dbáti, aby se Ra
kousko utvořilo, a tu dodávám opět slova Pala
ckého: „Ale musí to býti Rakousko spravedlivé.
A Rakousko bude spravedlivé a bude také silné,
když všichni národové, všechny strany pořádku
spojí se pod znamením našeho kříže, poněvadš
tam je všech jich společná půda a když pracovati
budou v zásadách Krista. Tak i oa tomto sjezdu
budeme pracovati za tím účelem a cílem.

Děkuji vám, drazí přátelé, ještě jednou za
vyroamenání, vítám tento sjezd a pravím, že mně
připadá jako by slunce nad touto stověžatou krá
lovskou zlatou Prahou vycházelo, slunce, které.
osvítí i ty, kteří jsou frásemi lživými a bludnými
svedeni, které je ale také zahřeje a které zahřeje
i ty lhostejné a chladné k svaté víte, k našemu
katolickému náboženství a jsem přesvědčen, že
sjezd tento vykoná skutečně úkol veliký, že ozáří
a zahřeje katolické Čechy, katolickou Prabu a
proto volám tomuto ejezdu: „Zdař Bůbl“ a „Žeh
nej Bůh! (Výhorněl Výborně! Hlučný, dlouho
trvající souhlas a potlesk.)

Na to pravilJ. E.ndp.kardinál pražský
hrabě Frrantišek de P. Nchěnborn!

Nejdůstojnější páni biskupové!
Velectěné shromáždění!
Co nejsrdečněji Vás vítám na tomto místě.

Vítám a pozdravuji Vás jménem svým vlastním,
jakožto vrchní pastýř této diecóse a tohoto krá
lovského města, vítám a pozdravuji Vás se erdcem
plným radosti a vděčnosti. Neboť co může naplniti
vrchního pastýře větší útěchou než snaby, smě



řající a působící k tomu, by sásady katolické byly
utvrzeny, by život církevní nově byl vzpružen?

A Jem pevně přesvědčen, že toto veleetěnéshromáždění k dosažení cíle toho mocně přispěje.
Pozdravuji Vás však též ve jménu tak mno

bých borlivých mužů kstolických této diecéte,
kněží i nekněží, kteří « napjetím a snad s touhou
dnes pohlíšejí ku královské Praze, jimž však práce
v povolání nedovolují, by se súčastnili toboto sjezdu.

Vítejte nám tedy, katoličtí mužové u brobu
svatého Václava a jeho vznešené báby, svaté Lud
mily, kteří u trůnu Bofího za nás orodají; vítejte
nám na březích řeky Vltavy, jejíž vlny posvěceny
jsou mučenickou smrtí našeho svatého Jana; ví
tejte nám u hrobu svatého Víta,jehož dóm, tento
staroslavný svědek naší svaté víry, spatřujeme
před očima svýma povstávati v nové kráse; ví
tejta nám u ostatků svatého biskupa Vojtěcha,
jehož byt i nehodný nástupce v mé osobě k Vám
mlaví.

Véemohsucí ochraně a požehnání Božímu,
přímluvě nejblahoslavenější Panny Marie a našich
svatých patronů odporoučím toto shromáždění; jim
odporoučím všechny účastníky sjezdu, všechna
usnesení jeho a všecky řeči, které zde budou pro
neseny. ,

Zajisté jest to již velice radostná událost,
že sjezd katolíků v Praze skutkem se stal. Naši
katoličtí mužové, s fouto událostí samotnou nech
ceme se spokojiti. Chcete se vaditi a usnášeli, ale
je na tom jiš dosti? Poradami mají se vytříbiti
naše názory a usnesení sjezdu mají se provésti.
— Pak dosáhne sjezd katolíků svého účelu, pak
— veliká a záslužná práce Vaše, pánové příprav
ného komitétu, nebude marná, nýbrž dosáhnete
svého cíle.

Poblížím-li na totv (byť i četné) shromáždění
a přirovnávám-li počel účastníků jeho k počtu
těch, kteří ze zásady tomuto sjezdu nepřejí — a
proti němu brojí, — tu mimoděk na mysl mně
přicházejí dvě podobenství ze svatého evangelia.
Jsou to ony dva obrazy, k nimž přirovnává božský
Mistr náš království Boží na zemi, církev katolic
kou. Podobenství těch lze ale vždy dobře užiti i
tam, kde se jedná o to, by křesťanskénázory byly
obhájeny a rozšířeny. Míním, totiž podobenství o
o srnu hořčičném a podobenství o kvasu.

„Zrno hořčičné“, pravil Kristus Pán, „jest
nejmenší mezi všemi semeny, ale když vzroste,
jest větší všech bylin, a bývá jako strom, takže
ptici nebeští přilétajíce, bydlejí na ratolestech jebo“.

To jest obraz církve svaté po celém světě
rozšířené. Jak skrovný byl její počátek, a jak roz
sáhlé její rozšífení, a jaké štéstí a jaký pokoj
poskytla těm, kteří přístřeší a ochranu nalezli
ve stínu vzrůstajícího tohoto stromu.

Kéž by všecka slova, která zde pronesena
budou k povzbuzení praktického života katolic
kého, padla do srdcí posluchačů jako zrno hoř
čičné a nalezla tam dobrou půdu. Kéž símě zde
saseté vzroste milostí Boží v mobutný strom, jená
větve své rozestírá v šít i dál.

Druhé podobenství o kvasu zobrazoje nám
vnitřní působení církve Boží na zemi. Málokvasu
jest třeba, ale on proniká celou mássou, a kvas
ten neuslává, ale kyše a působí dále, jak Božský
mistr praví — „až 1 zkvasilo všecko.

Dějiny podávají nám svědectví o tom, jak
to podobenství se napluilo. Či mám Vám připo
menouti, jak 8 rozšiřováním křesťanství duch Kristův
vše pronikl, vše obnovil, vše přetvořil? Tak stal
se sobecký poban láskou k Bobu a bližním nad
čeným křesťanem; tak stalo se manželství po
svátným svazkem; tak povstala rodina křesťanská
dle vznešeného obrazu svaté rodiny Nazaretské;
tak stalo se, že výchova a vzdělání, duchem Kri
stoným prontknuté, bylo jistou cestou k věčné bla
šenosíi, tomuto jedinému určení a cíli člověka; tak
posvěcen byl řád společenský tím, že přestala býti
práce nečestnou a chudý stal se předmětem lásky
a péče bobatého, který odtud spatřoval v něm
bratra Ježíše Krista; tu pán vládl a poroučel ve
jménu Božím a poddaný poslašen byl v duchu
Kristově: Kvas neustává, dokud byl všeneprokvasil.

Nám katolíkům odpůrcové naši rádi předba
zují, že jsme spátečníky. Co nejrozhodněji odmí
táme tuto předhůzku fam, kde se jedná opravy a
nepopíratedný pokrok, jakým se naše doba vyka
suje v oboru vědy, na poli průmyalaa v mnohých
oborech umění: ma tom mají podílu 6 katolíci a
církev. Kde se ale jedná o pravdy a sásady kře
sfanské, tam se nebudeme bátí tohoto posměšného
jména; tam, bude li toho třeba, všichnijedním bla
sem zvoláme: „Zpět ke Kristu Pánu! Zpět k jeho
učení, spěl k jeho sásadám, jak nám je zachovala
a hlásá ona církev, k níž on pravil: „Aj, já s vámi
jsem po všecky dny až do skonání světa.“

Zastávejme se, mužové katoličtí, zásad Kri
stových a držme se jich!

, Nezapomínejme, še soámkou dacha Kristova
Je láska a jidnota. Kóž by proto v těchto dnech
nebylo pronešeno ani jednoho slova nelaskavého a
urážejícího jmenovitě ty, a nimiž nás jedna svatá
víra pojí.
„ , Velectěné abromáždění! Otevřeněi skryté bo
Juje se proti naším sásadám: zastávejme se jich
jednosvorně. Byla by nás malá hrstka, kdybychom
dylí osamocení, tak jak jsme sde shrcmášdění. Ale
Bůh je s námi a om 5 nemnohé vede k vátěsství.
Vždyť jeho království podobno jest srnu hořčič.

nému a hvatu podobna jest skla jeho hrálovalol.
Neboť třeba Dás zde nebylo sa mného tale,
nejsme přece slabía neklesáme na mysli. |

V bojí za zásady katolické těšíme te předně
ochraně Boží, máme zaslíbení Ježíše Krista apo

moc Vbojí Svatého. za zásady katolické máme
Matky Boží a naších svatých patronů A onelet
pánové, v boji za zásady katolické máme dobré

svéprávo a pov s medej, pávaja. M hryr. iruoan poděkoval za povzsášející slo
va arcipastýčosa. P

Přikročeno k volbě předsedů odborů. Zvolen
pro školní odbor dp. Tomáš Střebský z Mikulovic;
pro soc. odbor: vedp. Jirák; spolkový : dr. Burian;
vědu: Jeho Maga. rektor univeraity dr.Kadeřávek;
odbor tiskový: vadp. kanovník dr. Buriaa. — Za
pisovately dp.: Šimon,Dloubý Pokorný a pp. dr.
Hermann a učitel Kliment.

Ke slovu přiblásil se za všeobecného vzru
ŠenínejvyššímaršálekJ. Jaseost kmíše Jiří
Lobkovice, přivítánsalvou potlesku,pravil takto:

Vaše Eminencí!
Veledůstojoí páni biskupové, slavné ahro

máždění!
Jest mi milou povinností vítati v královském

hlavním městě tohoto království sjezd katolický
a vítati při tom aetoliko členy tohoto slavného
shromáždéní, kteří pocházejí přímo z neší české

vlasti, nýbrž zvláště vysloviti pozdrav avůj i oněmpánům, kteříze sdružených zemí tohoto mocnář
ství našeho svou návštěvou dnešního dae nás po
etili. (Výborněl Potlesk.) Činím tak 8 radostí tím
větší, jelikož před lety, než milostí Jeho Veličen
stva byl jsem postaven na úřední místo, na kte
rém 8e nacházím dnešolho dne, sám jsem se byl
osobně súčastnil rnchu spolkového katolického a
mohu tedy dnes toto slavné shromáždění považo
vati jaksi za výkvět a utěšené ovoce soukromých

lety.
Jest mi však úplně jasno, že mi v tomto

okamžika slovo nebylo dáno s té příčiny, poně
vadž před lety podobných prací jsem se sůčastnil,
nýbrž že mi dáno bylo, poněvadž postaven jsem
byl v čelo samosprávního řízení loboto království,
a poněvadž jest povinností mou předsedati sněmu
tohoto království. Pánové, nechci zamlčovati, že k
uvítání, které ai dovoluji v tomto okamšika pro
něsti, nebyl jsem splnomocněn žádným z oněch
sborů, kterým předsedati mám čest, přes to však,
pánové, neostýchám se tvrditi, že mnozí členové
téchto sborů sledovati bulou jeduání tohoto sjez da
s,velikou pozorností, Nechci tvrditi, že budou všichni
s tím nouhlasiti, co bude pronešeno na tomto sjezdu,
ale že jemu věnují největší pozornost, o tom, pá
nové, nepochybuji. (Výborněl Potlesk.) Neboť,
pánové, byť by i zřizovatelé tohoto slavného sje
zdu vším právem byli vyslovili větu, že se nemá
jednati o otázkách vlastně politických, přece nelze
přehlédnouti, že předměty, které zde budou pro
jednány, v mnohém ohleda týkají se oné části
zákonodárství, která vyhrazena jest sněmu zem
skému. Otázky, které s těmito záležitostmi sou
visí, budou probrány se stanoviska, které mnohý
snad nazve výstředními nebo jednostrannými, bu
dou projedoány 8e stanoviska ryze a upřímně ka
tolického, a pánové, kdo není oslepen skutečně
vášní a nenávistí, ten zajisté uzná, že těm, kdož
katolické stanovisko dle svého přesvědčení bájí,
náleží aspoň ve veřejném životě nejméně tolik prá
va zásady své zastávati, jako každému, kdo jest
povolán voliti poslance anabo státi se poslancem.
(Výborně! Potlesk) Toto právo volební náleží dle
dnešních poměrů takřka každému, byť náležel ná
rodnosti kterékoli, byť měl přesvědčení a náležel
konfessi jakékoli, ano byť i snad náležel oné
třídě občanů, kleří o sobě hlásají, že nechtějí ná
ležeti k žádné národnosti, poněvadž se hlásí k in
ternacionálnímu socialismu. (Výborně! Potlesk.)

Důležitost porad tohoto slavného sjezdu pro
zákonodárství zemské vychází zajisté pro každého,
poblédne-li jen zkrátka na program, který byl uve
tejaěn pro tento slavný sjezd a mobu toliko jedno
tlivých případů se dotknouti; řekněme na příklad
ohlášené jednání o společenstvech zemědělských,
jednání, které souvisí s různými časovými veliký
mi otázkami, které všeobecné alají otázkami soci
úlními. V každém z oněch odborů spatřujeme před
měty, které v zákonodárství zemském musí nalézti
jakousi ozvěnu, jednání, o nichž zajisté velikou
má důležitost pro každého, kdo zákoasdáratvím
zemským se zabývá. (Výboraě I)

Abych, pánové, mimochodem ještě o jednom
obora se zmínil, který na programu tohoto sjezdu
jest uveden, a obor tento jest nikoliv náhodou
jmenován na prvním místě, o oboru školském.

Školství náleží z převeliké části právě k
zákonodárství zemskému, a náhledy, které v tom
to ohledu přijdou na povrch, budou míti pro zá
konodárství zemské velikou důležitost. Otázky ty
to hýbou myslemi každého inteligentního muže
obou národností, jež obývají toto království, a
snad pouenáblu leckdo při posuzování toho, jak
Školství naše jest zřízeno, přijde k poznání, še
klade se přílišná a takřka výhradná váha na otáz
ku, jak účinkuje toto zřízení na zájmy národnost
ní anebo výhradně jazykové. Ačkoliv zajisté tyto
zájmy jsou veledůležité, nelze přece přehlédnouti,
že i vedle nich stávají ve školství zájmy jiné, no

%řoednání slavného sjezdu vyskytne
ed, še bude dobře věgovati pozornost

otásce, zdali Školství nade vyhovuje potřebám jí

ným, pojřebém náboženským.jsem mimochodem několik příkludů, sw
terých ua jevo jde, žo jednánl slavného

sákonodárství zemské a pro každého, kdo
Ja se zabývá,má velikoudůlesitost.

Mámzato,šeztétopříčinyjsemoprávn,
sohledě k svým náhledům a k svému stanoviska
osobnímu, vítati tento slavný sjezd pro důlečišost
jeho pro zřízení samosprávy zemské, a vyslovují
pevnou naději, že rokování, která v těchto dnech
ne tomto slavném sjezdu se provedou, sloužiti ba
dou ke zdaru a blahu naší drahé vlasti. (Výbornět

Bouřlivýpotlesk.)Dlouhotrvající potlesk ©odměnil oblíbesého
maršálka zemského.

Jménem městaPrahy uvítal sjezd p. Vlček,
(potlesk) náměstek parkmistrůr, následovně:

Vaše Eminencí, veledůstojní pánové, slavoé
shromáždění!

Dostává se mi dnes vyznamenání pozdravit
toto slavné shromáždění jménem rady král. blav.
města Praby. Vítám Vau srdečné v tóta maší sto
věžaté slovanské Praze a přeji Vám, aby konání
Vašemu Bůb požehoal, by Váš pobyt v Prato
byl Vám příjemným a provolavám činnosti tohoto
sjezdu srdečné „Na zdar!“ (Potleak: ©Volází
Na zdar!)

Předseda hr. V. Sechěberm udělil
slovo dp. Jeremiáši I.omanickému z řádu
siliánů, jeož delší -řečí maloruskou sa hlačného
soublasu přednesl pozdrav bratrského národa ve
východní Haliči.

Po něm vystoupil p. flarana, zásťapceJed
noty sv. Josefa v Hulíné pod Hostýnem, jenž při
nášel pozdrav 200 katolických jinochů a mužů
tamějších, shromážděných ve jmenované jedootě.

Jmenem Poláků promluvil předseda polských
zemědělských spolků, pan Marszalkowleu,
oděn jsa v malebný polský kroj šlechtický. Přál
sjezdu všeho zdaru. Sčenač Bože!

Jménem horáků moravských promlovil mladý
inteligentní roloík Samanlík v Ostrobu u Blanska,
redaktor rolnického Časopisu „Selských Hlasů.“

Na to uděleno slovomonsignorovídr. Alela
Jirákoví, rektorovi budějovického semináře a
kanovníkovi, aby promluvil o otázce:

Jaký význam má pro katolíky letoš
ní jubiloum sv.Otce papeže Lva XIIL?

Vasdp. řečatk přivítán byv blučným potles
kem připomíná výrok španělského státníka a spi
ovat. republikáua Castellara, který napsal, že jsou
dva největší mužové devatenáctého století, totiž:
Napoleon I., jenž jeho počátek oživuje u Lev
jenž konec jebo vyplňoje. Dodává však, že Lev
XIII. konec století také oživuje a to způsobem
prospěšnějším, než Napoleon, jako pravé „lumen
de coelo“, světlo s nebe.

Oa katastrofu, která dle slov básníka „lidská
srdce níží“, snaží se zažehnati nebo zmenšiti ži
votodárným světlem víry křesťanské a žárem lásky,
ktorou Kristus světu přinesl. Onťvysoko pozdrihl
pochodeň osvěty křesťanské, spojené se žárem
čisté lásky, takžeoněmlzeužiti slovbásníkových:

„Raka Tvá ji třímá
nad mořem věků! Nechť i bouře hřímá,
Tvá duše celé světy obejímá.“
To „světlo s nebe“, toho drahého av. Útce

našeho, Lva XIII. můžeme o slavnosti jebo dig=
mantového jubilea oslavití, hledíce na GOletoujeho
činnost kněžskou a velekněžskou, zočlkoa básní
kovou, poněkud jen ve třech slovech pozměněnou:

„Ty srdce hluboké, a v Boha vžité!
Ó jistě anděl jako proroku rety
též Tobě žárem očistil a v lety
Ti křídlo ducha rozpjal obrovitá.
Na žití dráze příkré, trnovité
Tys všady nesmrtelné trhal květy;
a v srdce Tvoje, kde jsi nosil světy,
vše rány Tvojí církve byly vryté.
Když v kolébce jsi ležel v děcka snění,
dal Dante na čelo Ti políbení
a 5 ním též úděl všeho utrpení.
A tak jei žil v budoucnosti zoří
jak maják, jehož záře chví se v moři,
než velké jitro lidatva z vln se vznolí“.

V těchto básnických verších na našeho ju
bilára veškerým právem obrácených, jost zároveň
obsažen celý význam, jaký má pro nás katolíkyle
tošní jubileum svatého Otce, papeše Lva XIII.

Jeho význam jest veliký a radostný, protože
ctihodné jeho stáří se bělá šedinami.

Přese všecky zásluhy vidíme však velikána
19. století Lva XIIL v podobném přesmatném stavu,
a to Des Jeho víny, v jakém svou vínou nalézal
se Castellarův první velikán 19. stoleti Napoleon
I. Tento uvěsněn byl na ostrově av. Heleny, pod
dozorem Angličanů, pod dozorem národa cisíko;
Onen, av. Otec Lev XIII., uvězněn ve Vatikáně,
pod dozorem Italů, národa tedy vlastního, 0 nómě
v nejnovější a poslední encyklice své ze dno Ó.
t. m. praví, že neustane jej milovatí a že jomu
s radostí poslední zbytek sil svých věnuje, aby mu

drabý poklad náboženství sachoval,jeho s načestné dráze ctaosti udržel a bidn jejich dle mož
nosti zmírnil,“

méně «sa bade hd

DSAaron vteDad

„v



On úpí podmrakemžalářevatikánského,col |
sstrpčuje jubilejní slavnost.

ubileum sv. Otce má tedy význam radosti

(o dostu protožeae. Otecjest oejetihodaějšíosti, p EA |
„ssoboupo celémsvětě, jehoš ducha „křídlo obro
vvjté“ šumí po celém avětě.

Aby to dokázal, aastižuje
kolika rysy jeho činnost na av. Petra.
(Urádí poaměšný verš, který hnedpo jeho
Jení na stolec papežský eepřátelé o oěm :

„Non 6 Plo, ooa 6 Clemente,
—E Leone — senza dente.“

tt. ij. český:
„Není Piem, není Klementem,
Jest Lvem — ale bezzubým.“

Nepřátelé se zmýtiši. Lev XIII. hájil práv

svýchZb ečně — suaviter ja modo, ale fortiter iRre.e bude bezmocným, neeplnilo se. ueboť za
ntlfikáta Jebo splnilo ge slovo belgického pu

licisty Laveleye, že „přijde doba, v níž poroste
wnoc„papežství a še mnosí, kteřá dmes bojují proti
sněmu,vrhnou se mu k nohám a prosil 0
Jeho -oehranu“. Ont jsko „světlo s nebe“ vekkeren
svět j vydatné osvěcuje pravdu křesťanskou, i
mocně zabřivá láskou křesťanskou.

Jsou to Jeho okružní listy, jimiž to působí.
V nich líčí ma př. církev v nezkaleném avětle
pravdy jako matku pravé osvěty; v nich staví do
pravého světla mocvladařů a původ mociobčanské;
v nich vysvětluje křesťanský státní řád a povin
nosti křesťanského občana; jinde opět objseňuje
křesťanskou nauka o státě a společnosti lidské.
V encyklice jiné vrhá paprslek avětla nebeského
na základ rodiny a státu, na manželstyí a vykládá
hrozné následky toho, když svá'ostný ráz man
želství křesťanského se podrývá a zlebčuje. On
vrhá křesťanský paprsek světla na smutné poměry
sociální a ukazuje nejen na nebezpečenství, jež
hrozí společnosti lidské z hnutí socialistického, ale
dokatuje zároveň, že nekyne lidem za smutných
a podvratných jeho směrů jiná spása, leč jen
v mávratu ku křesťanským zásadám mravnosti.
Učinil tak zvláště v encyklice „Rerom norarum“
A proto nazýván jest „sociálním papešem“.

Lev XIII. jako „světlo s nebe“ sálá paprsky
své oslňající moadrosti na vědy a umění, v němž
sám jako básník jest velikým synem Muz, na pole
diplomacie, na rozbárané poměry nynější, zvláště
v Evropě.

Spasný maják v zápase živlů jest Lev XIII.
To naznačil sám av. Otec r. 1887 k státnímu svému
sekretáři Rampollovi slovy: „Dílo záchrany ne
sdaří se bezcírkve; begblahodárného vlivu té, kteráš
dovede jistou rukou vésti duchy k pravdě, srdce k
cimosti a k oběli“,

To ukázal působením svým za 20 let svého
pontifikátu, kdy způsobil obrat netušený při pro
středcích hmotných téměř žádných, při prostřed
cích papeže o hmotně dědictví Petrovo olonpeného.
O žel, že jest mi říci papeže oloupeného, a že
tímto csudným slovem mám přejíti na žalostný
pro nás význam papežského jubilea, že z lesku
diamantového toho jubilea mám přejíti na jeho
fvrdosí, kterou cítí nejvíce náš jubilant. Neboť toť
jest, co kalí naši radost jubilejní, co na všechen
lesk Jeho diamantového jubilea vrbá ošklivý kaz
a temný stín bolu a spravedlivé rozhořčenosti nás
všech věrných katolíků nad těmi, kteří drabého
mašeho sv. Otce do žaláře uvrhli, a kteří bohužel
i v roce jubilea uv. Otce o to Be stárají, aby
v to nadšené, blahopřejné volání věrných katolíků
„Eviva“, zavznělodo Vatikánu i démonické „Pereat“.
A chcete důkazy tobo ode mne? Nuže, vspomeňte
si, co se stalo letos v měsíci únoru. Katoličtí stu
dující jednotlivých římských fakult účastnili ze
slavnosti jubilea sv. Otce. Proti tomu způsobili
protidemonstranci liberální a nevěrectví studující,
kteří jako všichni liberálové vůbec všechnu 8vo
bodu chtějí míti jen pro sebe a prv nikoho jiného.
Vláda italská nejen že nestrhala urážlivéplakáty
po celém Římě nalepené, nýbrž dovolila tato pro
tidemonstraci a trpěla, aby nejhanebnější řečipro
nášeny byly od bezvousých mladíků proti ctihod
nému kmelu Lou XIII. — proti nejvyšší hlavě
církve — proti neodvislému panovníku, za jakého
sama svými tak zvanými garaněními — ale v pravdě
planými zákony papeže římského před světem
uznává. Věnčíce sochu knčze odpadlíka Jordana
Bruna a provolávajíce jemu slávu, řvali tu nedo
učení mladíci na náměstí „Campo fiori*: „Smrt
papeži! Smrť Jezuitům!“, kteří ovšem při takové
příležitosti vikdy acházeti nesmějí. „Smrt kleriká
lůia!“ Ano zavzněl tu i hlas: „Na šibenici 8 cio
cisrem z Carpinetul“ t. j. se sv. Otcem, neboť
v Carpinetu, rodišti, jak známo, uv. Otce dostává
chudý lid, jenž ei rád na pána braje, přezděv
„čiociaro“. Tu zase — mimochodem -řečeno —
splněna pravda Oaisova epigramao:

„Tak od jakživa žádá
ten mnohlavý dav:

Kleonům dej se vláda,
Sokratům bolehlav I“

Dech se ve mně tají a blas se mi téměř
chvěje, když mám opakovati tyto sprosté nadávky,
to ďábelské přání, jehož řev měl' ohlas aš tam
ve Vatikáně, a k němuž vláda italská, nebyla-li
sama jeho původkyní — mlčela. Jak mrzkou to
hraje vláda tato komedii se avými pověstvými ga
rančními zákony vůči papeži a vůči celému světu!

Kdyb ednímu tídu z ghetta římského cosi
babo ve strestala by takový ulíčnický

projev i bes daných sidům garančních zákonů —
ale jubdilovaného, od celého křesťanského světa
ctěného Ameta a seuverena BODezastene, ač to k
tomu sama garančními zákony slavně ale vlastné
Jen farizejsky — zavázala. A On, ten veliký Lev
XIE., On to vše dle vzoru Kristova trpělivě snáší,
a právé tím zase téš v tomto aměru jeví se nám
v pravdě velikým, takže i o Něm platí slovo
Vreblického v „Posledních sonetách samotáře“

né:
„Ti, kteří trpí v hloubi duše svoji
a mičením své velké rány balí.
sou velcí tam, kde největší jsou malí,

Jeou praví vítězové v žití bojí.
On svůj bol s křesťanskou snáší trpělivostí

a lká s boleim největším nad Italil sice sjednoce
mou, ale při tom hladovou, hladem mroucí. On
lké nad tou Italií, která ve svém týdenníků „La
Nuova Roma“ a to v každém čísle nese v čele
heslo: „Osvoboďme se od papešství, chceme li míti
alá šťastnou.“ .

Avšsk přepodivná to věru — mimochodem
řečeno — Nemesis: ulice a korsa v italských
městech po revolucionářích proti papeži pojmeno
vaná, stala se jevištěm revoluce proti králi : porta
i korso Garlbaldiho zbroceny byly krví lidu proti
králi ozbrojeného. Porta Pla, kterou revolacionáři
vtrhli do Říma 20. záři 1874, nalezla mstitele le
tos u porty Garibaldiho! Ta splnilose francouz
ské přísloví: „Kdo dáví papeže, zadáví sama sebe.“

Nejemutnějším však při tom zjevem je, že
výzvy ty byly uvalovány na katolíky. S bolestí o
tom píše sv. Otec: „Jaká jest ta Naše svoboda —
kdyš podnět odjinud vycházející mohl sloužiti sa
sáminku, aby se ještě dále šlo na cestě násilí a
Hdovůle, a nové hlubší rány aby se zasasovaly
církvi a nábošenství.“

V tísni nalézá se sv. Otec, a sice dvojí.
První tíseň Jeho plyne z Jeho postavení naproti
vládě italské, a drubá je tíseň finanční plynoucí
z vydržování tolik úřadů k řízení církve nezbyt
ných, jež musí teď po zabrání území papežského
vydržovati pouze z milodarů véřicích. Řečník ptá
8e, jak se máme a jak jest nám duchovním synům
Jeho zachovati 8e v této dvojí tísni? V první
tísni nesmíme ani my českoslovanští katolíci —
abych alov užil samého ev. Otce ze srpnové Jeho
letošní encykliky — „eříkati se přání, aby nej
vyšší hlavě církve dostalo se potřebné neodvislosti.
ješ podmínkou jest nesbytnouneodvislosti.ješ pod
mínkou jest nezbytnou neodvislosti katolické vúrkve.“
Proto musíme protest veřejně zde pozdvihoouti
proti zabrání území avato-petrského a proti tomu,
že tak sv. „římská otázka“ jest v moderní politi
ce a diplomacii stále „mrivým bodem“, který teď
bodá sice pouze nás věrné katolíky, ktery ale br
zy může ve svých důsledcích snadno bodati i hlavy
korunované. Neboť když se bez trestu strhne po
svátná koruna světského panství s té hlavy, jejíž
skráně po jedenácte atoletí zdobila, jsouc posa
zena (am a zasvěcena prozřetelností Boží a prá
vem všech národů křesťanských — když se bez
trestu smí atrhnouti koruna panovnická s posvá
tné hlavy náměstka Kristova: kteřá pak potom
korana panovnická v Evropě bade jistá a bezpeč
ná? A proto voláme my se žalmistou Páně; „A
nyní, králové, rozumějtel“ Jestliže tak zv. „fait
accompli“ — „dokonaná událost“ může zbaviti
nezadatných práv papeže, jak vratké jsou potom
pod tímto moderním ubíječem práva — i ostatní
trůny královské!

V drubé tísni, tísni finanční sy. Otce nesmí
me zůstati při pouhém slově, při pouhé soustrasti,
nýbrž my též musíme se přičiniti, abychom něja
kým a pokud možno letos větším milodarem zmír
pili tíseň strádajícího av. Otce Svého, což nejlé
pe učiníme — a já za to všecky snažně prosím
—až po sjezdu k domácím se vrátíme krbům,
protože zde dle $ 13. jednacího řádu ejezdu jest
to nemožno.

Nadšenými slovy pak vyzývá, abychom se
přimknuli ještě úžeji k sv. Otci a vynasnažili se

býti velikými katolíky velikého papeže.Ó tlačme se tedy k tomu „světlu s nebe“,
k tomu „světlému věštci“. Buďme s velkým pa
pežem, velkými Jeho syny, ne snad jen v slově,
nýbrž blavně v činu! V činu, pravím, veřejným
slovem i skutkem vyznáním víry v tom boji, kte
rý strhnut byl proti nám a proti tomato sjezdu
našemu od lidí, kteří se sebázejí dost často proti
nám na vývoj, ale nám nechtějí dovoliti scbůzi
jen na naši obranu a na naše náboženské vzpru
žení pořádanou.

S nadšením volá řečník, že my jsme již na
úsvitě svého probuzení z lhostejnosti, z lethargie
náboženské. Toho důkazem jsou ty četně navětě
vované sjezdy katolické.

Končí pak: Ano, semkoěme sel abychom byli
velikými katolíky velikého papeže! My ovšem ví
me, fe nedojdeme hned toho cíle, neboť u mno
hých ještě mnohý předsudek a bázeň lidskou mu

me odstraniti.

„My vyčkáme, nechť zabalena v prach
se meta naše ještě v dálku halí,
nám starosti mha oči nezakalí,
tmy skrze mhy zříme v jitra nach,
my nezachvění ve svých zásadách|
Pryč chabost, jen ten květnic ducha blín!

Pryč předsudků a obav plachý stíz,
my zvítězíme a my dojdem k cíli,
Den lidstva nový chýlí se k nám, chýlí!“
Všdyt víra Kristova, jejíž strážcem Lev XIIL.

Jest, musí všude zvítězit, bademe-li my jen vel

pel katolíky, a pravda Jej plným leskem zazáv podvečer 16. století. Protose Svatoplukem
Čechem voláme:

„Nechť mračna, mlhy, smršť nám její líce halí
a mdlý jen kmitá svit pochmurným okrskem,
nechť hrozí poutí tou nám útesy a skalí,
Jen dále s odvahou sa spasným paprskem“

za „světlem s nebe“, za Lvem XIII.!
(Hlučný potlesk, řečníku se gratuluje,)

Po skončení řeči vsdp.Jiráka sbromáždě
ní stojíc zpívá hymnu papežskou.

Hr. Schčnbern děkuje řečníkoviza krás
nou a povzbuzující řeč. (Výborně! Potlesk.)

Na to sdělen papežský dopis, který četl P.Šimon
Hr. V. Sechmnborn pak čte telegram k pa

poži, navržený výborem. (Výborné !)

Telegram zaslan dem sv. Otel Lvu

„Katolíci čeští ze zemí koruny sv. Václava na
svém druhém sjezdu v Praze shromáždění vzdá
vají nejuctivější díky za apoštolské požehnání,
jež Svatost Vaše dne 19. minulého měsíce sjezdu
tomu uděliti ráčila. V nejhlubší úctě a synovské
lásce náméstku Kristovu na zemi zcela oddáni,
Boha za blaho Vaší Svatosti prositi nenstanou.
Svoji nezdolnou věrnost k apoštolské Stolici všichni
jednomyslně prohlašujíce odsuzují křivdy, na něž
Sobě Svatost Vaše v poslední encyklice ze dne 5. t.
m. stěžuje, a co nejvíce litují tísně, jížto Svatá
Stolice sklíčena jest. Hájíce zájmů katolických
vším úsilím budou se o to anažiti, aby Otec a
nejvyšší Pastýř katolických národů zdědéných
práv svých opět nabyl. K této pak své činnosti v
nejhlubší pokoře vyprošují sobě od Svatosti Vaší
apoštolského požehnání, záruky pomoci božské.“

Předseda.
Na to uděluje předseda br. V. Schčnborm

slovo řiditelidru Trakalovi, aby promluvil

O jubilen císaře a krále našeho.
Ředitel Strahovské akademie, universitníprofessor

dr. Trakal vzpomenuv papežských encyklik o státn
křesťanském, pravil, že vladař má vykonávati vládu
na místě Božím jedině ku blahu svěřených mu ná
rodů, spravedlivě a ke všem věrně, že má spojovat
nezbytnou přísnost 8 otcovskou láskou, nespoléhaje ze
toliko na moc vojenskou a policejní, a na odstrašující
sílu trestu. Všem náleží láska vladaře, nikoli však
křivda. Na to velebil řečník zásluhy našeho mocnáře,
který jest prodchnut zásadami křesťanskými a který
pokládá si za česť skutky vyznávati svou víru. Pak
vzdal hold mocnáři, který nastoupiv v bouřlivém roka
1848 trůn a vládu, převzal na sebe úkol veliký a ne
snadný. Musil potlačiti hnatí revoluční, ohroženou
celistvosť říše a znova ji zříditi v ohledu politickém,
hospodářském i socialním dle moderních zásad kon
stitačních. Po válečných událostech r. 1859 a 1866
podařilo se císaři Františkovi Josefovi avou moudrou
a rozšafaou politikou zachovati říši mír více než tři
cetileti — nehledíc vnitru k mohutném zabrání Bosny
a Herzepoviny z příkazu Evropy. Rakouští národové
jsou vděčni svému panovníkovi, že zjednal našemu
mocnářství vynikající postavení ve světě,

Politické instituce novodobého státu přirozeně
vynesly na povrch a rozvinuly v celém rozsahu četné
protivy a křižující se interesy národů, volitických stran
a společenských tříd, jichž střetnutí se mělo v zápětí
nutně mnohý více méně citelný otřes řádu a života
státního a přivodilo střídavé kolísání zákonodárství
ústavního, dopouštějící u skupin vládnoucích nezřídka
jednostranného využitkování politickémoci, za to však
budící na stranách ostatních odpor zásadní. Než v tomto
vlnobití politických proudů, temných zmatků a změn
jeden bod vždy byl a zůstal pevným a jasným. Byla
to trpělivá křesťanská oddanost panovníka k obtí
Znému úřadu vladařskému.

Nejvyšší představitel jednoty státní neustal vlá
dám svým připomínati, aby zjednávaly mír mezi ná
rody, národy pak vyzývati, aby zanechavše sporů spo
jenými silami pracovaly k rozkvětu společných ne
dílných vlastí, U

Právě nynější neutěšený stav věcí politických
svědčí o tom, jak těžko lze nalézti a upraviti ony
základní instituce státní, jež přivodily by národnímír
aneb aspoň omezily pole sporů. Tolik však jest jisto,
že pokud u národů a etran neproniknou a nezavládnou
v otázkách veřejných, církví a panovníkem zastávané,
zásady křesťanské spravedlnosti a rovného práva, ne
dojde k trvalému smíru. (Výborně! Hlučný potlesk.)

To platí toho času o jiných, zvláště o našich
krajanech druhé národnosti; buďme toho však pamě
tlivi vědy též my sami.

Dosud nevymizelo z paměti katolíků rakonských,
kterak v jubilejním roce 1888 vŘímě příslašníci jrů
zných národností a jazyků na společné půdě věrnosti
k církvi a oddané lásky k císaři a králi avómu nešli
se a shodli jako jeden avorný národ bratří. Rovněž
netřeba bedlivým pozorovatelům politických dějin
našich připomínati, že spravedlivé nároky národa če
ského právě u zástupců sourodého katolického národa
polského (Výborně!) a slovinského (Výborněl), ale též
vynikající měrou u katolických Němců ze zemí alpských
vždy (Výborně! Hlučný potlesk.) měly věrné spojence
a stoopence politické, (Nová pochvala.)

S hlubokou vděčností připíná národ Český ke
jménu císaře a krále Františka Josefa I. své obrození
ultarní (Výborně!), vybudování a dovršení své orga

nisace osvětové od školství obecního až k obnově v'a
roslavného vysokého učení a k akademii věd a umění.
Organisace tato ovšem v život uvedená vládami libe=



rálními, zejména po stránce nábošensko-mravní vý
chovy neodpovídá namnoze tušbám a ideálům kato
Jíků, aniž vyslovenýmsnahám panovníka po výchově
mládeže v duchu pravé křesťanské vzdělanosti. O tom
pa tomto slavném sjezdu bude ješté obšírněji jednáno.
Neš dík náboženskému přesvědčení a vlivu mocnáře,
sůstali jsme aspoň ušetřeni kulturních bojů skázo
nosných, jaké řádilypo drahnou dobuv říších jiných

Liberalismus ovšem i v Rakousko a v udších
vlastech našich mnoho spousty nadělal (Tak jest!),

mnoho neblahých sporů a rozkolů podnítila přirozené3 křesťanství, k sobě vížící katolické národy a
strany, často přetrhal. Neš katolíci neztratili a neztrá
cejí mysle. Idey křesťanské přečkaly ve vývoji svém
skoušky těžší a dojdou bohdá časem i v tomto státě
křesťanském opět k platnosti v šivotě vařejném. Ka
tolíci povzbuzení Sv. Stoličř a vladařem budou o to
usilovati, aby zásady křesťanaké v šivotě veřejném i
soukromém byly uplatněny. Děkujme Bohu, že máme
císaře a krále, jenž odhodlán jest zachovati státnímu
životu konservativní nábožensko-mravní základy. Císař

aje o všecky své národy, anaší se zlepšiti posta
vení dělného lidu, o zmírnění bídy a nouze nema
jetných tříd.

Jeho padesátileté jubileum panovnické badiš
nám podnětem, bychom pracovali a postupovali v tom
téš duchu a v tomtéž aměru, nedbajíce ani obtíší ani
překážek, ale jisti jsouce, že na této cestě sejdeme se
s křesťanskými snahami našeho Nejjaenějšího císař
ského a královského pána, avšak též dříve nebo po
zději se snahami všech stejně smýšlejícíchkatolických
stran rakouských. Vědy, ve všem a všude vediš nás
heslo, jež na vítězném postupu katolíků v říši sou
sední často opakoval znamenitý vůdce, a jež odpo
vídá i našemu hlubokému přesvědčení: „Ve věrnosti
k císaři a králi a k vlasti nemá a nesmí nás předčiti
pikdo.“ (Dlouhotrvající potlesk, řečníku se blahopřeje.)

Shromáždění zapělop hymnu rakouskou.Na to četl hrabě Vojtěch Sehčěnborm návrh
telegramu holdovacího Jeho Veličenstva tohoto znění:
Kabinetní kanceláři Jeho cís. a krá. Apoštolského

Veličenstva v Išlul

„Drubý sjezd katolíků Českoslovanskýchv Prase
shromátděný prosí, by směl složiti u stupňů trůna
Jeho cís. a král. Apoštolského Veličenstva výraz po
citů nezměnitelné věrnosti a oddané lásky, jakož i

řání, by Všemohoucí Bůh nejmilostivějšímu Císařia
ráli co nejhojněji žehnati ráčil, všude a všdy, zvláště

však v tomto roce jubilejním.“
Po přečtení telegramu zapělo shromášdění hymnu

nérodní „Kde domov můj?“

Druhý den katol. sjezdu.
Ráno po 7. hodině ubíral se průvod čítající přes

8000 delegatů a členů kat. spolků ze všech českých
diecésí e Klementinapřes Karlův most a Malou Stranu

na královské Hradčany. V průvodu budily pozornoststatné postavy Hanékř a Slováků v národních krojích.
Průvod, který táhl celou hodinu než přešel, zahájili
dva pořadatelé, pak malé četné družičky. V čele prů
vodu nesla jedna dívka provázená dvěma družkami
Jiliovou korouhev, jinou korouhev nesly dvě dámy,
provázené velkým průvodem katolicko-křesťanského
socialního spolku paní a dívek. V průvody se úča
stnily též damskéspolky z Plzně, Rokycan, Milevska,
Turnova, Čes.Brodu, Pardabic, Janovic, Chudenic,
Lobčic, Brna Lišně, Náměstí, Vyškova z Moravy,
s Kardašovy Řečice, z Písku, Semil, Ronova, Ústí nad
Orlicí, z Černého Kostelec, k nimž se dražily paní a
dívky ze všech končin Čech. Za nimi kráčeli Mora
vaně, zejména Hanáci, deputace kat spolku z Vídně,
starobrněnská av.-Josefská Jednota s praporem. Taktéž

s prapory se dostavily Jednota kat. tovaryšů v Brtnici,z KardašovyŘečice, kat. horníci z Příbrami v hor
nických stejnokrojích, jednoty ze Sedlčan, Neveklova,
Třebešic, Přelouče, Chrudimi, Plzně, Loun, Jindřichova
Hradce, Cerhovic, Jednota kat. tovaryšůz Prahy,
Národní kat. jednota ze Smíchova, Svatováclavská

jednota v Pruze a Marianská družina. K těmto spolům s prapory dražily se kat. jednoty, spolky a de
putace z Domažlic, Černilova, Luže, Králové Hradce,
ze Slezského Předměstí, z Chocně, z Kostelce Červ.,
s Náchoda, z Týna nad Vltavou, z Píska, z Kumšaku,
Strmilova, Semil, Nov. Bydžova, z Vamberko, z Lišně,
Tařan, Řikovic,ze Želechovic, Unčova, Šamberka, ze
sv. Hostýna, s Němčic, z Třeště, z Noutonio, Jažlovice,
z Mříčné, z Malše, s Chrudimi, s Proseče, te Zbra
slavic, z DrahnoÚjezda, s Roudnice, Čsrnouško, Zam
berka, Vel. Jesenic, ze Studence, z N. Jičína, Přerova,
Ostrohu, Val. Meziříčí, Olomouce, Boskovic, Vanovic,
Jaroměřic, s Uherského Hradiště, Uherského Brodu,
s Frýdlantu atd. Na všechny spolky a depatace se
vyptati nebylo možno. Kat. učitelský spolek z Čech a
Moravy byl četně representován.

V průrodu byl nepoměrně četně zastoupen český
severovýchod a východ a to laici i duchovenstvo.
V průvodu byli též zástupci ze Slezska, Haliče, Sla
vonie, a Slovinci. Ze šlechty se účastnili princ Fer
dinand Lobkovic, hrabata Schonbornové, hr. Belcredi,
Nostic, Chotek. Lašanský, poslanci Šalc, Vitáček,
Svěží, Stojan, Šsvčík, dále dr Jan Sedláček a Hruban
s Moravy, redaktor a universitní profesoři, přečetní
kanovníci. Průvod zpívající zbožné písněusavíralo
množství lidu. Ve velechrámu sloužil pontifikální mši
sv. kardinál kafše arcibiskup Schónborn za přítomnosti
nejdůstojnějších biskupů, prelátů a jiných hodnostářů.
Pobožnost zakončena Marianskou písní: „Tisíckrát
posdravujeme Tebe“ načeš se lid rozešel.

Druhá schůse slavnostní.

V úterý o půl šesté hodině konala se na Žo
fině drubá slavnostní schůze, rovněž tak +lavná jako
byla první. „Národním Listům“ byly trnem v oko

lesklé řády a zlaté řetězi vynikojících účastníků. My
jeme jejich přivržencům Adámkovi, Trojanovi, Jan

dovi, Volankovi atd. řády jim udělené nevytýkali, my
nevyčetlí panu dr. Podlipnému nádherný zlatý řetěz,
který sj dal posvětit, neboť víme, že by všichni mla
dočeští předáci a radostí řády a řetěze nosili, kdyby
Jim je někdo jen odělil. Předseda brabě Vojtěch Schča

bora podotknul me -počátkuochůse, le tato ocbůze
Jest slavnostním večerem katolického učitelstva. Na
to přečtěny některé došlé telegramy, zejména tento:

Odpověďapoštolského nuntia na ku ka
tolickému ajesdu v Praze panuhrabdti Vojtěoku s
SehOnbornů.

Pane hrabě!

Obdršev Váš list, zaslaný mi v příčiněkatoli
ckého sjezdu v Praze ode dne 23.—9$0.t m., spěchám
ssslati Vám svá nejlepší přáník dobrému zdara a
sároveň Váu. blahopřeji k Vůšíiniciativě. Co se tkne
pozvání, jenž mi laskavě činíte, bráti spolumasjesdě
účast, musím ku svému nejopřímnějšímu politování
sděliti, še mně tomu vyhověti nelse, Okolnosti zvlášt
ní zabraňují mi vsdáliti se z Vídně po celý čas srp
na. Prosím, abyste mne měl omluvena u svých přátel.

Bačtež, pane hrabě, přijati ujištění mé nej
upřímnější úcty.

Arcibiskup Sobastský,
' apoštolský nuncíms.

Na to ujal se slova ndp. biskup brněnský dr.
Front. 8al. Baner a promluvil řeč přímo skvostnou,
řeč, jež všecky rozehřívala. Hlaboké v nf uložené
pravdy unášely napjatě poslouchající obecenstvo vědy
víc a více, takže na konec bylo přímo elektrisováno.
Promlavi! pak ndp. biskup, kterýš jest, jak známo,
slovátným a vynikajícím řečníkem, nadmíru správnou
líbeznou češtinou a u zfejmém pohnutí doslova takto:

Vaše Eminencí! Nejdůstojnější biskupové!
Velectěné shromážděníI jnější páni P

Velevášeným předeedníchrom přípravného komitétn druhého obecného sjezdu katolíků českoslovan
ských a sjezdu samého byl jsem včera poctěn přáním,
abych jako biskup diecése, ve které první sjezd obec
ný katolíků česko-lovanských konán byl, k slavnému
sbromáždání několik slov promlavil. Měl jsem arcif
upřímný úmysl vyhověti přání tomuto, jednak abych
se Jebo hraběcí Osvícenosti odvděčil sa to, še první
ho sjezdu našeho brněnského nejen osobně se súnst
nil, ale i vzácnou řečí jej zvelebil, řečí, která se nesla
k tomu, aby rozvaděné národy pojidlem vyššího dru
hu, pojidlem jednoho Otce nebeského jako dítky Boží
vzájemně se zblížily a smířily, jednak abych Vám,
velectění pánové, pověděl, s jakým potěšením a ja
kým povděkem jsme uvítsli na Moravě správu, že
koncem srpna mé do Prahy svolán býti drahý obecný
sjesd katolíků českoslovanských, abych Vám pověděl,
s jakou radostí jsme přichvátali k Vám.

Že věak všickni páni, kteří hned s počátku aje
sdu slova se uchopili, jak brnénského ejezda tak pří
chodu našeho k Vámdo Prahy způsobem až příliš
lichotivým jiš byli vspomaěli, bylbych jen opakoval
to, co již přede mnou s usnáním bylo řečeno. Račiž
však, velectěné shromáždění dovolit, abych sa to dnes
veřejně a s povděkem osvědčil radost a potěšení nad
tím, še slavný přípravný komitét po slavnostních ře
čech, kterými jsme včera vzácná jubilea sv Otce a
Jeho Veličenstva oslavovali, a dvěma nejvyšším hla
vám, na Stolici sv. Petra a na trůnu habsburském
povinnou úctu a lásku projevili a hold oddanosti a
věrnosti pronesli, neznal otázky přednější a důležitější,
kterou by na prvním místě na první pořádek slavné
ho sjezdu položi!, nad otázku, která ae školskou na
zývá, a še dnešní slavnostní schůzi, slavnostním ve
čerem katolického učitelstva pojmenoval. (Výborně!
Soublas) Není zajisté otázky důlešitější,nad otázka
školskou, neboť ona je otázkou sociální. — Otázka
školská je otázkou náboženskou, neboť ještě nikdo
nevyvrátil, co Duch svatý pověděl, a čemu náv každo
denní zkušenost učí, že bázeň Boží je počátkem mou
drosti, (Výborně! Potlesk.) ne sice bázeň otrocká, kte
rá jen tresta se bojí a jen z donucení působí, ale
bázeň dětinné, která z ušlechtilého srdce pochází a
ke skutkům ušlechtilým vede. Má li se však dítko
Pána Boba báti, musí Ho dříve snáti, musí Ho ctíti,
tmosí Ho poslouchati, musí se tomu všemu též při
učiti. Pravil-li jsem však, že otázka školské je otáz
kon nábošenskou, pak musím doložiti, še je otáskou
netoliko kněží, nýbrž i nekněží (Výborněl) a všech,
kteřížto činí tu velikou společnost, kterážto se nasý
vá Svatou Církví Katolickou. (Výborně! Souhlas Po
tlesk.) Katoličtí rodičové jsou to, kteří dítky do školy
posílají, katolické dítky jsou to, které školu navětě
vují, katoličtí poplatníci jsou to, kteří školy sřisují
a je udržují. (Hlačný souhlas.) Otázka školská je
otázkou kulturní, je otázkou vzdělání a pokroku. hi
však nemohu si předetaviti člověka vzdělaného, který
by si záležitostí náboženských nevšímal. (Výborně li
Já nedovedu si představiti člověka pokročilého,který
by záležitostmi náboženskými pohrdal. (Výborněl) Bůh
Otec nebeský, který nás k obrazu svému stvořil, je
nekonečně moudrý a že nás k obrazu svému stvořil,
žádá též, abychom se vzdělávali, abychom pokračovali
dále, a proto poslal patriarchy a proroky, aby šířili
vzdělanost a pokrok mezi lidem Jeho vyvoleným a
skrse tento lid mezi všemi národy, ba On poslal Sy
na svého Jednorozeného na svět, aby všem hlásal:
„Buďte dokonalí jako Otec váš nebeský dokonalým
jest.“ Tento Syn Boží, kterýšto volal všechny k sobě,

ří pracojíce, obtížení jsou, přece spůsobem zosla
zvláštním volal dítky k Sobě, pravě: „Nechte mali
čkých příjíti ke mně a nebraňte jim“ a Dach Svatý,
který osvěcuje rosum náš, problásil: „Synu, uč 6e
moadrým býti!“ Škola náboženská, jak my si ji před
stavajeme, je nesbytně školou vadělání a pokroku.
(Výborně! Potlesk.)

Otázka školská je otázkou vociální, neboť těmi
zásadami, které se dítkám vštěpují ve škole do srdce,

budou řešenyjednou otásky sociální. Blaho n.sti záleší na autontě, náboženská škola hlásá přiká
sání: „Ctiotce svého i matku svou“.

oto čtvrté přikásání Boží jest jako anděl stráž
ný postavený po bok kašdé autoritě. Blaho epolečno
uti záleží na spořádané rodině, na svazku manželském
a této rodině, tomuto svazku manželakému staví škola
náboženská po bok dvu Anděle strážce, to velké při
kázání „Nescisološíš“ a „Nepožádáš manželky bližní
ho svého.“ — Blaho společnosti záleší na ochraně
života, škola náboženská hlásá přikázání „Nezabiješí“,
blaho společnosti chrání statky vezdejší, dobré jméno
a čest a statky hmotné,přikázání Boží učí „Nepro

mluvíš křívého svědectví blišnímu svému“ a
„Nepokradeš“.—Koko jn Azání,která hlásá

škola náboženská, jeto v mojí drazí, naše přesvěd"ení ootázce Skoleké. Škola náboženské má býtizá
kladem, na kterém jednou řešeny budou o 00
vlálaí, a kdo tedy otásku školskou dobře rozřeší, tem

najisté sjedná si sáslaby pro věb přítomnýa budoaní,a může býti nasván pravým cem mnohých
pokolení. (Výborně! Hlačný souhlas a dlouhotrvající,
stále se opakující potlesk!)

Na to promlavil slezský Polák, fíšský poslanec
fWwieňy právě, že krajané jeho jsou s námi spojení
náboženstvím, vírou e dějinami, Pak připomenul česky,
že tato neděli oslaví polský a český Jid společně cí
sařské jubileum ve Slezsku a Chce s námi zůstati
spojen.

Významnou politickou promluvil pak sem
ský poslanec moravský Viac. Šefělk z Vísek. Lito
val, še 60 teď v Rakouska provozuje všelíké politika,
jez ne katolická, spravedlivá ko všem národům a sta
vům.

Jménem křesťansko-sociálních žen českých pro
mlavilapací Berámková z Praby.

Předseda jednoty katolických učitelů vČechách
p. K. Skultéty z Vel. Jesenic, poukázal na velké
obtíže učitelů a kladl důras na víru.

Pozdrav kat. učitelů a učitelek moravských vy
řídilijednatel jejich spolků p. Jan Kořínek z Část
kova a sl, ačitelka Ter. Holásková < Brna. Nato
promlarili slav, řeči dp. Fr. Pohumek v Karlíně
o thematě „Církev katolické jako vychovatelka v mi
polosti“ a říd.učitel p. J. M. Kadlčák z Frýdlantu
„0 stanoviska církve katolické ve výchově vzbledem
k budoucnosti“. O významu rjezda učitelstva promla
vil dp. Em.Zák. Pak dr, rabam poděkovalkato
lickým učitelům, jimž sbrowáždění provolalo Sláral
Poslóze pozdravilejezd obnivou řečí Cborvat Makaries
Křižan a banáckýrolník p. Sládeček sŘíkovic,
Slavoostní sobůze skončena zapěním písní: „Kde do
tov můj? — Moravo, Moravo — a Hej Slované“.

V úterý pracovaly pilně též jednotlivé odbory
kat. ajezdu.

* . e

Řeč prof. dr. Fr. Nábělka.
V odboru pro vědu a umění proslovil velmí

zajímavou řeč o „basbošeciví a jeho působení v ši
votě soukromém i politickém“ pan dr. Nábělek
která v krozích učenců došla vzácného ocenění.

P. řečník připomíná, že pro krátkost času
lze mu jen nejvíce vyčnívající rysy nastíniti.

Řečník počíná faktem, že podstatným rozdí
lem mezi člověkem a zvířetem jest, že člověk ne
přestává na ukojení potřeb tělesných, ale že táže
se po příčinách, původu věcí, odkud jsou a jaký
mají účel. Dokazuje to za dítěti, které se táše
ustavičně, proč je to tak, že o něm říkáme, že jedno
dítě může se více tázati, neš dovede deset mudrců
sodpovidati.

Na to vysvětloje různá poblousení ducha lid
skóbo, která považují rozdíl mezi člověkem a zví
řetem povze za kvantitativní, vidí v člověku jen
svíře, hmotu na nejvyšším stupni vývoje.

S otázkou touto jest ve spojení otázka, jest
Bůh či není, a hlavněpak otázka: Jest jen hmote?
povstal tento svět sám od sebe, nebo jest dílem
původce od světa rozdílný?

Řečník přechází k novodobé filosofii a vy
uvětluje, že tato považujepůvodce světa za smý
šlenku a uváděje bludnéjednotlivé názory atheismu,
deiemu, uvádí i názor materialistů, kteří přisuzují
hmotě bytí naprosté od ničeho nezávislé a síly
vidí ve bmotě pobybající so.

Vykládá pak názor moderního materialismu
o atomech, jež se pobybovaly, z nich postala semě,
rostliny, zvířata, člověk. Dle oich jest i myšlení

výkonem hmoty, jako moaka přivodí se prací mlýna.tomu přibírají materialisté ještě na pomoc ja
kýsi nevědomý, neurčitý pud (der Wille zur Macht)
vůle k moci.

Na to vykládá pán řečník velmi násorně
účinky tohoto systému.

Kde je větší síla, tam větší právo. Tak uka
sují na rostlinstvo, kde jedeo tyje ze souseda, na
příroděživé, kde uchvacuje jedineci proti pří

buzenstvu, co může zmoci.slabšího, bojSilnější tvor přemáhá panuje boj a
výběr, vznikají tvorové lepší. Co jest slabšího,
musí zanikoout, příroda stává se dokonalejší.

To, co materialisté bájí o přírodě, platí u
nich i o člověku, platí tu materialistům slova Ne
rodová:

Kdo měkkým je, ten bídeč mře.
Jeden druhého hladí přelstiti, kdo má síla,

vu je n právo všejo tmudovoleno:nloupež, ež atd.
Tytozásady,kterévpodstatěsvéjsou broznéj

nkazuje ma jednom, který je bez obalu v slovil,
Jest to Msx Stirner, vlastním jménem ašpar
Schmidt, po nějaký čas professor (1806—1856),
jenš ve své knize „Der Einzige and sein Eigen
thbum“, kterou r. 1892 Pavel Lauterbach vydal, do
cela bez obalu, s největším cynismem tento obřaz
materialismu rozvíjí. Z celého tobo děsnóho obrazu
uvádímejen počátečná slova, která osvětlují všechno:
Co vše nemá býti mu starostí? A odpovídá:

Dobrá věc, Bůh, lidstvo, pravda, svoboda, lidskost,
spravedlnost, záležitosti svóho národa. knížete vlasti,
ba i věci mé duše.

Bůh, víra, mravaost, spravedlnost, vinatonectví,
lidakost jest bláenovství.



. Stirer savrbuje spoločatet lidaken, savribuje
rodize. Člověk smí ukojovatžádosti těla,

vat jinéhoo posvátným Jest jen to, co člověk si poovětí. Všecko na osvětě jest mu ajné. Neuf
hříšaíka na celém světě, všichni jsoucedokonalí.

Filosofie tato vrcholí ve světě: Není pravdy,
vše jeat dovoleno. za 1.

Řečníkobracíse k filosofa,v němžtakřka
tento cymický materialismus přiveden aš k čílen
ství, totiž k mudrci „Nietzechema“.

Nového nepovídá Nietzsche sice ničeho, ale

v stpuje jen bezohledněji, hrozivěji. O Bohu dízsche: My jsme ho zabili, me sebe na
jeho trůn. Pro náboženství má jen nadávky, na
sývaje je alkoholismem, hnusnou nemocí. U něho
v člověku musí všechno zmizet, aby člověk bostie
vynikl a toho nazývá „Uebermenseh“.

Jen zničit slabšího, to jebo heslem. Plodem
této filosofie jest Mommsen, stařec nad hrobem se
jiš třesoucí, který zvedá kyj a volá: „Seid hart —
der Schůdel der Teschechen ist fůr Schlige zu
dnglich“.

Tento falešný názor filosofický jest podpo
rován kapitalismem a jeho časopisy.

Tato filosofie, ač německá jeví se i u nás.
I básníci jí holdují. Řečník uvádí toho doklady z
našich nejpřednějších básníků.

Uvádí pak ještě ku konci, že právě tato ne
věrecká filosofie našemn životu národníma nejvíce
škodí. Liberalismus v filosofii jesto, to který ná
boženství slehěfi, kočžstvo potupil, šlechtu a spo
jence odpudil, rozdrobený národ ojediněl a oloupil
o nejlepší skvost, totiž o náboženství.

Ukazuje to p. řečník na Slovanech, kteří od
pradávna i v dobách pohanských byli zbožní. Nyní
u Čechů jinak. Palacký oslavován bes Boha, u
Poláků Mickiewicz v kostele, Ras icarv cizí zemi
jde nejprve do chrámu. Žádný národ však bez ná
boženství merozkvétal. Láska k vlasti pojí se i k
náboženství, protože potřebuje oběti. Vzkříšení ná
roda našeho nebylo by bývalo možno bez požeh
naných chaloupek a k těm patřilyi paláce,v nichž
pracovali šlechetní šlechticové. Pan řečuík uka
zuje právě na knčšstvo ve službě nirodní, jme
nuje Vinařického, Jablonského, Jiralka, sloven
ského Moysesa.

Dále dí, že proti nevěrecké filosofii měli by
se u nás epojiti všichni kteří v Boha věří, ať ka
tolíci, ať jinověrci, a uvádí za příklad vzorného
kněze a vlastence Sušila, v jehož ňadrech sestersky
se objímala církev i vlast, jímž dal každé srdce
půl, ale tak, še měla kašdá srdce jeho celé.
(Bouřlivý, nadšený potlesk).

Předseda děkuje jménem shromáždění p. řeč
níkovia uvádí, že atheismus jen křesťanskoufilo
soflí může býti vyvrácen. Vyzývá, abychom pěsto
vali filosofii, kterou ee obíral Aristoteles, sv. Au

gnatio a jiš na vrchol přivedl av. Tomáš Akv.
spomíná av. Otce Lva XIII, který odporučujestudium filosofie a připomíná, že studium filosofie

potřebno všem stavům.
Přednáší pak resoluci, která se přijmá i s

dodatkem Jeho Magnif., aby vyzváni byli nejen
kněží, ale i katolíci nekněží, zvláště učitelstvo a
professoři, aby pěstovali filosofii křesťanskou, která
jediná dovede zachovat národ náš před bezedným
atheismem.

Po modlitbě poladní udílí vdp. předseda slovo
drohbémuřečníku, o. k. univ. prof. dru. A. Vřešťá
lovi, jenž mlaví othematu: „TAeorie Lomhrosova
a věda křesťanská“.

Po krátkém úvodu udává nejdříve životo
pisná data Cesara Lombrosa, jenš narozen r. 1836
ve Veroně, tedy v Rakousku, ale lásky k němu
nejevil, neboť vystudovav v Turiné, bojoval r. 1859
8 vojskem piemontským proti Rakousku, stal se
r. 18462prof. psychiatrie v Pavii, ředitelem blá
zlace v Pesaře.

Jako mladík 23letý počal spisovat, napsal
toho mooho, ale jak sami přátelé jeho doznávají,
jsou práce jeho mělké, zbéšné, i údaje statistické
nedbalé, ba přímo nesprávné.

Lombroso se tím netají, alo tvrdí, že se mu
nejedná o důkas, ale o jeho myšlénku, ta jest
jeho účelem, jemuž posvěcuje všecky prostředky.

V díle svém „L'nomo deliguente“ tuto svou
myšlenku vyslovil, totiž že „sločin nelze připiso
vati svobodné vůli lidské“, on jestvýsledkem ab
normality v člověku. Člověk zločincem se nestává,
ale rodí.

Svou theorií opírá Se o darwinismas a dovo
zuje, že jsou sločinci mesi rostlinami (hmyzo
žravé), mezi zvířaty, která vraždí, kradou, podobně
i mezi lidmi a dokazuje to na pračlověku, jejž

spatřuje v divochu (l), u něhož jest prý zločinpravidlem.
Z toho pak dovozuje, še jest zločin „attavi

stická zpětivost.“
Dále ukasuje ma děti, v nichž prý se jeví

sločinecký pud Již nemluvně jest zločincem, ale
ještě slabým. Později lze prý sice zločinnost po
tlačit vychováním, ale zločin má dítě v sobě.

Z toho soudí Lombroso, že aločinec jest
vlastně nemocným; naní rozdílu mezi zločinem a
tak sv. „moral insanity.“

Zločin nelze prý považovati za poblouzení
evobodné vůle, protoše ji není, i člověk normální
má půdy zločinné, ale dovede je zkrotiti motivy,
jako je ctižádost, bázeň, hanba, dobrý mrav.

Tedy sločin není vinou, on mení zlem, jest
přirozeným úkazem.

Vldp.řečník obracíse pak kotázce,coříká

káto poor "každévážná věda, zvláště věda křeDe

Uvád', že v theorii Lombrosové lze postřeh
Douti nedostatek logiky a k vůli přehledu stanovi
čtyři věty Lombrosovy, které on vd svých žáků
sice vyžaduje, ale nedokasuje, chce víru, jarare in
vorba magistri.

Jest to 12. důkaz o všeobecné zločinnosti
tvorstva. Vidp. řečník ukesuje, že náhled Lom
brosův odporuje i materialismu, a jest nelogickým
kotrmelcem, který fantasie Lombrosova vykouzlila.

Že sločn jest pravidlem u člověka, nelze
dokázati na divokých národech, neboť není divoch
pračlověkem nýbrž tvorem pocházejícím od týchž
předků jaka my, ale zbloudilým. Lombroso sbírá
ze všech cestopisů, co úpatného našel o divoších
a z toho dovozoje zločinnost; dobře mu odpovídá
dr. Koch, že kdyby sebral, co dobrého našel,
udělal by z něbo anděla.

Zločinnost dokazuje Lombroso z kanibalismu.
lidožrout tví, jak pomala prý mizelo, a odvažuje
se až k brozné blaslenii, že prý symbolický jeho
zbytek nalézáme na katolické hostii (!!!). Tím
také odkrývá Lombroso své nitro a svou démoni
ckou zášť proti katolicismu.

Ex fractibus cogooscetis e0s| jizlivost a ne
návist proti katolicismu jest jeho znakem.

Že dítě jeat sločincem, jest opět logickým
nesmyslem. Neboť on připisuje každému dítěti
všechny zločiny, jako: zlobnost, umínénost, masti
vost, žárlivost, závist, prolhanost, bezcitnost, le
oost, opilství, necudnost, opičivost, krádež, lido
žroutství (!), vraždu, žhářatví, nemravné znásilňo
vání a moohé jiné zločiny, jež nelze na tomto
místě jmenovati. (L'uomo delig. I. díl kap. 3.)

To dokazuje i z anekdot, které kdekolivěk
sebral.

Zdravý rozum, každodenní zkušenost tomu
odporuje, jak p. řečníkobšírné vykládá.

Specialitou Lombrosovoujest „zločinecký typ“
který má tělesné značky na lebce, nosu, uších,
ramenou, vnitřnostech, 3 nimiž se rodí. Tu zamě
ňuje Lombroso nelogicky příčinu s následkem,
prohřešuje se proti Darwinovi, k němuž se hlásí,
a připouští tolik výjimek, že ztrácí se v nich

pravidlo. .
Že zločinec nejedná ze svobodné vůle, ale

trpí mravním šílenstvím, dokazuje Lombroso ve
spise Genio e foglio. Jemu geniálaost a šílenství
jest totožné. Odtud vtipjeho odpůrců, že píše „ge
niálně“. Žena jest Lombrosovi člověkem nedospě
lým, dítěti velmi blízká, každý politik je mu ls
tentním bláznem.

Ze všech namnoze si odporojících jeho ná
zorů jedná myšlénka utkvělá se vrací, že totiž
člověk nejedná ze svobodné vůle, ale z pudu.
Proto také jest mu zbytečnotrestati ziočince, třeba
ho dát do blásiuce. Žáci Lombrosovi hledí mnohé
odpory mistrovy zakřidovati, mnohé z jeho theo
rie vyuecbávají, ale všichni v tom se shodují, že

1. upírají svobodnou vuli,
2 projevuji zrovna diabolickou zášť proti

katolicismu. Náboženství katolické jest jim „epi
demická psychosa“, jak nazval prof. Giuseppe
Cerci pouti k jubileu sr. Otce r. 1888.

Lombroso našel dosti odpůrců; tak na kon
gresu pchysiatrů v Paříži r. 1889 propadl, po
dobně r. 1890 v Petrohradě. Stěžoval si potom
Zolovi. Lombroso, Zola — par nobile fratrum!
V Ženevě r. 1897 měl opět většicu

Lombrosova theorie jest atheistickým uče
ním, tak končí vldp. řečník,které upírá trestnost,
otupuje mravní vědomí, dovolaje úplnou zvůli,
jest paspartout pro všechny zločiny.

Proto měly by te všichni učencivěřící i
židé a pohané, kteří v nějakého Boha věří, seřa
diti proti tomuto zboubnému učení, které snižuje
člověka,

Vdp. řečník předčítá pak resolucí, která se
jednohlascě přijímá.

Třetí den katol. sjezdu.

Ve středu ráno o 8. hodině konala se první

usnášející schůze. Schůzi zabájilpřednoča hraběVojtěch Schónborn za přítomnosti obou místopřed
sedů vys. dp dr. Hory a dr. Hrubana, prof. dr.

Kováře, redaktora českéuniverity dr. E Kade
řávka, hr. K. Nostice a j. Na návrh vdp. kanov
nika Kuchynky přijaly na to jednohlasně resoluce
o otásce římské, v příčině Husova pomníku v Pra
se a opobošnostik božskémuSrdciJešíšovu

Na to pokračováno v poradách odborných.
O školách odborných podal zprávu katecheta Em.
Žák, o významu kolleje Arnošta z Parlubic pro
výchovu kat. intelligence. V odboru sociálním po
jednal p. Josef Elznic, rolník'v Mlečicích „0 spo
lečenstvech semědělských“ a pan Václav Paké, rol
nik v Černoušku pojednal o otázce: „Nouse a děl
ný lod ma šivnostech hompodářských.“ V odboru pro
vědu a umění pojednal gymn. professor p. Václav

Mallor no o m divadle S dbidenských „0sachování starobylých památek jch v se
mích českoslovanských“ pojednal dr. Ed. Šitťler ze
Žižkova. Vp. Jam Pauly, kaplan na Smíchově
dal zprávu o resolaci odboru pro organisací a

spolky. Resoluce přijata. („O jednotách kat. polit“
pojednal Th. dr. prof. V. z Hradce Králové,
0 organisaci spolku vzdělávacího pojedosl vp. Pau

dp. Tomáš Střebský, děkan z Mikulovic, re
feroval „o obecné škole nábošenské“, o niž v odbo
ra pojednali vp. katecheta „Kobosil a řídlol učitel
p. Vác. Špaček v Košátkách. Resoluce přijata za
volání výborně s potleskem. Pan redaktor Jiroušek
přečetl resoluce odboru socialního v příčině dální

ckého sákonodáratví. Resoluci v„ppřičné společenstev živnostenských přečetli p. Dvorský.V odbo
rové schůzi pojednal o tomto předmětu obuvnický
mistr v Praze, p. Václav Mencl. Resoluce přijaty
jednohlasně.

Jeho Magnificence, rektor české university,
pan dr. Eugen Kadeřávek, podal zprávu o pojed
sání professora dr. Frant. Nábělka c. k. profes

Boroů Hooa „Vliv novodobéatheistické(besecké) ofis na Šivot veřejný, polišícký a ná
rodní“. Pan rektor vylíčil stručně zboubné půso
bení bezbožectví, jehož následky jsou věra hrozné,
neboť v našem věku, kdož se odchýlili od víry
katolické, upadají v barbarství. Materialismna jest
hrobem filosofie, jest hrobem vzdělanosti a víry.
Materialismus říká: není nic, leč Bůb. Jiný drah
je pantbeistický. Pantbeista říká: Bůh je všecko,
tedy i ten kámen atd. Materialismus a pantbeig
mus se stýkají, přeskakají do sebe a působí na
lidstvo stejně zhoubně, jak professor dr. Nádělek,
který není knězem, jasné dovodil. Jebo Magnifi
cence pan rektor České university dr. Kadeřávek
velmi poutavě podával zprávu o referátu dr. Ná
bělka. Výklady jeho potkaly se 8 všeobecným sou
hlasem a resoluce navržená byla přijata s potle
skem. O řeči pana professora dr. Nábělka zmíní
me se pro nedostatek místa příště.

Vdp. Franfišek Vřešťal, který byl v odboru
duchaplně pojednal o zločinné theorii Lombrosově
a vědě křesťanské, a který vtipně Lombrosa vy
vrátil Lombrosem samým, přečetl druhou resoluci

pe vědu a umění. Obé resoluce přijaty za bouřvého souhlasu. V odboru pro literaturu a tisk
Jednal p. Josef Flekáček „o úkolu kat. tisku“ a
dp. redaktor Vaněček „o povionosti katolíků k ti
sku svému.

Třetí schůse slavnostní.

Za velikého účastenství konána byle ve stře
du po 6. hod. odpol. třetí schůze slavnostní. Po
zorovali jsme na ni s radostí nejen četné venko
vany a Pražany, ale zvláště kruhy intelligence
pražeké, professory obou vysokých škol a četných
středních a odborných škol pražských, učiteletvo
škol odborných i národních, vynikající právníky,
lékaře, p. inženýry a průmyslníky. Schůzi zahájil
předseda p. hrabě Vojtéch se Schónbornů. Starosta
£ Lišně, pan Josef Masel, přinesl sjezdu pozdrav
rolníků z Brněoska, kteří jsou dobrými katolíky,
drží se víry av. Cyrilla a Methoděje, kteří však
pro polní práce do Prahy zavítati nemohli. Za to
z Lišně přijelo na sjezd 11 účastníků (Výborně!)
Sjezdu přeje zdař Bůh! Rolaík Jan Horsak z Ku
novic u Uher. Hradiště praví, že velikou radostí
zaplesalo srdce jeho spolurodáků, když v pondělí
přijeli do Praby. Viděli, že matičku Prahu soci
alismus a liberalismus dosud tak neprožral, že
dosud jest katolickou. Pražanům a bratrům
cbům scházi pokoj. Ten zůstavuje všem za hold.
Když Bůh bude s námi, marné badou všech proti
nám vzteky. Provolává Na zdar Čechům a Slova
nůmí

Nejd. pan biskup budějovický dr. Martin Ří
ha pravil pak: Za pocitů přeradostných koná se
tento sjezd českoslovanekých katolíků. Učastenství
jest nadobyčejně hojné, nadšené, povznášející a
tudíž mnohoslibné. Sjezd jsme začali jako šeřadě
ný šik u hrobu sv. českých patronů, zde sloužil
Jeho Eminence ndp. kardinál, náš metropolita mši
svatou. Se sjezdem katolickým apojen sjezd eucha
ristický, úcta k nejsv. Svátosti. Toť jest zárukou
požehnání Božího, toť veštba šťastaóho dokonání
našeho sjezdu. Když jsem se účastnil kat. sjezdu
v Brně, byl jsem tam uvítán a pozdravemod Mo
vavanů; vyjádřil jsem při té příležitosti vroucí
přání, aby druhý všeobecný sjezd českoslovanských
katolíků v Praze se konati mohl. Nyní stal se
tento sjezd skutkem a mimo to jsme konali die
césní ajezdy v Táboře a v Hradci Králové. Sjezdy
katolické smýšlení naše katoiické vzpružujíaoži
vují, na nich jest také šťastné místo k řešení otá
zak časových. Okolo 150 r. po Kristu žil poban
ský madřec Celsus, který posmíval se křesťanům
tehdejší doby. Napsal také o ních uštěpačnou knihu,
aby úštěpky své o křestanech potomkům zachoval.
Kdyby dnes Celsus žil, nepsal by uštěpačné kuni
by o křesťanstva, ale řekl by: Ano, tam je prav
da, kde trvá víra p) 2000 let, kde tak četní teč
níci stkvěle bájí pravdy křesťanské! Kde národ
strácí katolictví, tam ztrácí vzdělanost a svůj vé
hlas. Does ráno navátívil jsem a vdp. proboštem
dr. Lenzem vóblasného Moravana, kanovníka spi
sovatele M. Kulda (Sláva mu!) Když jsem se
osmdesátiletého kmeta tázal, co oblaží český ná
rod, tu pravil slepec: Jen katolictví může nás
zachrániti a spasiti (Bvuťe potlesku). Nechť tento
sjezd katolický vzroste jako to zrno bořčičné, nechť
kvas lásky Boží proniká nás všecky (Výboraě!).
Buďme svorni a jednotni! Nesvornost nás habí.
Láska a svornost, ta jest vážná, když na lásce



Boší spočívá. Proto baď našim beslem: Svornost,
láska aj (Bouře souhlasa.)

Pozdrav litoměřické diecésepřínasl Phdr. aThdr. Kordáč, zástupce Jeho . biskupa
litoměřického.

Pak mlavil uberský Slovák Kollár, red.
slováckých Kat. Listů:

Domnívám se, še by tento katolický sjezd
mebyl českoslovanským sjezdem, kdyby na něm
neozvala se islova slovenská. My, Slováci uherští,
vždy přiznáváme se k vám, my víme, že vy 8 po
zorností sledujete poměry naše, víme, že, kdybyste
mohli, vytrhli byste nás z těchto poměrů. (Výbor
ně! Potlesk.) Proud, kterýse valí, hledí strhnouti
i náš národ, který dosud sice v chudobě žil, ale
spokojeně, který po staletí zachoval si svou víru
katolickou. Promiňte mi, prosím, nemohu dále trpě
livosti vysoce ctěného shromáždění zneužívati, ne
boť čekají fečníci dalš“, jem tolik dovolím si po
snamenati, že nás Slováky nesmírně bolí, že vy

tu v Čecháchče vždy jen rozkouskováni,že netvoříte celku. Čekámeod vás posilu. Bude-li u vás
tak posílen život náboženský, jako k moci vyšvihla
se vaše krásná řeč, bude-li Čech brdým katolíkem
a veřejným vyznavačem své víry, tak jako veřejně
vyznává svou řeč, pak nebojím se o budoucnost
českosalovanekého národa i kdyby přišla pronásle
dování jakákoliv, neboť pravda a dobro všade zví
tězí a prorazí. Opakují srdečný pozdrav ubolně
ného národa slovenského a prosím, abyste nás v

ek) svých zachovali. (Výborně! Hřímavýpotlesk.
Na řečništěvstoupil pak dr. Stojan, farář a říš.

poslanec z Moravy, uvítán jsa bouřlivým potleskem.
Posl. dr. Stojan jest znám jeko úchvatný lidový

řečník, jenž dovede uchvátit posluchače. Tuto pověst
a vlastnost u řečníka příliš vzácnou dokásal na novo.
Jeho řeč tak pochopitelná jako píseň lidová, působila
též jako lidová píseň. Vtip a žert střídal se s vážnou
myšlénkou, a obecenstvo zapomenulo vedra a každou
chvíli dalo se strhnouti k bouřlivé pochvale. Pravil:

Nejdůstojnější biskupové! Velectěné shromáždění I
Zpíváme a říkáme „Přicházím přímo z Moravy“ a já
mohu ještě říci, že přicházím k Vám přímo z Vele
hradu, s místa třikrát posvátného, posvěceného potem
našich věrozvěstů, přicházím k Vám přímo od hrobu
sv. Methoděje, kde shromážděno je na sto učitelů a
kde konají se duchovní cvičení čili exercitie. (Výborně |)

Abych mluvil po našem zvyku, „dali Vás naši
pozdravovati a vskazují Vám, že ačkoli jsou tělem
vzdáleni, přece srdcem a duchem s Vámi jsou spo

jn“ (Výborně!) a jistý Hanák s Právčic od Huna mne poprosil písemně: abych aš sem přijdu, Vás
ravil našim krásným pozdravem: „Pochválen buď

án Ježíš Kristas“. (Výborněl)
Tento krásný pozdrav je celý program náš, kte

rý nás k časnémn i věčnému blahu zachová! Kterýsi
vojevůdce v turecké válce měl vykonati přechod přes
dravou řeku, i rozkázal veliteli zákopnictva, aby přes
tuto řeku za hodinu postavil most. Velitel zákopnictva
odpověděl: „To jest nemožnol“ I rozhněval se voje
vůdce, popadl meč i uťal kus pláště svého a poslal
jej k veliteli sákopnictva s tím dokladem, že jestli
most za půl hodiny nebude postaven, na tom kusu
láště, bude oběšen. A hle, most skutečně byl hotov.
aždé porovnání pokulhává, já tím nemyslím nic zlého,

ale chtěl jsem si pomoci k počátka své řeči. (Veuelost.)
Pan předseda řečníckého výboru zdejšího mně

napsal, abych promluvil o důležitosti tisku pro kato
lickou organisaci, ale řeč ne déle než půl hodiny
trvající. Prosím,velectěné shromáždění, já téš mám

postaviti most a postaviti most přes dravou, velmiravou řeku (Výborně!), a po tom mostě mají přejíti
k nám ostatní všichni. To je zajisté velmi těžká úloha
a, přátelé drazí, kdyby to byl aspoň hmotný most,
ale to je most duchovní, ten je tíže k provedení a nic
naplat, za půlhodiny mám s ním být hotov. (Výborně|
Veselost.) Jakvšak našeho pana předsedua jeho zlaté
srdce znám, mám za to, že mně nedá odzvoniti, ani
popraviti (Veselost!) — nu, konečně odzvoniti by mně

řece mohl. (Veselost.) Jedná se o sdružování kato
ické, o stranu katolickou, a jak se tomuto adrufo

vání má nepomáhati, jak se toto sdružování má pod
porovati? My nechceme nic neobyčejného, my chceme
toliko, aby všechno spočinulo na pevném základě, aby
všechno spočinulo na základě náboženském, my jsme
v odporu a nejtužším odporu se zásadou, že nábo
ženství nepatří do víra života, nýbrž souhlasíme za
jisté úplně s naším nejdůstojnějším arcipastýřem drem

rantiškem Sal. Bauerem, který ve volebním listě
svém napsal „veškerý život člověka, vnitřní a ze
vnitřní, soukromý, rodinný i veřejný, ito, co podniká,
a čemu se vyhýbá, je pod zákonem zodpovědnosti
před Pánem Bohem a nikdo ho nemůže tétozodpo
vědnosti eprostiti a nikdo také nemůže této zodpo
vědnosti z něho převzítí. „My chceme, aby víra naše
byla pevná, ale co by nám to prospělo, kdyby byla

uze pevná, my chceme, T byla živá, aby bylavasem. A víra je skutečně krasem s nebe pošlým,
který člověka sašlechťaje, jeho cítění, jeho myšlení,
jeho jednání dokonale přetvořujeI

A tuto spasnou proměnu, velikou a velkolepou
má také provésti víra i v milém mém národě. My
chceme, aby to všechno bylo na pevných základech.
Připadá mně na mysl nepatrná ndálost. Jeden ho
spodský měl hospodu, ale neměl šádného štítu; je
likož se však chtěl také přece vyrovnati druhým, sa
volal si malíře a pravil: „Prosím Vás, vymalujte mně
na štít jelena a k tomu dodejte „Hostinec u jelena'“.
„A co mi za to dáte?“ „Dva zlaté.“ „Ale to ten jelen
uteče,“ pravil malíř; „dejte mně 6 zl., pak to bude
trvalé a pevné, a jelen neuteče.“ Ale dejte pokoj“,
dí na to hostinský, „dostanete dva zlaté, vymalujte
jelena « dobrá.“ „Nukdyž chcete, dobrá, ale pravím
vám, že jelen uteče,“ řekl malíř a vymaloval, co ho
stinský chtěl. (Veselost.) Po nějakém Čase přišel ve
liký liják, přihnal se vozka a sotva otevřel dvéře,
zvolal: „Pantáto, sotva jsem došel, jiš tam nemáte
na štítě nic“ Hostinský vyběhl ven, a hle, skutečně,

jelen utekl! Všechno déšť smetl a smasal! Tak zo
smíme pracovat, aby nám vítr a příval odvál práci 1
sáklad — (Veselost.) ale na nesdolném základě. Řečník
mluví o obtížné práci šarnalistické a odporučaje tisk
shovívavosti a podpoře.

Velectěné shromášdění! Na pevných základech

chceme všechno postaviti, p když přijdepříval, námto neodplavil a nesmetl všechno to, co jeme postavili.
(Výborně!) Zajisté pak permějšího základu není nad
ten, který pojožili jeme my nad Krista a na tomto
základě chceme skutečně stavěti a chceme, aby na
tomto základě vše spočívalo. My jsme katolíci, „avšak
my též,“ zvolá se z veškerých stran. Nu tím lépe!
Tc. je výborná věc, ale my to neznáme, my 0 sobě
nevíme s přece my katolíci tvoříme jednu rndinu,
jedno srdce, jednu mysl, a proto třeba, abychom se
sdružovali, neboť v sdrušování je spása, jak svědčí
i heslo našeho nejjasnějšího císaře a krále „Viribus
únitie — Spojenými silami“. — Sdražování je nám
třeba. Mirabeau — a ten to zajisté musil dobře vě
děti — pravil, že 10 spolčených, zorganisovaných po
raní 100.000 nezorganisovaných.

V jednotě a svornosti je ivot v rosbrojí, je
smrt. Když se poohlédneme kolem sobe, zajisté de
musíme zavolati „málo nás, málo nás, pojď Antoníne,
pojď Jene, pojď Augustine mezi násl“ (Veselost.)

Ale takové volání zajisté by nestačilo, je zapo
třebí zcela jiných prostředků | Irojí je p ek,
kterým se může nějaká idea rozšiřovati aneb sdru

žování napomáhati, a to je násilí a moc, nárušívosta věda.
My nepoužšijeme ku svému sdružování ani moci,

ani náraživosti, nýbrá toliko vědy, spásy. Prostředkem,
abychom tuto vědu spásy mobli prováděti, zajisté je
tisk a tu zajisté dáte mí sa pravdu, že zapotřebí máme

k„paší organisaci, k našemu adrafování hlavně tohotisku.
Čím se podporuje duch s posvátný oheň? Za

jisté velkolepýtní schůzemi, ale čím se upevní všichni
ti, kteří zde byli rozehřáti e podníceni? Zajisté že
tiskem.

Tisk podobá se tichému dešti, který vniká a
proniká = svaté požehnání takto rozšiřuje. Nemýlím-li
se, biskup Ketteler blahé paměti praví o sv. Pavlu
— ostatně na toho sv. Parla moc a moc se svádí —
že kdyby dnes žil, že by byl zajisté redaktorem. (Ve
selost) Prorím Vás; Tento převzácný vzor činnosti a
horlivosti, který všeho použil, aby Kristu někoho
získal, byl by tedy i redaktorem!ken .

Mám za to, že tím chtěl biskup Ketteler nazna
čiti, jak je velenutný tisk pro naši organisaci, pro
naše sdružování. Acot Svatý Otec, tento maják v moři
rozbouřeném, ten opětně a opětně nás napomíná,
abychom použili tohoto výtečného prostředku.

„Se srdcem divno hrát, tu jde a tu chce státi“
— Aby to srdce nestálo, je zapotřebí posvátného
ohně, je zapotřebí podněcování a tento posvátný oheň
vlévá se do duše, a toto podněcování se živí právě

se zmocnili. Všichni ti, kteří získání býti mají, musí

tiskem.
Řečník dovuzuje dále důležitost a význam tisku

pro veřejný šivot katolický a dovolává se a appeloje
v tom ohledu i na pomoc žen křesťanských. Musí se
čeliti nevěreckému tisku a písemnictví, musí býti náš
apologetický tisk co možná nejvíce podporován. Ta
ktika nepřátel změnila se průběhem času a proto i
my taktiku naši musíme směniti. Těch vymoženosti
vědy, kterých používají naši nepřátelé, musíme se
rovněž zmocniti. Tiskem protivníků rozšiřají se ne
pravdy, kterým musí býti čeleno. Na to řečník po
kračoje:

„Jak máme, přátelé drazí porovati a vše
možně šířiti katolický tisk a katolické novinářstvo?“
Nuže, na to odpověď jest tak snadna, a obsahuje jen
tři slova: Předpláceti, dopisovati a ohlašovati čili in
serovati. Tím všechno zrovna jest řečeno. V tom ob
saženy jsou povinnosti, vliv skutečně my máme. Proč
měli bychommy, přátelé drasí, ostýchati se poušiti
všech oněch vymožeností, kteréž protivníkům našim
slouží: elektřiny, tisku, telefonu a jak se všechny ony
vynálezy jmenují, kterých užívají, aby zničili krá
lovství Boží. Zdaž nemáme jich ponžiti j my, abychom
království Boží upevnili? (Výborně! Potlesk.) Zajisté
povinností nás všechjest "abychom skutečně uposlechli
sv. Otce a plnili povinnosti své! Praví se, a já zhusta
jsem to čítával, še sotva namočíme péro, jsme hned
rubými a Bůh ví, jakými. Napadá mi malá taková

událost: Přišli k soadci dva lidé, jeden který žaloval,

a druhý obžalovaný. Žalující pořád fůukal a pro mý
páč nedovedl ani soudci říci, proč vlastně přichází.onečně rozhněval soudce, který pravil: „Prosím vás,
obžalovaný, já z toho fánkání nezmoudřím, řekněte
mi krátce, co jste učinil?“ Obžalovaný řekl: Zkrátka,
dali jeme se do sebe, on mne mlel z husta kloboukem
a já ho poznenáhia klanicí.“

My, velectěné shromáždění, máme se také zhusta
oháněti klokoukem a drozí melou nás klanicí! (Vý
borně! Potlesk.)

Zajisté budiž i naším heslem, jsk nám to větí
peno bylo sv. Otcem: „Fortiter in re, suaviter in
modo!“ Satečně, ale vybranými slovy.

Při té příležitosti, prosím Vás, musíme těm
našim redaktorům a novinářům připomenouti, aby
byli hodně populárními, a zřetelně psali, aby se va
rovali cizích slov a rčení a aby co nejvíce dbali ducha
jazyka českého.

Avšak musíme býti vděční oněm pánům, musíme
býti uznalými. Vědyť novinářská práce jest práce
brdelná, hrozně unavojící.

Ku konci musíme se smíniti ještě — o sv. Cy
rillu a Methoději, vědyť jinak mohliby mi vytknouti,
že jsem o nich nemluvil. Ti přinesli nám prvníknihy.
Když nastává mor, putuje náš lid moravský k hrobu
naších věrozvěstů a prosí za záchranu. Takový mor
počíná se rozmáhati v myslích lidu našeho a tu ne
zbývá nám, než abychom modlili se k věrozvěstům
našim za spásu nás i budoucích.

Jest zvykem na posvátném Velehradě, že pou
tníci utrhojí si kytičku na hrobě av. Methoděje; nechť
si ti, kdož ohromáždění jsou na tomto sjezdu u brobů
patronů našich, odnesou domů kytičky úvah, do níž,

, abyste neopomesuli vpléstikvěty poriumantiČíenénadonevzhledem knašemu tisku katolickému.
Řečník končí nadšenýmsvoláním: V ne čích

nastávajících k Bohu se modleme.a k Bohu hleďmeš|

(V N koni pla Blojeu žečipa jano | poděkoval
předsedaslovy: „Ač trvalařeč 40 ry Jest

škode, še dest ukončena“ Těmi slovy zajisté jest mejlépe klasifikována řeč dp. Stojana.
Přinášíme sice větší výtah, pohříchuvšak ne

RGde Blajenej doslovnésnění. víme, že jediná. Stojanajest hodna, sakou byla zpráva
která bude obsahorati úniná snění pena De P

Na to snaživý učenec paa JUC. Cyr. Vik

šíroě o thematu „slolopisů. křesťanské chariy“.
Dáta bohatá a pečlivě sebraná švědcí o pllném
stadiu pana řečníka.

Vdp. dr. Rad. Norský laril pak o
thematu: pa M
Povinnosti zaměstnavatelů k dělníkům

dle encykliky papeže Lva XIII
Slovatný řečník dr. Horský pravil asi toto:
Otázka, o níž mém mlaviti, jest nesnadna a ne

bespečns, jak preví sám sv. Otec Lev XIII. Hlavní

chybou jest, še poměr mezimajetnými a nemajetnýmilíčí se tak, jakoby od přírody byla mezi nimi pře
káška. Chceme-li tato otázku řešiti, mnsfme se posta
viti na určité stanovisko, musíme stanovit vzájemný

měr majetných a nemajetných. Starověk byl brzo
otov s touto otáskoo. Řekl:„Tu jsou páni, ta jsoa

otroci !“ Svědčí o tom výroky největších mušů staro
věku. Práce byla jim špinavou, nečestnou. Moderní
otroctví jest podobných názorů. Váží si prácejen po
tad, pokad plní pánům pokladny, jinak jest člověk
větším otrokem nežli za starověku. Sr. Otec dí sám,
že v nynějších dobách uloženo bylo jho téměř otrocké.
Státy zbošťojí se křesťanských mravň a názorů. Spo
lečnost musí tedy se postavit na základ zcela jiný,
ne na pohanství, nýbrž na základ křesťanskéhobratr
ství. V tom jest rozřešení celé otázky poměru zaměst
pavatele k dělníku. Dělník není ani strojem ani otro
kem, dělník jest bratrem zaměstnavatele. Moderní ná
zor mínf, že člověk jest jenom vyvinatým zvířetem.
Pak ovšem vzniknouti masf boj všech proti všem.
Proto musí společnost ovládnout zákon Boží. (Výbor
ně) Dvojí povinnost mají zaměstnavetelé a dělnictvo
vzhledem k blaha časnému i věčnému. V první pří
čině praví sv. Otec, že dělník nesmí býti vykořisťo
ván. Zaměstnavatelé jsou odpovědní za zdraví svých
dělníků. Spravedlivost a lidskost protestuje proti pře
těžování dělníka prací. Zejména nemělo by se dopu
atiti, aby děti připuštěny byly k práci, než jsou je
jich sfly vyvinaty, aby ženy přibírány byly k pracem,
na něž nestačí. Ťakto žádá sv. Otec. Je to tak? Ne
ní. Muži a ženy jsou přetěžování a následky jsou:
veliká úmrtnost dělného lidu, úmrtnost dělnických
dítek. Tj, kdož vykořistají dělníke, jsou Kainové,
Mívrašdí svého bratra. Skvrnou našeho století jsou
špatné byty pro dělný lid, tak zv. ratejny. Člověk má
šíti se své práce. Proto má dostati re dělníka takové
mzdy, aby z ní mohl síti, aby aživil rodinu a mohl
si něco i uspořiti. Liberalismus však toho nedbá. Li
berální zaměstnavatel mzda nesmírně stlačuje, což
řečník dokazuje pádnými příklady z praktického života.

Hlavně potřebí jest, aby náboženství bylo zá
kladem společnosti. Povinností zaměstnavatelů jest
dopřáti dělnictva tolik času, aby mohl plniti své ná
boženské povinnosti. Ale tytéž povinnosti mají plniti
také páni.V každém velkém městě, jak káže sv. Otec,.
mají býtidělnické výbory k rozřešení sporných otázek
mezi zaměstnavateli a dělníky. Takové výbory jsou
zavedeny již v Německu a dobře se osvědčají.

Nesmí se čekat, aš to poručí zákon ovětský,
zavazuje k tomu ov. Otec.. Liberální zaměstnavatelé 
noevšímejí si dělníků, nechodí mezi ně, neznají často
svého majetku, s to je veliká chyba. Jak veliké pole
blahodárné činnosti by se jim ta otevíralo Jak činí“
to na př. ve Francii známý Lev Harmel, jejž dělníci
nasývají „Náš dobrý otec“. Jest jiá čas, aby se po
dobně počalo pracovati také u nás Vádyt hoří již.
nad hlavami. Proto třeba skutky plniti ihned, co plniti
káže náš sv. otec Vésti k tomu mé saměstnavatele
křesťanská láska k lidu. Zaměstnavateléidělníci.
mají zladiti jako dobří hudebníci své nástroje, t. j
avá srdce i svó duše dle jednotného základního a jímě
jest křesťanská láska a pravda Boží.

Leží na bílední, že tyto řádky jsou jen slaboan
kou kostrou výtečných vývodů výmlavného
Json jen pouhým jejich nastíněním. Dr. Horský mlavil.
se srdce a proto šlo také každé jeho slovo přímo k
srdci. Přesvědčoval, rozohříval, unášel, ale časem pří—
klady ze života vzatými také rozesmával.

Vděčné obecenstro bylo by poslouchalo třebas
až do půlnoci, ale čas kvapil, takže řečník skončil,

načeš učiněny byly mu veliké, srdečné ovace. .
Hned na to uzavřel předseda sjezdu J. Os. Voj

těch br. Schonborn obvyklým způsobem schůzi a účast-
níci její opouštěli dvorana za zpěvu národních písní.

Okolo 9. hodiny program vysoce [eajímavé:
této schůze vyčerpán.

Čtvrtý den kat, sjezdu.
Ve čtvrtek o 8. hod. ráno konala se za četné

přítomností posluchačů druhá sohůse usnášející,.
v které byly jednohlasně schválevy resoluce: 1..
o křesťanské dobročinnosti, 2. o ofásce ,
3. o křesť. socialismu, 4. o školách odbor. hospo-
dářských,průmyslových, obchodních a pokračovacích,
5. o koleji Arnošta z Pardubic, 6. o společnostech
zemědělských, 7. o nedostatku dělného lidu na cen
kové, 8. resoluce obsahující pokyny k zakládání a.
udržování katol. spolků, 9. o vzdělávací a zábav
né činmosti v kat. spolcích, 10. o moderním di-.
vadle a křesťanství, 11. resoluce odboru pro vědu:
a umění a 12. resoluce o činnosti spolku sr. Ra
feela, pečajícího o vystěhovalce.



Čtortá slavnostní schůse.

Tato by zahájena ve čtvrtek o 10. bodinědopolední. Naprogramu byly řeči: I. O ženské
ot (dr. Nenachl); II. O křesťanském socialismu
a národností (Ant. Rybníček); ILI. Idea pravdy
křesťanské v dějinách českých (profess. Havránek).
Nedostatek mista nedovoluje nám šíře se o řečech

"téchto zmíniti. Před zahájením programových řečí
promluvil ndp. biskup Kalous a dr. Pánek za arci
diecési olomouckou a vys. důst. pan kapitulní dě
kan a generální vikář Th. dr. Alois Frýdek, za
"diecési královéhradockou. Pravil: Vaše Eminencí!
Ndp. pane biskope! Vysoce vzácné shromáždění | Je
likož náš ndp. biskup (Sláva! Sláva! Bouřlivýpo
tlesk) za příčinou zvláštních povinností stavu a po
volání svého brzy s tohoto sl. sjezdu odejel a jen
v některém odboru jeho veřejně promlavil, ne pak
v tomto plném shromáždění, dovoluji si v zastou
pení jeho alespoň na rozloučenou jménem diecése
královéhradecké několik slov promluviti. Měl
jsem čest býti předsedou komitétu, který pořádal
diecesaní sjezd v Hradci Králové kde na konci
téhož ajezdu dovolil jsem sobě provolati všem
účastníkům díkočinění a zároveň pronásti srdečné:
na shledanou v Prase A ejhle, všichni jsme tuho
svědkové, že touha má za přispění Božího v brg
ku splnila. Shledali jsme se v té zlaté, stověžaté
matičce Praze a slavíme krásné i dojemně II.
sjezd katolíků čeakoslovanských. Kterak mám ale
nyní na konci tohoto tak skvělého sjezdu zvolati?

ci: „Na shledanou kam? kde?“ K tomu nejsem
oprávněn. Ale na shledanomnu provádění téch při

jatých resolucí tohoto sjezdu v životě praktickém
po celé vlasti, to přece volati mohu. Známe je
všichni. Ovšem najednou všechny provésti bylo by
obtížným. Ale pracujme k tomuto cíli znenáhla v
Životě soukromém i veřejném, aby nezůstaly ty
resoluce pouse „jalovými slovy na papíře, ale aby
přinesly užitek stonásobný. A této práci naší vo
lám z plna srdce: Zdař Bůh! (Bouřlivýsouhlas,
vys. dp. řečníku všichni hodnostáři blahopřáli).

===

Politický přehled.
Jeho Eminence ndp. kardisál kní

še-arcibískup František de Paula ze
Schěmbormu přečetl při skončení katolického
sjezdu v Praze tento pozdrav sv. Otce: „Svatý
Otec přijímaje vděčně projev úcty a oddanosti od
sjesdu katolíků českých, přeje, by všecky schůze to
hoto sjezdu přinesly hojné ovocepro véc náboženskou
a splnomocňuje Vaš, JEminencí, by udělila shro
mášděným katolíkům českým v rase „apoštolské

| požehnání. Marian kardinál Rampolla“. — Podě
-kovav nejd. pp. biskupům a všem účastníkům, kteří
se sjezdu súčastnilí, udělil na to Jeho Eminence
ndp. kardinál apostolské pošehnání. U hlubokém
vzrušení zpívalo pak celé shromáždění náš úchvatný
staročeský chorál a pak naše národní písné: „Kde
domov můj u Moravo“.

Ministerské porady v Pešti vedlyne-li
-ke shodě, tedy k značnému sblížsní náhledů vlády
uherské a rakouské. Uherská vláda je prý ochotna
ustanoviti rakousko uherské vyrovnání na základě
zákona uherského. K prozatímnému vyrovnání dle
Š 14. st. základ. zákonů prý nechce svoliti. Uher
ská vláda prý dále trvá na brzkém svolání rak.
říš. rady, kvotových deputací a delegací. Jazyková
nařízení prý nebudou odvolána,

Spojené státy americké, jichžvojsko
3 dny po uzavření míru zmocnilo se Manilly, žá
dají toto hlavní město i celý ostrov Luzon se 4
miliony obyvatelů. Pak by Španělům zbyla jen
polovice Filipin,

Pomník eara Alexandra II. odhalen
bude 29. srpna v Moskvě, Císaře našeho bude za

"stupovati při slavnosti velevyslanec kníže Fran
tiška Liechtenštein. K alavnostidostavíse
též deputace 11. rak. hulánského pluku czra Ale
xandra II.

Drobné zprávy.
Papež Lev XKEK.zaslalJ. E. ndp.kardiná

"Jovilist tohoto obsahu: Milovaný synu, pozdravení a
Apoštolské požehnání. Tvůj dopiszpravil Nás otom, že

„katolíci čeští za nedlouho sjezd konati budou, u spolu
-sděloval, še účelem chystaného sjezdu jest také
veřejné blahopřání k šedesáté ročnici Našeho
kněžství, jížto jsme šťastně dovršili. Projev ten
dynovské lásky jest nám opravdu velice milý; na
-dějeme se, že uvažujíce o tom, jak byste vzdali
poctu Otci a Veleknězi svéma, neopamenete obrá
titi pozornost svou k tísni Naší, jíšto nyní věru
Bejvíce trpíme. Aby pak sjezd váš pro blaho ná
boženství i vlasti užitek přinesl, jehož úžilí
Všech vás ce domáhá, to z plaa srdce vámpřeje
me a Boha o to snažně prosíme. Zárukou pak
nebeských milostí a důkazem Naší blabosklonností
budiž Apoštolské požehnání, jež celému sjezdu mi
lerádi udělujeme. Dáno v Římě u av. Petra dne
19. července roku 1898 v 21. roce Našeho ponti
kátu. „Lev P. P.XIII..

Nebespečí ohně. V těchto dnech odešla
radlena Sováková, bydlící v domě č. 17 ve 3. poscho
í s bytu, který uzamkla. Neš-lí se vrátila vsnikl ne

známým způsobem ve hromadě prádla oheň, který
však byl záhy zpozorován a uhašen ještě v zárodku.

Před postavením pomníku Husovi
v Nevé Pace: „A kdyby mě to mělo stát
10.000 zt, musí pomník Husův stát na náměstí«,
chvástal p. Z...ský, však o slavnosti vlastenecké
obětavost jeho náhle schladla do té míry, že chu
dák poslal si na radnici, by mu k oslavě dodény
byly zdarma týče k fangličkám.Podobných pří
padů v'asteneckého nadšení a obětavosti mohl by
slavný městský úřad víc uvésti,

Matiční slavnost r Roztěři.V nocize
soboty na neděli asi mnohé dívčí oko nespalo
starostí, jaké v neděli bude počasí. V sobotu po
8. bodině večerní zuřila bobužel veliká bouře v kra
jině Podvysocké, kterou brzy ozařovaly strašné
blesky a nočníohně; blesk bohuželna vícemístech
zapálil. Dobré nebe usmálo se však v neděli ráno
na krajinu Malešovsku, patrně z útrpností k hezkým
děvčátkům, aby se při odpolední oboty slavnosti
v Roztěři ve svěčných národních krojích ukázati
mohly. Slavaosť v Roztěři zabájena bylu již do
poledne slavnými bohoslužbami v roztěřské kapli,
které konal vdp. sukdolský děkan za assistence
vp. Krále a hudby hornické kopely z Kutné Horv.
Kapli den před tím pěkné vyzdobila psní Anna
Cyrklová z Prahy ještě s některými slečnami. Bo
hoslužeb súčastnili se někteří pořadatelé slavnosti
z Malešova a lid z okolí. O 1. hodině začali se
z okolních vesnic sjížděti účastníci slavnosti v ma
lebných krojích národních. Po půl druhé hodině
byl průvod seřacén. V čele jeho nalézal se p. Je
řábek, hostinský z Březové v pěkném selském
kroji, dále trubač (pan Hornych) a jeden Sokol.
Za nimi jel v kočáře pan okresní starosta Vý
borný a slavnostní řečník pan dr. Pacák, dále 7
členů Sokola z Neškaredic, 11 bujarých bande
ristů z Křesetic, pak banderisté 2 Březové a Ko
rutic v úpravném kroji moravských Chorvatů, če
ských horáků a Horymírů. Za těmito jeli 4 se
dláci ve fantastických maškarních krojích, s pa
ruckvu, napudrovaní a našminkování; tak čeští
sedláci nikdy se nestrojili a neradil dobře pří
tockým rolníkům, aby dělali maškary, Když již
na kroji náklad vedli, což nemohli se objeviti v
starobvlém kroji sedláků na Podvysocku? V prvním
voze pěkně ozdobeném, jela omladina z Přítok,
Na voze nalezal se též dráb a písuř, sedláci a selky,
kteří se pěkně vyjímali. Slavné se vypravila na
slavnost obec Miskovice na Ipěti povozech.
V prvním se nalezal starý rychtář p. Josef Pauš
v starém kroji s rychtářským přes 200 let starým
»právem«. Modrý dlouhý kabát, krátké žlutěnky,
vysoké boty, hnědý plstěný polocylindr a krátká
lulka pěkně mu slušely; s rychtářeim jela v kezkém
selském kroji jeho vnučka, Mařenka Pospíšilova
z Malešova Výměnkař Brand a stará Nocarka v
dávných krojích dodávaly skupiné rázovitosti. O
pokročilosti a vkusu Miskovických svědčí, že jiný
vůz ozdoben byl sádrovým poprsím Palackého,
hesly »Osvětou k svobodě« atd. a pěknou knihovnou,
z které občané miskovičtí i jejich drahé polovice
a děti také rádi čtou. Velmi pěkně vystrojení byli
občané, hoši a děvčata z Miskovic, mezi nimi též
dceruška panastarosty, pro staročesku pana učitele.
Venkované zpívali cestou pěkné písněa vesele žer
tovali. Soud před'rokem 1848a osvobozeníz pout
roboty, byl výtečně znázorněn. Dédoušek s babičkou
a dva malí hoši případné charakterisovaly obě
skupiny, Bohyně Slávy rozhazující robotní patent,
družička v zlatohavu, dva vozy obžinkové s bou
belatými děvčátky a statní sousedé z Besedy Pa
lackého pěkné se vyjímaly. Taktéž Malenovice a
Košice vystrojily vozy obžinkové. Za nimi kráčela
hudba křesetická. Malešov vypravil pěkně dekoro
vaný vůz, který znázorňovel myšlénku: Mládež
budoucnost národa. Školáci a školačky v holu
běnkách a dívky v národních krcjích byly ozdo
bou průvodu. Veselí byli Sukdolští. Děvčátka
buclatá a hoši výskali jen což a o nějaký ten hit
nebylo bodrým venkovankám také nouze. Obec
Vidice vystrojila rovněž obžinkový vůz. Děvčátka
jako lusk si naříkala, že prý je pan učitel nena
učil zpívat, ale přece zpívala jako slavíci, Rychta
a obec Pucheřská, mezi nimiž podařený družba,
za něhož by se ani pan Heš v Národním divadle
styděti nemusil, dráb s píkou, a vůbec účastníci
obžinek byli cestou náležitě veselí. Svatební vůz
výpravily Tuchotice. Děvčátkám očka jen hrála,
ústa se smála a okomrsky bázely na mládence
zrovna smrtící. Však měli také Tuchotičtí vy
kutáleného družbu z Malenovic, který se chlu
bil, že již 180 párků, mezi nimi čelné rolníky na
Podvysocku vedl k oltáři. Odporučujeme ho sroto
mládencům i pannám, vdovrám a vůbec všem
přátelům ženění. Za svatbou tuchotickou vezlo
pár volů tancující loutky na kole. Inu svět je
je kulatý a manželství taky. Hudba z Korutic a
Březové a čtyři vozy s tamními občany, sousede
kami a děvčaty dodávaly průvodu nemálo vese
losti a živosti, Za nimi jela svatba z Bykáně s
nevěstou Boženkou Vernerovou, Hudba žandovská,
banderium z Miletic « Chlistovic a tamní spanilé
robotnice a nepřehledné povozy kenčily průvod,
který pak v Roztěři se seřadil ko: řečništé. Po
řeči dra. Pacáka, která nebyla slavnostní ani věcná,
ale strannicky zbarvená, rozproudil se v Roztěři

čilý život. Obec Chroustovická se svými dráby e
policajty udržovala pořádek. Ve prospěch Matice
odváděla všecko: pány faráře, pány kaplany, uči
tele, doktory i redaktory, dámy i slečinky, rol
níky i sládky, malé i velké. Kdo neposlechl po
staven byl z trestu na osla. Slavnost roztěřská
byls uspořádána dle rázu slavnosti na Huse, Bu
fet byl bohatý. Prodávaly se buchty,koláče, dorty,
ovoce, likéry, med, husy, kachny, kuřata i ko
roptve, káva, ba i pečené dítě — ovšem z té nej
lepší výražkové mouky. Paní Anna Cyrklová z
z Praby darovala šunku a uzenice. Nu, takovou
»okresní stravovnu«, v níž prodávaly paní okresní
starostová a některé dámy z Malešova a z okob
ních vesnic a paní Cyrklová takové pochoutky,
tu by si dal každý líbit. Slečny Syrová, Marší
ková, Těšitelova a j. z Malešovaa sl. Cyrklová z
Prahy a jiné z Kutné Hory prodávaly horlivě ky
tičky, doutníky a různé pochoutky. Jedna slečna
z Hrádku jako cikánka dokonce čarovala a proro
kovala, jina z Kluků učarovala jednoho mládence
na do smrti; ostatné čarovaly mládencům všecka
děvčátka, zejména, když při veselé hudbě se s
nimi točila v kole. Pan hotelier Procházka pro
dával výtečný mok plzeňský i malešovský a proto
bylo jak v Roztěři, tak na zpáteční cestě veselo.
Utržilo se více set zl. Přejeme Matici, aby z hru=
bého tohoto příjmu Matici se hojně dostalo.

Závod založen roku 1876.

Ku zhotovení
všech řezbářských prací, v každém slohu,

V přesném a čistém provedení

odporučuje ge
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Zvláště dovoluji si upozorniti P. T. velad.
duchovenstvo a slavné správy škol na svůj
nově zařízený sklad jemně řezaných křížů
visacích i stojacích pro kostely, školy a

domácnosti.

DY“ Ceny velmi mírné. m

ORP“ Výkladní skříž nalézá se ua velképod
síni proti droguerii p. Dixe. m
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Últáře, sochy, obrazy
a veškerý kostelní nábytek

180 v každém slohu
správně, solidně a čistě provádí

uměl závod řezbářský a sochařský
pro práce kostelní

Petra Buška synovév Sychrově.
(Založeno 1 853.) ——————————

roredeno přes 200 oltářů. Nejlepší odporučení.
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Ve víastním zájmu vždy a všude žádejte
a prijimejte pouze tyto původní baličky.
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J. B. Noboský

velkoobchod uhlím,
V NYMBURCE

nabízí služeb svých ku dodávání kame
ného Hornoslozského, Libušinského a
Syatoňovického a hnědého uhlí jakož
i koksu, osvědčených druhů, za nejvý

hodnějších podmínek,KRRNNNNRRNNNUE

KNRNANNNRNNRNNNNNUA

PF. T.
Dovolujeme si velectěnému obecenstvu uctivě

oznámiti, že jsme náš rozsáhlý

sklad nábytku
přeložili do moderně zařízených míst
nosti na rohu Jiříkovy třídy m Praš

ského mostu.

vodu věnovanou, slibujeme, že i na dáls neší zá
sadou zůstane, velectěné naše odběratele v každém
obledu uspokojiti a prosíme, by nám i v nových
místnostech vzácná přízeň byla zachována.

V úctě nejhlubší

výroba a sklad nábytkuK VSKUHERSKÝ
Hradec Králové,

na rohu Pražského mostu proti hotelu »Merkur.«

Novinka z oboru oirkevní hudby, při
stupná i našim venkovským kůrům:

Missa brevis
duabus vocibus puerilibus obligatis vel guattuor vocíbus
imparibus comitante Organo concinenda aut % violinis,

1pviola, 1 violoncello, 1 contrabasso et 2 cornibus.
Auctore Josepho Car. Sychra.

Partitura a 2 hlasy za 3 zl. netto, zpěvné hlasy po 15 kr.
netto, nástrojové hlasy po 10 kr. netto.

Dřívevydány od téhož skladatele:

Bože Otče!
Mešní píseň pro smíšený sbor na slova Dra. M. Kováře.
Partitura a hlasy sa 50 kr. netto, jednotlivé hlasy po

10 kr. netto.

Mše ku cti sv. Václava.
Pro smíšený sbor 8 průvodem varhan aneb dvou houslí,
violy, violoncella, basy a dvou rohů. (Lze provésti též
dvohlasně (soprán' a alt), nebo třihlasně (soprán, alt a

bas.) Partitura a plany za 3 zl. 50 kr. netto, zpěvné hlasypo 30 kr. netto, úplné hlasyinstrumentalní 1 zl. 60 kr. netto.

Seznam u mnevydanýchskladebcírkevních zašlu napožádání zdarma a franko, a lze u mne dostati (po pří
padé i na ukázku)každou hudebnínu nebo kni u.

Nakladatel Fr. A. Urbánek, český knihkupec.
—ože Prvý český závod hudební. +%+—

v Prase, na Ferdinandově třídě č. 4. nové,
e vedle Národního divadla.

Sklad veškerých druhů

římsů, lišt a pod.

o

1se stavebním místem
za levnou cenu

ve Dvoře Králové.
Dům je v hlavní ulici, je v něm zařízen kra
mářský obchod vo velmi dobrém běhu a na

lezá se v něm pec hodící se pro pekaře.

V obchodě zřízeno jest plynové avětlo.

Bližší sdělí administrace tohoto listu,

Res

Též velejemné
látky na taláry.

Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bez zvýšení cen!

G pravý, z itelského vína, třiletý, 1 litrognát po 3 zl.
z vína ovocného, šestiletý, 1 litr po

Cognac t 21. 75 kr.

Slivovici starou 1 litr po 80 kr.

Borovičku pálenou z tatránských jalovčinek, rlitr po 80 kr. vše jakosti výborné,
avšak v cenách jakosti přiměřených, na

bízí závod na zužitkování ovoce

J, U, C, Jos, Tomáška ve Vysokém Mýtč,
Cognac, který se z uherských továren, 1

litr po 80 až 1 zl. ve velkém prodává ado Prahy
v značném množství dováží, nemůže býti a není
cognac pravý nýbrž pedělaný; neboť 1 litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého už
z apparátu teče, 1 zl. 50 kr.

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys. Mýto,
obal neb soudky účtují se v cenách vlastních.

Vzerky zasýlají se zdarma a franko.

"> Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15 pro

cent.

poctěna cemou výstavy pro zdravotnictví a ošetřování ne

neškodným prostředkemku docílení plného a buj
ného vlasu u dam i pánů, jelikožina zamezení vys
padávání vlasů a tvoření se lupů; i zcelamladi
pánové dosáhnou její užívánímmohutného kmíru, zá
ruka za výsledek a neškodncst. Tyglík 80 kr., pošt. neb

dobírkou go kr.

nabízím uctivě

k
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| Uplně zařízení do hotelů.

1 38 doporučuje

koberců, záclon barevných i
stoly a lužka,
přikrývek cestovních, plal

Úplné seřízení ložní.

—
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své služby k dodání vkusných a levných
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DIZU
Jeho Veličenstva
císaře pána

sochaře a řezbáře

městský stavební dvůr.
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Jedno zapomenuté jubileum.

„Jsou ztřestěnci a rýpalové političtí, kteří
ustavičným brojením, ustávičným rozsíváním nedů
věry a uesvornosti konečně tak popleton záležito
sti naší ubohé vlasti, že po dlouhých rozmíškách
zase jen hrůzovládou do pořádku budou ee moci
uvésti . . . Lehko jest popuditi k revoluci a zbo
řiti staró nepohodlné stavení, ale těžko jest nové
a pohodlné vystavěti, ve kterém by mohl národ
opět na delší čas pokojně žíti a duševně pokra
čovati. — Příklad máme v bistorii (dějepise) všu
de, ale jienovitě ve Francouzsku. Poněvadž ne=
bylo možno po veliké revoluci fraocouzeké v pře
dešlém atoletí brzy zas zákooní stav uvésti, poddal
se národ francouzský raděj libovládě Napoleona a
zadal mu svobodu srou za ta mzdu, že uvedl zá
konní pořádek. A nač je bistorie, nemáme li se z
ní učiti a příklad a výstrahu sobě bráti?“

Čí jsou to slova? Slova ta napsal Karel Hav
líček roku 1848 proti tehdejším —radikálům,
kteří i jej samého tupili a pěknými jmény ho ob
dařovali n. p. padlým lbářem a mizerným udava
čem jej nazývajíce, břichopaseetví a onhořovitost
mu vyčítajíce.

Tek tedy radikálové byli již roku 1848. A
leta Páně 1898 jsou tu ještě. A jak je Havlíček
vyobrazil roku 1848, tak vypadají po dnes.

A proto by bylo záhodno, aby „vděčný ná“
rod“ na ně nezapomněl a jim taky nějaké jubi

leum vystrojil. Kde jaký hasičský. veteránský atřebas i pijácký spolek slaví „slavnost svého jed
noročního trvání“, proč by neměli radikálové sla
viti své padesátileté „trvání“. A byl bych pro ně
jaký bistorický průvod. V Rokycanech vezli Ro
kycanu vycpaného. Toho by při jubileu radikálů
nebylo třeba. Nebylo by třeba jako drubdy pro
volávati při bubnu, že bude divadlo, „kdežto se
jednakaždá figura jako živá persona pohybuje“.
Máme pro takový průvod živých person dosti. Či
není v leckterém městečku několik „ztřestěnců a
rýpalů politických“, kteří ustavičně jen brojí, lid
pletou a pro revoluci připravují? Není.n. p. novo
packé husitství nebezpečným radikalismem, který
jen boří a nestaví. Nebylo to vychvalování busit
ských bouří, kterými prý se vlast očistila, vlévá
ním vzpoury násilné do erdcí lidu? K bolnáému
úsměvu nutilo to, když Herold bořivé husitství
vychvaloval, ale ten pověstný „palác blahobytu“
rozatím jen pro sebe staví a národu ho dlužen
est. A co se týká toho nadávání podlých Ibářů

a mizerných povah, zdaž naši radikální redaktoři
nejsou v tom zrovna mistry? Tak tedy, národe, vy
stroj jubilejní průvod radikalismu roku 1848, ne
boť o živé persony nouze není. A kdyby sem i tam
scházela nějaká Úgarka + radikálů, může se do

Initi z Mladočechů, kteří bojí se o maodát. A
fkem by jistojistě byl zase Herold. A kdyžby

přece nechtěl, protože radikalismus boří, a on Si
už postavil, tak by se propůjčil jistě věhlasný ten
doktor z Pakv, který všecko všude rozsekává i
církev katolickou a to proto, že v jejím ústavě
sa kněžské peníze lacino jedl, když ještě „vzbu
zoval naději, že bude knězem“.

Havlíček praví: Nač je bistorie, nemáme-li
se $ ní učiti a výstrahu 8i z ní bráti? A právě
naši radikálové se z historie učí. Ve válkách hu
sitských dělili se „boží bojovníci“ o jmění kato
Jiků, pokud totiž spáleno nebylo, A mnohý náš
radikální doktor by jistě nepohrdl nějakým tako
vým dělením, z něhož by vyplynul nějaký proza
tím maloměstský jednopatráček, časem svým by
přišla „vilika“ na čerstvém vzduchu, a kdo ví,
jestli taky ne kus velkostatku. Ale kde by zů
stalo pálení? Pálení, pravda, pravda, to by taky
mělo být. No to by obstaral néjaký vesnický bu
sita, který by před šestým červencem na vrších
zapálil hranici, anebo měšťáček, který by, jako
kdysi v Pardubicích, zapálil otep slámy na ulici
pod oknem bejtmanovým.

Ale aby tak přišlo, co Havlíček předpovídal
a z dějepisu o Francii a Napoleonovi uváděl. Aby
tak přišla absolatistická vláda, bez novin, bez řeč.
nění, bez husitství, bez pomníků. I tu by se ačil
mnohý radikál z dějepisu. Právě mnozí z těch ra
dikálů, kteří až i Havlíčkovi nadávali, stali se po
roce 1848 sluhy vlády Bachovyl! Již dnes, kdy
Ještě řečnění zapovězeno není, by prý v jistém
městě českém, které jest sídlem okresního nadá
vače, bned bylo jinak, kdyby jeho pán přiáel, ne
li za ministra, aspoň takhle za představeného v
nějakém odboru ministerstva toho neb onoho. (Jen
prý ne do finančníko, v tom prý mistrem není.)

„ A tak by zajisté mnozí vzavše naučení dě
Jepisu z doby Bachovy, ani v nesvobodomyslném
státě se neztratili.

Ze všeho ale patrno, že národ, který ostatně
tak rád jubilea strojí, na jubileom radikálů za
pomněl.

Anonaopak!Národ vyslal množství
synů svých do Prahy na sjezd kloriká
lů. To je ovšem zlá věc, a je-li jubileum na česko
tolik jako plesání, tu musím říci, že to je od kle
rikálů až i ukrutnost ústrojít radikálům namísto
plesání takovou zlost. Ale to už ten klerikalismus
takový je. Om se svou pochmurnou a pototelnou
pobožností strpčuje život českému národu a jeho
nejispším synům, kteří přeci vedou „nevídaný zá

pas bojů husitských, které mají působiti jako oči
sta země“. (Herold.)

Ale co je nejhoršího, že ten klerikalismus
najednou v maohých věcech až i s tím Havlíčkem
souhlasí.

Havlíček totiž vytepav ztřestěnce a rýpaly
politické napsal: „Já naděje své neskládám v žádné
dvořeniny, avi v kamarillu. Já naděje své sklá
dám v rozumný, statečný, vzdělaný národ“.

Že se naši husitští radikálové, jichž řešní
kom 2 lásky k ofrkvi katolické se stal už i He
rold, o to na Pace pořá dně starali, ubylo aby v lidu
rozumnosti a vzdělanosti, to jeme dokázali v čí
slech minulých, když jsme ukázali, že řeč Herol
dova před soudem logiky neobstojí.

A jest todíž svrchovaná potřeba, aby se na
sjezdech katolických a vůbec působením katolických
novin a spisů k tomu pracovalo, aby se národu

zachoval zdravý rozum a pravá křesťanská vzděanost.
Že pak přesně katolický lid stane se i sta

tečným, ano i vítězným, toho nám jsou důkazem
katolíci němečtí, kteří porazilii Bismarka.

A tu upozorňuji ještě na jedno zapomenulé
ubileum. Tážu se: Kdy pak u nás vznikl klerika
ismus, čili snaha aby pravý nezotročený katolicismus

obrodil národy rakouské? Myslím, že se to stalo
roku 1848, Když všecko všude tehdáž zatovžilo

o svobodě, zatoužili po ní í katolíci. A touha
jejich vzbudila v nich Činnost směřující k zrušení
roboty joaefinské čili k zrušení otroctví, do něhož
u nás církev katolická za dob Josefových úplně
zapadla.

Šlo to pomalu, ale jde to přece. Doby, za
kterých všecka naděje se skládala v dvořeníny a
dvorské dekrety, minula už i mezi katolíky. Náš
českoslovanský sjezd ukázal, že smíme doufati v
rozumný, statečný a vzdělaný národ, ovšem že ni
koho z něho nevyhazujeme a tudíž i šlechtu vla
steneckou k němu čítáme. Jen radikalismem-a Ji
beralismem na rozumu mámený národ nejde s cír
kví. Že se ale i u nás přicbází k rozumu, že iu
nás vyvinuje 8e lid vo smyslu katolickém statečný
a vzdělaný, nelze již upírati.

A proto že jsme až tam, kde jsme, od roku
1848 postoupili, proto jest i nám rok 1898 jubi
lejním a sjezd českoslovanských katolíků stal se
krom nadání skutečně radostným jubileem naším.
Doufejme, že rok 1948 bude nejen rokem jubilej
ním, ale i létem, v kterém se bude již slaviti ví
tězství katolicismu nad spuchřelým, národy mravně
i bmotně pičicím liberalismem. Bude li míti radi
kalismus tehdáž již „po funuse“, bude pro naše
potomstvo tím lépe.

(Jenže, co budou pačtí dělati s Husem ? Inu,
dají ho předělati na av. Jana, a bude to.)KL
Resoluce na katolickém sjezdu přijaté,

E Resoluce školního odboru.
Obecná škola náboženská.

Ref. katecheta Jos. Kobosil a říd. učitel p. Václav
paček.

. „Mykatolíci českoslovanští, shrcmášdéní na II.
sjezdě katolíků českosloranských v Praze, na základě
požadavku zdravého rozumu a zásady paedagogické:
že k vypěstění nábožensko mravní povahy chovancovy
nutna jest naprostá jednota u veškeré výchově:

1. škola obecná má býti v prvé řadě ústavem
rychovávacím ;

2. cílem výchovy má býti vypěstění mravnípo
vahy cbovancovy a ježto mravnost má v náboženství
svůj základ nejhlubší a oporu nejbezpečnější, jest
úkolem školy, vychovávati mládež ku mravnosti na
základě náboženství;

3. vychovatel má pěstovati mnohostranný zájem
žáků a bez ublížení jednotnosti sesilovati jeho názor
náboženský;

4. natné jest svorné apolapůsobení všech osob,
jež chovance vychovávají;

a v dachu vrchnopastýřského listu nejdůst. PP.
bískapů rakouských z roku 1898 žádáme:

1. aby k odstranění nesprávného výkladu sá
kona, rozšířeného v přítomnosti a zamezení jeho v
budoucnosti :

a) jakoby učitel světský směl neb měl vycho
vávati dle svého zdání — svobodně — v nábožnosti
nějaké bezkonfessijní neb interkonfessijní, aneb v
v mravnosti na náboženství nezávislé;

b) jakoby učitel světský nebyl povinen spolu
působiti při výchově nábožensko-mravní, zůstavnje
tuto výchovu učiteli náboženství;

c) jakoby v ostatním vyučování směl asi počí
nati „svobodně“ t, j. bez ohledu k náboženství a snad
i proti něma;

v zákoně jasně ae prohlásilo, že školy obecné
k tomu jsou zřízeny, aby dítky vychovávaly v mrav
nosti a nábožnosti v souhlase s jejich náboženstvím
(8 1.); důsledně:

3. aby k vůli možnosti jednotné výchovy ná
božensko-mravní, kdekoli by se toho potřeba jevila,
školy rozděleny byly dle náboženského vyznání dítek,
jako rozděleny jsou dle jazyka vyučovacího;

3. aby učitelem na těchto školách mohl býti
ustanoven jen ten, kdo v každém ohledě prokáže způ

sobilost k této nábožensko mravní výchové dítek;4. aby učebné knihy vyhovovaly požadavkaor
ganické jednoty, zvláště také vzhledemk náboženství;

8. aby při výkladech školních jednak vystříháno

se bylo všeho, co by pojmydítěte pomátloa zák

náboženskéhopřesvědčenínejistým s vratkými ad
nilo, jednak výchova nábožensko-mravní účinně pod
porována byla.

Za účelem provedaní toho žádáme:

uk ů abypojato Bo de $ 1.prv řížskéhoze dne. května r. 1 potřebné vysvětlení: „v

8 jejich náboženebvím“ ; 7 „7 Sonhine2. aby doplněny byl třebným ustanov
o rozděleníškol dlo náboženství: i ním

a) 8 2. zák. říš, se dne 14. května 1869 v pří
čině škol obecných, a ze dne 2. května 1888

b) $ 33. zák. z r. 1869
v příčině ústavů učitelských v ten smysl, aby

učitelstvo pro školy katolické vzděláváno bylo na
ústavech katolických, zřízených na těchže zásadách,
jichž se dovoláváme pro školy obecné a měšťanské;

3. aby ooplněn byl 8 8. zák. říš. ze dne 14.
května 1869 a Z. května 1883 ustanovením, abyv pří
čině připuštění knih učebných a zábavných pro ku
tolické dítky slyšen byl též úřad církevní.

4. aby přizpůsoben byl $ 48. téhož zákona v tom
smyslu, že nejen správce školy, nýbrž vůbec učitelem
státi se může jen ten, kdo prokážezpůsobilost k plnění
úkolu škole v$ 1.vytčeného.

- Pokad ostatních předmětů vyučovacích se týče,
prohlašujeme:

1. Baudiš na škole náboženské v témže rozsahu
všem předmětům vyučováno, které nynější škole inter
konfessijní přikázány jsou. Pouze tělocvik na školách
venkovských budiž v letě nahražen prací ve školní
zahradě.

„ 2. Všechny předměty učebné baďtež tak vyklá
dány, aby jednotný názor náboženský u žáka podpo
rovaly a sesilovaly.

Při vědách přírodních budiž vhodným a mysli
dětské pochopitelným způsobem při každé příležitosti
poukazováno na všemohoucnost, moudrost, dobrotivost

aprozřetelnost Boží, jak v přírodě a v řízení světase jeví.

Při článcích dějepisných žádáme, aby učitel
přesně a pravdivě se stanoviska katolického články
vykládal, nevyhýbaje se nikterak oněm dějepisným
událostem, které za našich dnů předmětem různých
úvah a posuzování bývají.

Vůbec pěstování citů náboženských a vlaste
neckých budiž při všech předmětech věnována vše
stranaá péčea mravnost veškerá stavěna na základ
náboženský.

8. Pololetní úlevy jako řádnému vyučování ško
dlivé buďtež zrašsny a místo nich budiž zavedena na
školách venkovských o málo třídách pilná docházka
sedmiletá, aniž by úroveň vzděláníjakkoliv byla sní
žena. Pro mládež škole odrostlou do 16 let zřízeny
buďtež však na venkově školy nedělní, aby i na dále
podléhala kázni školní. Na školách těchto badiž dle
potřeby učivo škol národních doplňováno, mládeš
v něm utvrzována, a budiž věnována zvláštní péče
katolické mravoace a nauce vychovatelské,

IL Resolace řemesinicko-šivnostenská.

IL. sjezd katolíků českoslovanských konaný ve
dnech 22.—25. srpna 1. P, 1898 v Praze, uvaživ ne
blahé a zubožené poměry stavu řemeslnicko živnosten
ského a jeho společenstev, usnesl se napomáhati a
spolapůsobiti k tomu, aby:

1. společenstva řemeslnicko-živnostenská nabyla

opět oněch práv na základě křesťansko-katolických,jakých drabdy slavné paměti cechy české pošívaly,
a to:

a) k nabytí plné samosprávy k rozhodování o
vnitřních záležitostech svého stavu; b) k stanovení
možného počtu živností se řemesel dle počtu obyva
telstva; c) k rozhodování o počtu učenníků k poměru
pomocnictva; d) k určování cen za výrobky, aby ne
solidní konkurenci na sklamání obecenstva špatnými
výrobky přítrž učiněna byla; e) vymezovala kompe
tenci a rozsah té které živnosti, aby nezasahovala
jedna v obor druhé; poskytovala bezplatně právní
radu svým příslušným.

2. Domáhati se státní ochrany, aby řemeslné
výrobky z prodeje odděleny byly od t. sv. obchodníků

8. apolupůsobiti k tomu, aby společenstvům
umožněno zřizovati tržnice svých výrobků do kte
rýchžto členové společenstva křesťanského vyznání zá
vodní podíly ukládati a výrobky své ku prodeji do
dávati mohou.

4. Domáhati se svrchovaného svěcení nedělí a
svátků ve všech řemeslech a živnostech, aniž by to
varyšům dílníkům a jiným eilám zaměstnaným proto
mzda zkracována býti směla.

6 Povinné křesť, náboženské opakovací cvičení
pro učenníky, aby zdivočelosti a nemravnosti učební
mládeže učennické hráz byla položena.

6. Aby buď okresní řemeslnické nebo společenské
záložny zřizovány bezúročitelnému úvěra maloživno
stníkům a řemeslníkům odbornou schopností se pro
kizavším a řádným přístupny byly, zvláště k umož
nění samostatné živnosti.

Domábati se státem zaručeného pojišťování
v stáří a neschopnosti ka práci a zasazovati ze 0
zavedení nemocenské pokladny pro střední stav vůbec.

Resolace školního odboru.
Školy odborné hospodářské, průmy

slově, obchodni a pokračovací
(Rev. katech. Em. Žák.)

Oceňojíce plně význam škol odborných a pokra
čovacích pro živnostnictvo, obchodnictvo a průmysl
nictvo, ježto jediné vyšším odborovým vzděláním tyto
stevy v nerovné soutěži s výrobky cizími a s tovární
výrobou velkokapitalismu na šádoucí výši se udršeti
a zdárně prospívati mohou, vítáme my, katolíci če
skoslovanští, každýkrok k zdokonalení, povznešení a
rozšíření tohoto školství vedoucí. Ježto pak šákům
těchto škol vzhledem k jich věku' nábožensko-mravní
výchova naprosto potřebna jest, žádáme všechny či



Zemský ajezd křesť. soolálních je
dnot království Úeského.

(Od zvláštního spravodaje.)

Zajímavý byl pohled, který skýtal sál Svato
Václavské záložny v neděli due 22. srpna, kdy
shromáždili se tu přední bojovníci za práva kře
fanského lidu česko-slovanského, neboť, nejen

Čecby vyslaly své delegáty do Prahy, nýbré i
Morava a Dolní Rakousy. Prostranný sál Svato
Václavské záložny naplněn byl delegáty spolků,
jichž bylo asi ke 20). Každému upřímnému křest.
sociálu bylo viděti radost zářiti z očí, že práce
obětavá nese ovoce bojné!

Za předsedu ejezda zvolen p. Jos. Hová
dek, jenž podal zprávu o činacati strany křest.
sociální, zmínil se o volbách do V. kurie a pří
činách neúspěchu při těchže. Dříve, nežli přistous
peno k jednání o navržených resolucích, změněn
$. odstavec jednacího řádu v ten smysl, aby ne
jen delegáti, nýbrž i hosté mohli se súčastniti de
baty. Na prvním místě jednání sjezdového byla
otázka rolnická s hlediště křesť. sociálního. Při
Jata byla následující resoluce:

Uznávajíce stav samostatného rolnictva za
jeden z blavních sloupů společnosti lidské vůbec
a našeho národa zvlášť, pokládáme za přední po
vinnost svou k zachování a rozkvětu samostatného
rolnictva pracovati. Zvláště pak:

1. Rozhodně prohlašujeme se prosoukromé
vlastnictvípůdy jednotlivýchselskýchrodina sta
víme se jak proti všeobecnému agrárnímu kom
munismu, tak i proti zhoubnémua a nepřirozené.mu
tvoření se latifundií.

2. Žádáme,. aby svobodná dělitelnost po
zemků byla zákonem zakázaná a stejná dědičná
posloupnost na selských statcích omezena.

3. Chceme, aby dluhy na pozemcích váznoucí
nesměly býti vypovězeny, nýbrž ve 30 až 40 le
tech umořovány.

4. Rolníci spolu s velkostatkáři sdružení
buďtež v nucená okresní, po případě župní epole
čenstva; tato pak společenstva utvoří ústřední

společenstvo zemské Rolnickým společenstvůmpřísluší výhradné právo na zachování a zvelebení
jednotlivých statkův; kdykoliv pak některý statek
přijde do prodeje, mají rolnická společenstva
přední právo jej zakoupiti. Rolnická společenstva
odbadojí cena hospodářských statků i způsobené
živelní škody, ustanovají cenu hospodářských vý
robků, určují svým členům výši úvěru, ku zvele
bení hospodářatví potřebnéhoa zřizují místní nebo
župní ekladiště.

5. Stát jest povinen ronictvo chrániti upra
vením spravedlivého cla, zadáváním potřeb pro
vojsko a státní ústavy přímo rolnickým spole
čenstrům, přísným zákonem blanco-terminového
obchodu a mlecího zřízení.

6. Pro rolnictvo zřízena budiž rolnická
zemská pojišťovoa proti škodám živelním, jakož i
pokladny nemocenské a fond pro sestaralé rolníky
výměnkáře.

7. Dokud nebude zavedeno všeobecné rovné
hlasovací právo dle zájmů práce, buďtež zřízeny
rolnické komory, které by vysílaly určitý počet
svých poslanců do zastupitelstev zemských i
Hěských.

Referát o resoluci této měl Šamalík-Skalský,
redaktor „Selských Hlasů“, který přivítán byl při
vstupu na tribunu srdečnou ovací všech přítom
ných. Zmínil se o smutném stavu rolnictva, které
orá a seje — ale neví, co za to bude míti. Po
metlář určuje mzda pometla — rolníkovi cenu
obilí určuje — obchodník, kapitalista. Loňský
podzim platili židé na trzích moravských 9—12
kr. za kilo zrna — a na jaře dali si platiti za
kilo mouky 26 kr. Rolník okraden na zrnu —
dělník na mence! Loňekého roku našeptal kdosi
liberálnímu rolnictva na jeho sjezdu na Moravě,
aby prý ministr ručoval cenu obilí (Smích). Ani
ministr — avi žid — ale rolník! My zrno vy“
mlátili — my máme právo žádat svou mzdu. Dále
pak zmiňuje se o jednotlivých odstavcích resoluce
a končí řeč svou vyzváním ku delegátům rolnic
kým, aby zásady křesť.socialismu šířili mezi svým,
který jediné schopen jest zachovati rolnický stav
a tím i základ národa! Sedláci vzhůru za svá
práva pod praporem sv. kříže! (Výborně! Bouř
livý souhlas.)

Pan Havelka, horník delegát za Příbram
praví. Rolník pracuje na hoře na zemi a my
dole tisíc metrů pod ním u stejný máme osad, že
Da to, co dobudeme — nemáme práva. Ten kov
stříbrný zbrocený často krví horníků ueodhadaje
havířský lid — ale někdo jiný. Potřebujeme tu
také křesťanské lásky, která by pronikla k nám
do hlubin země a přinesla nám lepší dny —lepší
budoucnost. — Dále pak vybízí k lásce vzájemné
a svornosti — všech stavů stojících na půdě křest.

sociálního programu, abychom silni láskou vzá
jemnou, vydobyli i ve společnosti lidské místa zá
sadám Kristovým!

P. Myslivec redaktor žádá, aby k resoluci
k bodu 2) přidán dodatek o povinnosti majitelů
velkostatku oproti dělnictva. (Výborněl!)

Vdp. Rouček praví, aby 8e mu nezaslívalo,

že jako kaplan hlásí se také ku slovu o otázce rolní“
ckó. Na nás kaplany čeká jednou také, zachováli nás
Pán Bůh —sedlačení mezi vámi. A taksi myslím,
že když nám kněžím kde kdo jaký doktor i ne
doktor řečník míchá se do katechisma a stará se
o spolabratra Huss, my kaplaní, budoucí sedláci,
můžeme si větším právem promlaviti o rolnické
otázce!Jenžemitoa otázkourolnickoupřipadátak,
jak stojí to v oné písničce: „A u kanónu stál —
a pořád lado — ladovali“ Do rolníků se stále
ladojí liberální hesla o svobodě a o všem možném,
ladují se do nich manifestační různé slavnosti,
staré písničky © nezdolnosti neochvějné — a li
berální rolník poslouchá: „Co ten ptáček povídá,
co — v jisté v ulici sedá“ .... . a zatím kdosi
v koutku mne si ruce a radostně si zpívá:

Na bílé Hoře sedláček oře
on má cbalapu, dej mi ji Bože.

Dnes chce-li český katolický rolník zlepšiti
své postavení, musí se postaviti v boji svém na
program křesťanský, jenž chrání jeho půdu, nesmí
přijati roku aci komunistické sociální demokracie,
ani ruku liberalismu — nýbrž ruku kříže“ Bude-li
stále jen poslouchati sedlák liberální musiku —
pak na konec si zazpívá:

Muziky — muziky, vy pěkně hrajete,
vy jste mne s chalupou mou rozvedli !“

(Bouřlivý potlesk).
Proto si myslím, abychom netahali stále

buben jeu za liberální musikou, ale majíce svůj
vlastní program podle něbo zabubnovati liberál
nímu kapitalismu! (Výborně).

Co týče se nucených společenstev byli ně
kteří proti nim — te omezuje se tím svoboda.
Připadá mi na mysl historka v Johannoví a jeho
pánu. Šli na procházku — pán spadl dv žumpy.
Jobaň chytl bidlo, a podával ho pánovi, aby 86
zaů chytl. Pán bidlo odručil, že to se, naň nesluší
a zvolal: „Johaanes chceš-li mi pomoci, přinesl
fotel! Já si do něho sednu a pak mne v něm vy
táhbneš!“ Než Johannes přines' fotel, pán 30 uto
pill — V nucených společenstev vidím rychlou a
upřímnou pomoc našemu rolnictvu, ve rvobodném
adražování však liberální fotel, které než by se
uskutečnil — rolnictvo by 8e utopilol

Ku konci přimlouváee sa přije'í resolucea

přeje jí brzkého splnění! (Výborněl Bouřlivýsou).
P. Švejda delegát uvádí na přetřesotázku

o pronajímání parcellovaných velkostatků poctivým
nájemcům — cb.lapníkům a dělníkům zemědělským.

Ku konci debatty o resoluci rolnické roz
vinul se rozhovor na místech bouřlivější o všeobec
ném blasovacím právu, který skončil vzájemaon
shodou. Strana křesť. sociální stojí na všeobecném
hlasovacím právu dle zájmů.

(Pokračování budoucně.)

Zvěsti z východních Čech.

Z Křesetle. Již jeme myslili, že p. Hejnic
na nás zapomněl ve svých „Podvysockých“ a bylo nám
to moc divné, neboť po návštěvě J. B. M. ležely mu
Křesetice v žaludku jako kámen. Než sklamali jsme

Vlasák jest mu stále co krocanovi červený šátek. Že
někteří poslahovači mladočeského panstva, ponuknati
známými štváči proti němu podali žalobu na okresní
výbor pro špatné hospodářství, uvádí s gustem již
asi po třetí, to je mu však proti ersti, že p. Vlasák
toto osočování stíhá žalobou pro urážku na cti. Pa
trně čichá z této žaloby prach! Víme, pánové, cn by
se vám líbilo: Aby katolíci (klerikálové ve smyslu
„Podvysockých“) nechali si v ledejakéma helvetsko
svobodomyslném časopise nadávati, aby ku všemu
ostouzení mlčeli a snad za urážky ještě raku, která
je bije, líbali, to byste chtěli. Když však se ozvou,
je zle. Hr na něl Než dnes už klerikálové dospěli
dále, než aby se lecjakých papírových strašáků báli
i kdyby za nimi bračeli sebe zuřivější vlasatí lvové,
kteří beztoho nejsou neš Ivy z mydlářských štítů.

Z Bykáně. Pif! paf! ozývalo se v jednom
z minulých dní kolem naší vesnice, zrovna jakoby se
tam odbývaly manévry kutnohorské posádky. Všecko
bylo vzhůru nohama. A není divu! táhl se první hon.
Dosud měli pronajatý revír páni, tento rok však pe

čínka „vlnatá“ i „pornatá měla zůstati v troubáchhospodyněk Bykánských. První pak „košt“ měl se od
bývati o pouti. Kde jaká stará houfnice byla vytažo
na, a ubozí „jankové“ nestačili utíkati do revíra ma
lešovského a oumonínského. Který měl kratší nohy,
marně se namáhbal. Nezachvátila-li ho ručnice, zachvá
til ho klacek. Bylo klání, bylo porubání — mrtvol
zrovna mnoho neleželo, ale přece tolik, že se mohli
ve všech číslech (není jich mnoho, asi 12) těšiti, že
tentokráte ne poutnímmenu bude se stkvíti „zajíc
v omáčce“. Těšili se na to všichni, a jeden pánpota
hoval si již vousy a šťáral zaby, jak se bude míti o
té povti dobře. Dali si také na tu radost všichni u
„Raků“ ještě jednu! Než člověk míní, ale — zloděj
mění. Zajíčkové a korotvičky uložené na ledě zmizely
do rána, jako když se po nich zem slehne a s nimi
seschly se prý i pletence cergulátů. A tak Bykánská
pouť odbývala ve znamení zaječího emutkul

Z Chocně. Dostalo se nám do rukou na ce
stách v jedné nádražní restauraci náhodou číslo svo
bodomyslného listu mladočeského z Kolína, jehož vy
davatelem jest p. Hejnic, a tu dočetli jsme se, že prý
při klerikální parádě v Chocni padlo moc piva ahus.
Hle čím vším ubohé orgány mladočeské masí baviti

ové čtenářstvo. Pěstují tento sport soustavně, jakoby
měli v řadách těch syšáků, flsmendrů a žebráků, kteří
sa takových příležitostí obstapojí domy, zrovna své
dopisovatele. Věra čisté to studnice osvěty! (Jsme

Z Malíma. Letošní dloubá sucha a poslední
vedra poškodily valné naši důležitou sklizeň: okůrky
a křeo. Zu to oboje letos platí a docházejí Kutno
borsko jednotlivcí překupníci i z krajů německých
Rolníci oaši učinili by dobře, kdyby pro své výtečné
zeleniny vybledávali eami v bodné trhy světové.
Ve ve'kých městech žije Čechů dosť, ti by mobli
dáti nám praktické informace.

Z Kolína. Mezitím,co vrchní národní Káča
s Mariánské nlice poťouchle mlčí, arkebuzíři venkov
ských gard statečné Ipředem pálili do „klerikálního“
sjezdu pražského. Naš svobodomyslný mopsl zvaný
„Český list“ štěká jako pominutý. Protože nemůže
jinak, vymyšlí si lží a píše, že účastníci dostávají na
farách „foršus“ a z opatrnosti že dostanou ostatek
až v Praze. Kdybychom nevěděli, že tento orgán jest
stokou vší ničemnosti, žádali bychom na něm, aby
udal, kde se tak děje. Takto však jen litujeme ubohé
vydržovatele (je prý to doktor Pacák a spol.) že
musí se chápati tak perfidních lží a hanebností, ab
mohli proti klerikálům vystupovati. Zdá se, že stu
vymizel již zcela ze řad našich Mladočechů polabekýc
a podvysockých.

Z Podvysocka. „Podvysocké Listy“
vzaly na sebe onehdy tvářnost uražené noblesy. Ne
mohouce „Obnova“ vyvrátiti, napsaly, Že zprávy do
„Obnovy“ píše p. Toužil, a s tím „nepolemisuje sluš
ný list“. Vida, vida, jak na jednou slušnost „Podvy
sockým“ péro z raky vyrazila! Škoda jen, pravili ho
sté u Rohlíků, že 1) zprávy „Obnovy“ jsou z tolika
stran a tak různým slohem psány, že nikoli p. Tou
žila, ale několik dopisovatelů prozrazují. Škoda
jen. 2) „Podvysocké listy“ ještě do nedávna nadávaly
a jen nadávaly, když o klerikálech a jiných svých
odpůrcích psaly! Kdo pak to házel ještě v posledním
čase „klerikální černou břečkou — kořalou, slintá
ním“ atd. ne-li Podvysocké? To není neslušným ? A
pak nám „Podvysocké“ přijdou se „slušností!“ Milý
pane redaktore, nechte slušnost na pokoji — té se ve
Vaší slavné redakci nikdy nedařilo, — a raději nějak
jinak prati „Obnově“ ae braňte, ale šikovněji než do
sud, aby se nemyslelo, že naposledy má skutečně ©
„Obnova“ pravdu a „Podvysocké listy“ že samou aluš
ností dostaly úbytěl Ostatně, chcete-li, podáme obráz
ky, jak se Vaše „slušnost“ zachovala hrubě a neslně
ně ke všem odpůrcům, kteří ve vašem listě byli trhání
a hanobení! Máte chuť? Víte, co se o Vašem listě
v Kutné Hoře a vokolí říká, když v sobotu vyrakuje
před národ svobodomyslný? „Jaké pak dnes klepy
přinášejí „Podvysocké Listy“, a komu zase (zase!) na
nadávají? Pánové Jozefy, Doskočil, Katílek, Jaeger a
mnozí jiní mohou dáti z vlastní zkušenosti vysvěd
čení o slušnosti „Podvysockým Listům“ a je-li těchto

ánů málo, mohon k nim přistoupiti ještě pánové
ocel, Kracman, Žabokrtský, Mólzer atd., abychom

jiných pro dnešek neuváděli. Tolik jen vůči čtenářům
„PodvysockýchListů“ pravíme: Slušnosti se žádný
člověk z nadávek redakčních nepřiučil, a patolízal
ství prokazované dvěma nebo třem „pánům“ v čemž
„Podvysocké“ dělají divy a zázraky, již se všem oškli
ví. Pořád jen samý Pacák a Mácháček, jakoby v Kat
né Hoře jiných řádných a ctných lidí nebylo. A což
to modlářetví, kteréž od let „s váženým a slovatným“
drem Pacákem provádíte? Styďte se tedy, 8 nechte

slušnost na pokoji, protože Vás v Kutné Hoře dobřeznajíl
Z nové radnice ve Vlašskémdvoředochá

zejí na veřejnost zprávy o vkusné a nádherné úpravě
úředních místností. Nejsme z těch, kteří se nad tím
pozastavují, ale přejeme si, aby na nádherných šest
atřiceti zlatových sedadlech městského zastupitel
stva zaplacených z mozolů poplatnických, zasedali
také opravdu vážní, rázní a nezávislí mužové a ne
slabomyslní a nesmělí fangličkáři, kteříž i když do
ma některému poplatníku něco slíbí (že se zaň při
mlaví atd), jak mile do radnice k zasedání přijdou,
ze strachu, aby nepřišli nevhod panu starostovi a dr.
Pacákovi, sedí jako pěny, a když seo jich klienty a
dané sliby jedná, ani nehlesnou a všecko přijmou,
jak se od předsednického stolku navrhuje. Opováží-li
8e přece někdo k nějaké poznámce a neb dotazu, činí
tak s pa'rným rozechvěním a s trapnou nesmělostí,
očekávaje, jak bude odbyt anebo poučen (třeba i dr.
Pacákem [), že to sem nepatří, že to není na progra
mu atd. Mají-li zvolení pánové v městském zastapi
teletvu jen přikyvovat, schvalovat a mlčet, ať jedno
duše buď vzdají se svých mandátů anebo ať dají co
lou a neomezenou pravomoc do rukou dvou nebo jen
jednoho pána— aspoň na ten způsob nebudou zby
tečnými kejvaly, a voličové budou vědět u koho hle
dati přízně,chtějí-li, aby jich oprávněným stížnostem
a žádostem bylo vyhověno. Víme ovšem a byli jsme
svědky, že pánové Doskočil a Kuttlek ukázali víc než
jednou úsudek svůj a názor samostatný, ale jak po
chodili? Nač nedostačil pan starosta, na to se vyřítil
dr. Pacák a v nejbližším čísle „Podvysockých Listů“
pan redaktor Hejnic. Takoví pánové stavění na pra
nýř v místním plátku a dávání v klatbu strany, jíž
poctivé sloužili a pro niž hmotných obětí senelekali,
A nejen nepřízeň a nedůvěra strany (vlastně dra Pa
cáka), nýbrž veřejné ostouzení a hrozby, že nebudou
příště voleni, byly jim údělem za jejich mužné a sa
mostatné vystupování! Páni voličové dobře udělají,
když si připomenou, že ovšem zvoleným dali stejné
právo a stejnou povinnost na radnici pracovati vo
prospěch naší obce, a že nikoho nesplnomocnili, aby
si něco vyššího osobil a zvolené zástupce lidu ve
svém plátku napadati nechal za to, o že dobro voličů
dle svých sil pracovati chtěli. Víme, že mezi zvolený
mi není každému dáno býti řečníkem, avšak tolik
přece každý pověděti dovede, co poctivě cítí, a za to
by nijak a nikým ani tajně ani veřejně nemělbýti
ostouzen. Co si máme pomyeliti, když slyšíme, kterak
ku př. ještě onehdy pochvaloval si dr. Pacák odchá
zeje ze zasedání „No, dnes to šlo hladce“, když jemo



slyšeli na své uši, že týš p v téš schůzí učiněnýdotaz, pravíme jen dotaz nikoliv návrh, odbýval ja
koby byl předsedou, še není na programu ta věc, co
si máme o takovém zasedání a hladkém chození po
mysliti? Svobodomyslné to jistě není. Možná, še „Pod
vysocké Listy“ se na nás za to vyřítí, ale my klidně

odkazujeme na nefalšované svědomí a trpké zkašeno
sti pánů členův obecního zastupiteletva, a opakujeme:
Svobodomyslnosti na Kutnohorské radnicí ve svobo
domyslném zartupitelstva nesmí býti více neš „slo
vutný a vášený“ pán dovolí! To je prarda poctivé,
a kdo se o ní z pánů rádních a zasedajících v měst.
ském zastupitelstvu pronadbytek přesvědčiti chce, at
se dvakráte nebo třikráte ve schůzi svého hlasu po
vznésti odváší proti danému komandu, a uvidí, jak
při příštích volbách „vylítne“ a jak v nejblišších
„Podvys.ckých Listech“ ztrbán bude! Pan starosta
Macháček zle pociťuje a nerad nese šlehy, které mu
zasazeny byly jednak „Labskými Prondy“, — dokud
ovšem Labeké Proudy nebyly tasérem o svou radikál
ní politika připraveny a na víra katnohorskou obrá
ceny — jednak „Obnovou“. Ať se pán Macháček jen
na další připraví, poněvadž „Obnova“ zůstane čím je
a neobrátí kožich jako učinily Labské Proudy. Dokud
stanou se takové praktiky panu starostovi, jako se
ma stala s kašnou u ev. Anny, kterou koupil asi
za 12 zl. od jiného, ač městu občan F. nabízel za
tutéž kašnu 40 zl., dokud stávati se budou takové

raktiky, bude pan Macháček zranitelným a musízá
da nastavovati veřejným Šlehům. Je-li někdo, jenž
by ve věcech obecního majetku se týkajících měl míti
všude hodně vysoko pozvédnuté čisté ruce, musí to
býti především starosta, a nesmí si ani za dvanáct
zlatých koupiti nebo dáti koupiti pro svou koželuhov
nu starou obecní kašnu, zvláště dává-li za ni někdo
jiný 40 zl. Prospěch obce musí předcházeti všecky

oželuhovny a kanceláře vědycky a všady. Opakaoje
me: Ruce vzhůra a čisté! Domnívati se, že až nepo
hodiny dopisovatel „Lab. Proudů“ bude při nějaké
vhodné příležitostiodstraněn z Kutné Hory — a pan
Macháček ví, kdo mu to alíbil a kdy — domnívati
se, že pak bude vše rázem ticho, jest veliký blud, a
pan starosta i jeho volný vykonavatel trpce se o tom
přesvědčí. Dnes jiš ani učitelé tak se neodstraní.

V Babicích u Nechanic konati budou dd.
00. z řádu Redemptoristů z Prahy sv. misaii pro lid
v době od 1.—11. měsíce září b. r.

Z Nové Paky. V čísle23 jičínského„Kra
konoše“ odlebčili etuí pánové novopačtí svému bu
sítskému srdci — Špiněním duchovenstva. O slavnosti
měli nápisů o „pravdě“ plné domy, za to v srdcí
žádnou. Páni dopisovatelé dokažte: 1) še některý
duchovní z Nové Paky jen čárka o Husově slavnosti
do „Obnovy“ dopsal, tím méně aby referáty o slav
nosti již napřed byly hotovy; 2) jmenajte „služka“,
která ze nějaký „úkon“ dala duchovnímu 7 zl. a ko
likrát se to stalo; 3) jmenujte člověka který to od
poutnic elyšel o P. Bnarghardtovi; 4) aspoň část těch
„celých kronik o „vzorné“ obětivosti dachovenstva“
povězte, ale pánové „V pravdě žijte“! O učitelské
Činnosti p. Jezdinskéno nejméně Vám avuditi přísluší,
my víme, že dodnes jebo žáci naň vzpomínají s úctou
a vděčností a je li některým pánům truem v oku, víme
proč. Kdo pouti v Pace zničil, to jste Vy, pánové svým
Husem, a marné jest vaše svalování viny na dp. fa
ráře; uvidíme, budete-li Vy za to jednou čestnými
občany! Heslo „Líp nro pravdu umříti, nežli Jží se
živiti“ kdyby se tak provedlo n. p. u p. dopisovatele
a jebo družiny k. p. co se týče jmění, možná, že by
muohbému přešla bujnosť a že by pak tou „pravdou“
nebázel a její jméno marně nebral. Ostatní osobní
urážky pomíjímo. —

Z Vostřešan. K uctění RodičkyBoží po
stavena byla ve Vostřešanech mešní kaple nákladem
manželů Františka a Aony Štěpankových za přispění
občanů Vostřešanských, jejíž vysvěcení konati se bude
v neděli dae 11. září 1898. Se slavností tou spojena
bude oslava ÓCletého panování Jeho Veličenstva cí
saře a králo Františka Josefa I, spůsobem okázalým.
Pořad slavnosti oznámen bude co nejdříve.

Z Libříe. Na oslavu letošního jubilea Jeho
Veličenstva císaře a krále I, zřídil váš duchovní správce
Jan Karásek pro zdejší obec a nejbližší okolí koibovnn
farní, jíž věnoval přes 260 svých knih v ceně 150
zl. a která se bude stále ještě . ovými cennými kni
bami rozmnožovati. — Na oslavu tóhož jubilea da
rovali zdejší občené přes 600 zl. ve prospěch svého
chrámu Páně, Zaplať Pán Bůb!

Na zámku Hrádku a Necbanle sla
ven dne 17. srpna t. r. sňatek osvícené paní hraběnky
Anny Marie, dcery Jeho Osvícenosti pana Jana hra
běte z Harrachů na Rohravě, se svobodným páněm
Bohumilem Henn z Henneberga Spiegel. Ač slavnost
tato. odbývati se měla v tichosti, ukázal předce před
večer slavnosti, jak dobře dovede oceniti náš lid ven
kovský veliké zásluhy tohoto našeho pravého šlechtice
vlastence, uspořádav jemu a šťastným anoubencům
krásné zastaveníčko a mobutný lampionový průvod,
ješ se ve všem všudy vydařily, jsouce povzbuzajícím
důkazem pravé shody národně uvědomělého občanetva
a upřímně a lidem smýšlejícího obětavého šlechtice.
Zastaveníčka zůčastnily se: slavné obecní zastopitel
stvo obce Hrádku, slavný zpěvácký a zábavní apolek
„Hlahol“ v Nechanicích, uesílen dámským sborem a
velectěnými pány učiteli z vůkolí, sl. včelařsko-hospo
dářský spolek v Nechanicích, al. damský spolek pro
stravování chudých dítek v Nechanicích, hospodářsko
čtenářská beseda v Probluzi, slavné abory dobrovol
ných hasičů obcí: Hrádka, Těchlovic; Libčan, Trnavy,
Přímo, Suché, Mokrovous, Bohárny a Kunčic, se 8
sbory hudebními a zástupy občanstva z vůkolních
obcí a osad. Za zvoku badby všech 38sborů, rozesta
vě-y se spolky a sbory s lampiony před budovou zám
ku, nučež zpěvácké sbory sapěly dovedně krásné pří

adné písně, po nichž odebraly se deputace obcí, spol
ů a korporac do zámku, by projevily své upřimné

blahopřání hraběcímu otci a vsnešeným snoubencům

provolavše jim nadšené „slára“. Jeho Osvícenost dojat
jsa hluboce mohutným a opřímným projevem tímto,

poděkoval vřele všem účastníkům, vysloviv 6e, fopoud prozřetelnost božská jemu toho popřeje žíti, chce
kašdé doby úcilovně působiti ku sdaru své milé vlasti,
národa a okresu Nechanického, spomenuv sároveň ja
bilea Jeho Veličenstva císaře a krále, jemuž bouřlivá

rovolána „sláva“. Za velebných zvuků naší národní
ymny „kde domov můj“ a sdařilých ohňostrojů, u

končen tento krásný večer, jenž tajisté otkví všem
účastníkům, počtem as +000, v milé paměti. Církevní
sňatek požehnal drubého dne vysoce důstojný monsig
nore P. Bohumil Hakl, biskupskývikář a děkan v Ho
řicích, prosloviv hlubokým citem prochvěnou řeč snou

Vaníčkova zapěla krásně a dojemně případnou píseň,

po níž obětována mše sv. sa blaho novomanželů. To=o dne súčastnil se slavnosti slavný sbor vojenských
vysloažilců v Nechanicích a práporem a hudbou, kte
rážto poslednější při avatební hostině koncertovala.
Upřimaé blahopřání naše provázej vznešené novoman
žely po jich dráze života.

Jaké bývaly roboty f V16.a 17.století
mnohé vrchnosti neslýchaně libovolným způsobem zvý
šovaly robotu, takže lid na mnohých panstvích, ba
v celých krajích se bouřil. Velké povstání selské r.
1680 mělo za následek, že Leopold I. téhož roku vy
dal robotní patent. Od té doby s velikou bedlivostí
přihlíženo k poměrům vzájemným mezi robotníky a
jich vrchnostmi; naavědčají tomu nové robotní pa
tenty z roku 1717 a patent od 27. ledna 1737. Pro
naši dobu jest nejzajímavějším patent císařovny Ma
rie Terezie ze dne 13. erpna 1775 nejen proto, že nám
podává obraz, jak se u nás robota až do roku 1848
konala, nýbrš i proto, že na základě spůsobu robot,
ustanoveného v tom patentu dělo se vyvození a vy
kapování se z ní. Dle toho patentu bylo poddaným
volno, buďto na dále konati robotu v té míře, v'ja

robotů, jak ji vyměřoval týž patent, a tu musil: po
drah neb podruhyně konati pěší robota ruční práci)
s jednou osobou ročně 13 dní; poddaný, který dům
držel a podle vrchnostenské sabrepartice na celoroční
kontribuci přes 57 kr. zapravovati nemusil, musil
rační práci konati s jednou osobou 26 dní; který dom
kář platil 57až 2.51 kr. daní, robotoval s jednou 080
bou týdně 1 den, tedy 52 dní; kdo platil 2 sl. 51 kr.
aš 4 zl. 45 kr. dané, robotoval s jednou osobou týdně
1 a půl dne, čili 78 dnů ročně; kdo platil přes4 sl.
45 kr. do 7 zl. 7'/, kr. daně, robotoval a jednou 020
bou týdně 2 dny; kdo platil roční daně přes 7 zl.
7'/, kr. až 9 zl. 30 kr. robotoval s jednou osobou tý
hodne 2'/, dne; který více než 9 zl. 80 kr. a cokoli
přes to platil, robotoval s jednou osobou týdně 3
dni. — Všichni takoví poddaní, kteří až dosavad buďto
jedině s potahem robotovali, neb potažní a pěší ro
botu vykonávali a více než 9 zl. 30 kr platili, i na
dál zůstali potažními robotíři, tak že roboty konati
musil: poddaný, který přes 14 zl. 16 kr. neplatil, e 1
bovadem týhodně 3 dní; který platil přes 14 zl. 15 kr.
až 28 zl. 30 kr. robotoval s 2 hovady týhodně 3 dní,
pak od av. Jana až do sv. Václava pěší roboty s jed
nou osobou týhodně 1 den; který platil přes 28 zl.
30 kr. až 42 zl. 46 kr. daně, robotoval s 8 bovady
týhodně 3 dni, pak od av. Jana až do sv. Václava
pěší roboty s jednou osobou týhodně 2 dní; který
platil přer 42 zl. 45 kr. robotoval s 4 hovady týhod
ně 3 dni, pak od av. Jana až do av. Václava pěší ro
boty s jednou osobou týhodně 3 dni. Tyto potažní
robotní dní měly od podaných, kteří až dosavad za
vázáni byli jenom u voly pracovati, i na dále jen
s voly, a od takových, kteří až dosavad zavázání byli
s koňmi robotovati, rovně i badoveně s koňmi
se vykonávati. — Co se svrchu uvedené vrchnosten
ské subrepartice kontribuce týče, poznamenati elaší,
že za měřítko byl vzat rok 1773. Za tyto potažní a
pěší roboty nepřináleželo poddaným pohledávati jakés
odměny neb náhrady; za roboty pěší, výslovně od av.
Jana až do av. Václava vyměřené, musilo se jim za
každý den hned neb nejdé:e ka konci týdne 1'/, libry
chleba od vrchnosti dáti. Dále byli robotáři pěší, kteří
při své posavadní robotě nezůstali, nýbrž robotu dle
vyměření tohoto patentu konati se uvolili a spolu
méně než 8 dni roboty v témdni měli, povinnováni
k žádosti gruntovní vrchnosti pěší a roční práci 8
jednou osobou z platu konati, a sice pod následojící
mi výminkami: 1) že taková práce z platu, úhrnkem
vzatá, více obnášeti nemá, neš takovému poddanému

od posavadní jeho roboty odpadlo; 2) že takové pracní dniz platu s neodplatnými dny robotními dohro
mady vzaty v jednom témdni více než 3 dni obnášeti
nemají; 3) že se za každý takový pracní den z platu
poddaným hned neb nejdéle ku konci téhodně v mě
sících říjnu, listopadu, prosinci, lednu a únoru 7 kr.,
v měsících březnu, dubnu, květnu a červau 10 kr. a
v měsících červenci, srpnu a září 15 kr. v hotovosti
zaplatiti má, lečby byl takový poddaný své grantovní
vrchnosti za přítomný neb za předešlý rok něco dla
žen zůstal, v ktsrémě případě mu měla po'ovice mzdy
v hotovosti zapravena, druháale z řečených, nikoli
však ze starších dluhů eražena býti. V patentu
tom mimo jiné i ustanoven spůsob, jakým se robota
požadovati 8:1, kolik hodin deanědle rozličných čá
stí roku trvati má, jak třeba do hodin k robotování

ustanoveným vpočísti čas. jehož potřebuje poddanýk schůzi ze svého obydlí až na místo roboty, koli
času 3e jemu neb jeho horadům k jídla a k odpočin
ka dopřáti má a j Konečně tam ji ustanovena i vy
měřena povinnost přádelní, takše poddaní, kteří až
dosavad vrchnostenský len neb koudel buďto neod

latně neb £4 jistou mzdu spřísti povinni byli a epo
u se odhodlali konati robotu dle vyměření tohuto

patentu, i na dále tu povinnost podrželi; ale tu ne
musil pěší robotíř více než 1, potažní robotíř ale ne
více neš 2 štuky příze přísti. — Takovým apůsobem
tedy u nás až dor. 1848 robota konána, kde záko
nem od 7. září 1818 a patentem od 4. března 1849
spoluse zrušsním poddanství i vyvazení gruntů z bře
men, tedy také roboty skutkem se stalo. Rozeznávati
nám ještě sluší dle těchto zákonů, které z bývalých

povinností robotních zrušeny byly bez plata, a sateró z nich sapravena býti musila mírná náhrada.
Bes platu srošeny: 1) robota a povinností přádclní

a) podrnhů,b) domkářů neb baráčníků, kteří nemají
ých polí a přichásejíce v seznamu robotním, za

psání byli k 26denní roční robotě (domkáři katastrál
ní); c) takových domkařů, kteří se usadili po r. 1780
na grantech obecních. farních, kostelních, poddaných
neb svobodnických (domkáři rustikální); =) 18 dní
roboty takových domkářů, kteří mají pole; 3) slušby
ve dvuře (sirotčí služby), kteří konali sirotci ve dvo
rech, nemající otce ani matky, 4) povinnost podda
ných k vykonávání prací rakama se mady; 6) povin
nost jích k sbírání hub, lesního ovoce, laného chmelu,
kmínu, borků, plžů, raků atd. Ostatní rustikální po
vipnosti zrašeny za mírnou náhradu. Cena práce nu

penépoeměla se počítati výše třetiny ceny práce svoné.

Čtrnáctý dar Sv.-václavskýÚstřed
mí Matici školské. Drasí krajané! Kdyžv sed
mnácté "výroční zprávě o Činnosti Ústřední Matice
školské, vydané k valné hromadě dne 20. března 1898,

227.272 sl. 70 kr., náklady však 243.008 zl. 44 kr.,
s Čehož jeví se schodek 15.734 zl. 74 kr., nadáli jeme
se, že česká obecenstvo, uznávající plnou měrou krásné
výsledky působnosti Matice, přispíší si nejen schodek
finanční ubraditi, nýbrž horlivými, štědrými sbírkami
ke stáléma blahodějnému šíření půdy matičné podnět
dáti. Naděje tato byla aš dosud jen částečněsplněna;
příjmy v uplynalých sedmi měsících správního roku
nedosahují ani té výše, aby uhradila se vydání na
matičné školy dosavadní, a tudíž nebylo by možno
přikročiti ke sřisování škol nových, kdyby nestala se
brská náprava. A tuto náprava zjednati má, jako v
letech minulých, osvědčenýprostředek: vypsání sbírek
na dar Svatováclavský, kterým bývala sjednána rov
nováha v hospodářství matičném. Problašujíce tyto
sbírky výroční činíme tak v přesvědčení, že ani ten
tokráte nebude důvěra v obětivost našcho národa zkla
mána. Zvláště pak letos, kdy na menšiny naše v pal
čivém území ostřeji neš kdy dříve se útočí, jest třeba
výdatné obrany, kterou poskytuje česká škola. Nedo-'
statečná opatření zákonná ve příčině této musí idále
nahrazovati vytrvalá svépomoc, tato nejbezpečnější
zbraň proti přemoci, tento nejlepší prostředek k od
stranéní závad nahromaděných z minulosti v pomě
rech našich veřejných. Chováme nezvratné přesvědčení,
že jen postupné a dlouhým zápasem se konečněod
straní křivdy nopáchané a že nejtrvalejší úspěch bývá
ten, kterýž dosažen byl nikoli obratem náhlým, alebrž
bojem tuhým a vytrvalým, vedeným na obranu nej
dražších etatků, po praotcích zděděných: jasyka a ná
rodnosti. A podstata tohoto boje záleží v stálé práci
a vzdělávání mládeže mateřským jazykem. Činnost
tato ovšem vyžaduje obětí, k jichš skládání vysýváme
opětně zvláště nyní, v období Svatováclavském, kdy
české srdce bývá otevřeno a přístupno všemu dobré
mu. Vyzýváme k nové oběti právem, neboť můžeme
s uspokojením ukázati na dosavadní výsledky svého
snažení. Ústřední Matice školská zřídila dosnd obec
ných škol 66, z nichž stalo se veřeinými 25, gymna
sia zřídiia 2, s nichž atalo se veřejným 1, opatroven
a mateřských škol zřídila 56, z nicbě 11 přešlo do

správy obcí nebo jiných spaků. Na školách těchtovyučuje sa ročně 15.000 žáků jazykem a duchem če
ským, a to pro přítomnost i badoacnost národa na
šeho má váhu neocenitelnou. Avšak nejen že zachrá
něna tato mládež pro svůj národ, také na tisíce
dospělých občanů, mezi Němci roztrousených, bylo
půsvbením Ustřední Matice školské národu zachováno.
Tím ee vysvětloje, že od nepřátel živlu českého jest
právě Ustřední Matice školská nejvíce nenáviděna a
stíhána. A taťo okolnost jest dobrým důvodem, aby
všichni věrní synové a dcery našeho národa k Ústřed
ní Matici školské celým srdcem přilnali a přinášeníra
obětí k zachraňovacímu dílu přispívali. Vysýváme k
této oběti také svou povinností, kterou na nás národ
mocí výročních valných hromad vznesl, abychom péči
měli o símě před osmnácti lety v příhulném čase s2

seté, hojné ovoce již nyuí„přinášej cí a ještě hojnějšípro budoucnost slibující. Konajícetato povinnost svo
láváme všechen národ český pod starou korouhev kní
žete Václava Sratého, aby pro blaho vlasti svou obětí
dále bojoval. Jen jednomyslným, avorným působením
dospějeme k vítězství| Seřaďme se v jeden šik dle
hesla otce národa Františka Palackého: Svoji k svému
a vždy dle pravdy — obětujme každý dle síly a možno
sti pro naše trpící menšiny volající prosebně: „Dejte
nám školy pro naši mládeš, aby zůstala národu sa
chována a obrnila se vzděláním pro blaho své vlastní
i pro čest a sláva národa l“ Naže, vzhůru každý k
vlastenecké povinnosti|

Z Podvysecha. Mámepo slavnostech.Slav
nosti padesátiletého zrušení roboty jsou včerejším
doem skončeny. Ne:hceme široce popisovati průběh
obou těchto slavnosti, které spůsobyly vzrušení na
celém okresu, a obmezíme se jen na přirovnání jedné
slavnosti k druhé. Obě měli tentýž podnět a stejný
účel, a přec jaký to rozdíl mezi slavnosti na Hose a
slavnosti v Rostéři. Na huse mluvil rolník k rolníkům
prostě, upřímně od srdce k erdci; výbor elevnostní
počínal a: valice taktně, obezřele tak, že všudy vsor
ný byl pořádek, všudy soulad a následkem toho všu
dy nerušená, nenucená a veselá nálada. V Boztěží
mlavil p. dr. Pacák. P. dr. Pacák je všeobecně známý
co obratný, výborný řečník, neměl však tentokráte
žádného štěstí, nad obyčej brsi byl hotov a unaven.
Bylo prý p dr. Pacákovi horko! Věříme rádi, že se
p. doktor potil, neb etát předzraky takřka všech se
dláků z okresu, kterým toho tolík co zemský a říšský
poslanec planě narliboval, na žbavém slanci a
šlehy pakrska pravdy z „Obnovy“ a „Východo“ a se
nezapotit, to by bylo věra víc než mou. Víme sice,
že si pp. dr. Pacák a Metelka nepřejou, aby sedláci
achalupníci na Podvysocku opět robotovali po spůsobu
jak za dávna od němců, jeznitů a jiných prý pape
ženců — jak to p. dr. Pacák důmyslně vynašel —
poněvadě by ne pány doktory pak málo zbylo, ale
potrvat tak poměry na Podvysocku, jaké sde panovali
až do příchodu Nejd. p. Biskopa na Kutnohorsku,
byli by tito pp. doktoři všeobecnou robotu — aepoň
duševní — zavedli zajisté sami. Pan dr. Pacák měl
i v tom uvláštní pech, že se my stále pletlo slovo i
vyslovoval totiž místo zajisté „zajíce“, — upropadený



Oberfořst, vědyť se mu tam přece nepleti do cesty.
Druhý řečník pan Novotný — ač řeč jeho nebyla na

rogramu, — mneel též přec něco promluvit, vždyť
É se slavnost taková bez jeho řeči nemohla ani

skončit A potom, ta nešťastná žárlí ost, ta bledá zá
vist! Pan lajtenant Švejk stršil tolik potleskuza

svojí pěknou řeč na Hase a on by nic, toť by člověknesměl být ani šaršantem! Nedá se opřít, že i p.No
votný je dobrým, výmluvným řečníkem, ale ubohá Jo
gika! Aby tak byl některý z občanů Kfesetických na
jeho: „buďme vždycky svorní, stujme povždy k sobě“,
mu byl připomenul, jak on stál a se zastává těch se
dláků a Křesetických zvláště, jak jim dodržuje dané
slovo! Ne, to by byla blamáž, p. Novotný, co? Rádi
uznáváme, že i slavnost Roztěřská byla bezká a slaší
se pochvalně smíniti o Myskov'cích, Přítoce, Puchři,
Bikáni, Březové, Chlístovicích, Neškaredicích, Křeseti
cích a j.. které obce k oslavě této velice přispěly. Ta
Křesetická chasa jará, statná, vyjímala se velice pěk

ně ve svém stejnokroji a bojarých konicích, a nebýtprý jakých takých nedoroznmění, kterých nosil dc
Křesetic známý pěstitel svorností pan Hejnic, mohlo

to dopadnout ještě mnohem slavněji, aspoň co do
počtu těch bodrých juoáků molodců! Zbývá nám zmí
niti se ještě o tom, jak jeden z p. pořadatelů miloro
— taktně se choval a pořádek, vlastně nepořádek dě
lal. Špatně to slušelo tomu pánu hašteřit ses chasní
ky od povozu, že nezaplatili vstupné, a poctivat je
tituly ze svéhochvalněznáméhoslovníků,jako: bal...
hol.... atd, dále nechápem, proč tanec zapovídal?
Inu ovšem, byli to tanečníci ponejvíce z Křesetic, a
a tamějším modlářům se nesmí nic povolit, vždyť prý
to Ti lidé tam přivedli již tak daleko, že vylili zbo
nebního spolku páně doktorova miláčka a dodávatele
do Podv. Listu a to jodnoblasně a jedině prý proto,
že nemohl rozeznat své špačky od obyčejných korop
tví. Nač tolik křihu pane pořádateli, vždyť Jste tam
měl tolik drábů a pochopů z Dobřeněa od jinad?! K.

Jan Hromadni
stavitel pian a pianinEraha,

M ostrov Kampa č. 515

Veškeré opravy, jakoš i ladění se přijímají

©00000000000000

Suchary.
Š ANOn KX

v Branné u Jilemnice
odporučuje

důst. duchovenstvu a velect. obecenstvu 8u
chary vlastní výroby velmi jemné a levné co
nejlepší příkusek k čaji, vínu i ku kávě. Vy
rovnají se úplné sucharům lomnickým. —

Nejlepší odporněení.

Obsluha rychlá a solidní.

o
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(Zasláno.)Valná hromada
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bude v pátek

PAS“dne 2.září o8. hodiněranní “UW
v diecásním spolkovém domě „Adalbertina“, Jiříková tří

da č. 500 I. v Hredoi Králové.

V případě, že by se dostatečný počet členů nesešel,
koná se schůze o 9. hod. za každého počtu členů.
Dr. Alels Frýdek, Dr.Gustav Domaby!,

předseda. jednate'.

Ochranámánla: Kotva.

LINIMENT. CAPOIGI COMP.
z Richtrovy lékárny v Praze

uznává se za vyborně, bolesti utišujicí natirání; jest
na skladě ve všech lékárnách za 40 kr., 70 kr. 1 sl.
Všeobecně oblibeny testo

domáci prostředek
žádej vždy jen v původních láhvich s naší oohrannou
známkou „kotvoa“ z Ricohrovy lékárny.
Buď opatrný a přijmi jen lábve a touto
ochrannou známkou za původní přípravku.

Richtřova lékárna „U zlatého Ira“ v Praze,

KOOOOOOOOOOOOOCK
Právě vydána

Česká mše pro lid
na slova Boles'ava Jablonského

(„Tobě, Pane, na výsosti ... .“)
složiliFramtišek Plcka.

Op. 15a: Vy.dání pro smíšený sbor 8 prů
vodem varhan (neobl.) Partituraa hla
sy za 1 zl. 50 kr, netto, hlasy po 16
kr. netto,

Op 15b „Jdání pro Jeden I dva (dětské)hlasy s průvodem varhan nen har
monla. Fartitura a hlasy za 1 zl. 30 kr.
natto, hlasy po 12 kr. netto.

Nakladatel Fr. A. Urbánek, český knih
kupec v PRAZE, vedle Národního divadla.

o Prvýčeskýzárodhudební.G

:
:
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Mše ku cti sv. Václava.
Král. saský varb. Tregler, Missa In honorem

ueuctí Yenceslal, priocipis Bohemiae, Mše ku cti sv:
Vclava, knížete Českéhu j-rosmíšený sbor s průvodem
arban (oblig.) Partitura a hlasy$ zl.,hlasy po 15kr. netto

ed. Skuherský, Missa In honoremsancti Ven
eeslal Ouatnor vocum ingegualium comitante organo.
Partitura, hlas varban a zpěvné hlasy 2 zl. 60 kr ,zpóvné
hlasy po 30 kr. netto.

Řed. Sychra, Mše ku cti sr. Václava pro: a) 2
hlasy (sopran. alt), b) 3 hlasy (sopran, alt, bas), c) 4
hlasy, sopran, alt a tenor, bas s průvodem várhán nebo
dvou houslí, no violoncella, basy a dvou rohů 3 zl.
50 kr., orkestr hlasy 1.60 kr., zpěvné hlasy po30kr. netto

OW“ Seznam u mne vydaných církevních skladeb zašlu na požádání kamkoliv zdarma franko a lze u mne
dostati každouhudebninu nebo knihu.

Nakladatel Fr. A. Urbánek, český knihkupec
vwPraze, vedle národního divadla.

Prvý český závod hudební.===
Dekorační maliř a pozlacovat

[JAN BARTA
v Rychnově n. Kn. |

Staré náměstí čís. 79.
doporučuje se P. T. duchovenstva a pa

tronátním úřadům

pro malby ohrámů a po
zlacování oltářů

a veškerých potřeb kostelních.
Malby podobizen v barvách i kresle
ných, dle zaslaných malých podobizen,

za jichž správné provedení ee ručí.
Ceny co nejmírnější. 269

Plány na malby kostelů vypracuji na
požádání ve všech slozích 8 přilože

nými rozpočty.

LS

M5-Trvanlivápráce."JB

(Zasláno.)
Pan „Josef EKrejčík

umělecký závod sochařský a řezbářský v Praze.
Důlny Bubna 612.VIi — Sklad Eliščina tř. č. 42

Oltář adeslaný, byl Vaším dílovedoucím
dne 24. července t. r. postaven a velice se líbí,
jak překrásnou polychromií tak i uměleckým pro
vedením. Socha sv. Josefa jest překrásná, tak
že lid ve Slovči jest unešen a radostí naplněn.
Protož přijměte vřelé díky za Vaší práci.

V nlné úctě oddaný
Alois Vašátko, farář.

V Králové Městci, dne 25. července 1897.EMPPLP
Ludvíkpo

|

i dokorační malířv Novém Bydžově
dříve v Hradol Králové

udporačuje svůj atelier k provedení všech de
korativních

male (ostelů
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. '

Návrhy va alohu stavby kostela se na
požádání ochotně vypracují a rozpočty předloží

Veřejné prohlášení.
Výpomocný komité, na prospěch pohořelých

v Novém Hradci Kr. utvořený, odmítá timto lživé,
nespravedlivé a neslušné útoky na spolučleny ko
mitétu, zvláště na pány: starostu obce Nový Hra
dec Kr. p. Václava Jandíka a pana Aloise Jelínka,
obchodníka učiněné.

Nemravné hanopisy rozhazované neznámými
pisateli, dokazují nízký stupeň duševní a také ne
skonalé bídáctví.

Členové komitétu níže podepsaní stojí věrně
vedle vážených osob pánů V. Jandíka a A. Je
líňka a dotvrzují, že všecko komitétem bylo zaří
zeno a učiněno, stalo se za vědomí a úplného
souhlasu všech členů

Udílení podpor stalo se na základé správ
ných informací a poctivého přesvědčení všech po
depsaných.

Sebrané příspěvky byly třemi časopisy vy
kázány. Udělené podpory jsou na listinách poho
řelými řádně kvitovány a jsou na ctěném obecním
úřadě v Nov. Hradci Kr. k volnému nahlédnutí
vyloženy.

P depsaní nemohou než vydati svědectví
pravdy a svého svědomí, když tímto veřejně vá
ženým pánům Václavu Jandíkovi a Aloisu Jelín
kovi vzdají svůj vřelý dík a uznání za vydatnou.
v každém ohledu nezištnou práci a pomoc v úlo
bách komitétu.

est těchto pánů stojí vysoko nad nízkým
utrhačstvím nepodepsaných neznámých, jejichž
obavný čin poctivého jména mužů bezúhonných
dotknouti se ani nemůže.

To na důkaz pravdy a věčnou pamět svými
podpisy vlastnoručními stvrzujeme.

V Novém Hradci Kr., dne 10. srpna 1898.

J. Audrlický, St. Červaný, K. Kalát,V Ma
ohek, E. Petráň, Al. Štrumhaus, V. Wein

hengst.

Dělník
který s výrobou sodové vody obeznámen jest a v po
dobném závodě již oracoval nechť hlásí se v lékárně

Karla Hubáčka v Hradci Králové.

Jatěračská Ďílna

Josef Komárek a syn
v domě p. Rezka na hlav. náměstí č. 133

v Hradoi Králové
nabízí služby své ku provedení veškerých prací
stavebních, nátěru facad a průčelí domů,
nábytku, podlah, železných konstrukcí a

podobné.

Vedle napodobení různých dřev prová
dirae též i věrnou imitaci mramoru.

: (Bližší sděll p. K. Mašta, obuvník zde.)m:
| Právě vydána

Česká mše pro lid
na slova Boleslava Jablonského

(«Tobť, Pane, na výsostí . . .-)složilI*rantišek Plcka.
Op. 15a. Vydání pro smíšený sbor s průvo

dem varhan (neobl.) Partitura a hlasy za 1 zl.
o kr netto, hlasy po 15 kr. netto. 1540

Op. 15b. Vydání pro jeden I dva (dětské) hla
sy s průvodem varhan nebo harmonia.
Partitura a hlasy za 1 zl. 30 kr. netto, hlasy po 12
kr. netto.

Wápěv s textem za 10 kr. netto.
NakladatelFr, A. Urbánek, český knihkupec

v Praze, -vedle Národního divadla.
PB“ Prvý český závod hudební. "ij

tuk..1uopon04d9UJ0ZA„fil

MB“ Levné ceny. "Uh

Upozornění.
Zašleme katolickým spolkům „Zprávu

o kralovéhradeckém sjezdu katolickém«
jakožto 11. a 12. čslo „Čas. Úvah“ pouze
za 10 kr. Při větších objednávkách po
skytneme ještě větší slevy.

Administrace „Čas. Úvah.“

C7 vw m » v

eřmánkový květ
syrový neb suchý

kupuje v katdém množství za cena nejvyššílékárna

„U zlatého Iva“ v Hradci Králové.



Josef Krejčík wPraze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné, ©. 612-VII.
Sklad Elišóina'třída č. 24.

je uctivě
ovéchvalnímámé: IBochy, |oltáře, křížové c ,

jesle, Božíhroby, kříže, kazatelny, zpovědmice, křištelny, konsoly,svícny, lustry, pulty
atd. dle slohu kostelů“ 265

Renovace starých oltářů a kostelních
sařizení.

Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně a
franko.

| Ď I |
V úctě podepsaný dovoln,e si P. T. obe

censtvo upozorniti na svůj ve Vambeřicích proti
kostelu lešící

MOSTINEC

„uželezného kříže“
a doporučuje jej hojné návštěvě pp. poutníků.

Levné přenocování,
Jakoži dobrá jídla a nápoje.

O lask. hojnou přízeň prosí v úotě plné

A. L. BRANKE,
hostinský.

20000066
(Zasláno.

Vděčností jsa puzen, doznávám, že p. Jan
Fejfar, pozlacovač v Podlevíně u Nové Paky,
filialní kostel Oulibický již před 10 roky reno
voval a Sice nejen vkusně, ale i trvale, tak že
chrám tento, jakoby letos štafefován byl, vypadá,
a provedl vše za tak mírnou cenu, že jej čistým
avědomým veledůstojným pánům spolubratřím vře
le odporučiti mohu.

Fara v Lužanech,dne 23. srpna 1898.
Fr. Balcar,

farář:

PB“ Nejlepší "BB

slovánkouSvovtc
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

K. Nesňal v Uherském Brodé
(Morava).

O0000000000000000
O wm Novinka! m

: rychloprací stroje ě
na nejvýš výhodné vshledem k úepoře času, mý
dla a kdocílení čistého prádla, aniž by tím prá

dlo trpělo, ahotovuje strojnická dílna

J. Bucka ve Smidarech,
kde možno též veškeré hospodářské stroje nej
novější soustavy ©důkladně zhotovené za ceny

levné obdržeti. 211

Upozorňuji na dokonale a nejnovější řezaci
stroje ežoentrické mláticí stroje s kuličkovým £«
ložisky. Prací etroje má též na skladě p. Karel
Dušok, ne sv. Janekém nám. v Hradci Králové

© a p. Kolář, hotelier v Bělohradě.©0000000000000000

Tabulky 5 modliamů:
k požehnání „Panem de ocoelo“,

po měí sv. „Zdrávas Maria“,
do sakristie s modlitbami kněze při obláčení

bohoslužebných rouch
Krásné provedení písmem i způsobem missálovým. Pro

dávají se nalepené (po 15 kr.) i nenalepené.
První dvě tabulky v úbledných černých deskách 50 kr.

Objednávky vyřizuje

bisk. knihtiskárna.

£
ka

E)(469)

ku na
arevné obálce —

obnosu.

B
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ej óň
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V. VACEK,
závod

školkářský

v Pamět
niku

u Chlumce
:

nebízí pro zimaf a jara

vyenání stromy ovocnéikraky,sazenice
Hvé loty, křoviny ozdobné,
konifery, divoké | strom

pro orromořadí,pláňata atd,tatisíce sazenic v zásobě.
Levné ceny. — Výborné
zboží. — Poučný cenník

zdarma.

KRNRKKKK

Křestní listy
ex offo

40 kusů 30 kr.

Laciné a krásné růžence
v největším výběru, obrézky svatých a vůbec vše, co je

oboru devotionalií, mé na skladě ústav
Rážencová výrobna v Praze č. 206-1.

Konviktská ulice. 346
V ústavě zhotovují se též všechna kostelní roucha za cenu

mírnější než všude jinde.

Čistým výtěžkem vydržuje ústav 25 sirotků —mrzáčků.

XXX

Annenské Uni CUM Zahijené 9.

SÍRÍNNÉ — | seté[ né vý

lázně dně sledky.
v Bělobradě | Stávají jiš od

(království č , roku 1885.

Mk),manicoao-| TBOMAÍŠ,|

natusní| NAM| emělo, správalásní.
ememc© iSOhidS AD. s1s

Jan Kalis,
hodinář a zlatník

272 d»poračuja

svůj hojně zásnbený aklad
zlatého a stříb. zboží,
hodin kývadlových, ka
pesních v cenách mírných

a se zárakou.

Též ns splátky.

Denní osvěžení; chuti k jídlu, okamžité posily
sesláblým a starým lidem; překvapující účinek stíže
ným chudokrevností, chorobám plic a re
konvalesceptům poskytuje sklenička ře
ckého vína: MAVRODAPHNEsladké, ACHATER
SEC méně sladké, obě vína desertní a pro nemocné,
lisované z čerstvých hroznů Malvasinských. K obdržení

uPp- lékárníků A. Spory, K. Hubáčka, v HradciKrálové,jakož u firmy H. F. Seidel, Praha Vodi
čková ul. č. 30, hlavní sklad spol. Achaia v Patrasu
pro Čechy, Moravu a Slezko. Ceny: Celá láhev 1:76 zl.,

p láhve 90 kr. Toto víno nezkazí se v načatých,obře uzavřených láhvích. (108)

pro katolické jinochy a pannyv osadách
Poučení smíšených o manželství dovoleném
© manželství hříšném. Napsal kněz diec. královéhradecké
dlouhou dobu na osadě smíšené s úspóchem pracující.Str.
26. 80. Cena 100 kusů frankované 1 sl. 70kr. jednotlivé

1 výtisk 2 kr.
t Ku potřebě duchovních

Cvičení snoubenců. strá + katolických
snoubenců upravil a konal Antonín Kaška, faráft v
Chlenech. Stran 44, registr. 80. Cena brož. výtisku 25 kr.

Vázáno červeně v poloplátně se zlacením 40 kr.

ns Pána našehoJežíše Krista.Z pra
Křížová cesta menůčeskýchčerpala českému
lidu katolickému podáváAnt. Kaška, farář v Chlenech.
Str. 20,89. Cena 8 kr, 60 kusů po 7 kr., přes 100kusů po 6 kr.
Působení autora obou předchozích děl v duchovní správě
je našemu ducbovenstvu příliš dobře známo, než aby ob
vyklou cestou reklamy potřebí bylo na práce p. děkana

Kašky upozorňovati.

161

Pozor! Čtěte!
Abych v širší známost

uvedl svůj nově založený
závod s dřevěnými výrobky
a získal si přízeň P. T.obe
censtva ustanovil jsem krá
ené prémie a sice:

50 krásných
dřevěných hraček

všech druhů, krásně malo
vaných, pro malé i velké
dě (pro chlapce jiné, pro
děvčata rovněž jiné) za
pouhý doplatek zl, 1-70.

Každé zásilce bude při=
ložen cenník všech dřevě
vých potřeb pro domácnost
i hospodářatví. Obchodní
kům velké výhody.

Zás ilky vyřizuje dobír
koučeská firma Jos.
Kostelecký, Svratouch
č, 15. pošta Svratka (Čechy).

KRRNRNNN
Elegantní

dýmky
různých tvarů s vyřezáva
nými ozdobumi, jmeny, mo»
nogramy, modely vkusně

pracované a levné ceny.
Mám též na skladě veškeré
druhy dýmek hladkých (Ba
drových). Ceny za kus:60,

70, 80, 90 a 1 zl. 30 kr.
Obchodníkům přituctovém
odebrání poskytuji velké

výhody. 294
Zásilky vyřizuje dobírkou
česká firma Jos. Ko
stelecký, Svratouchč,15

pošta Svratka (Čechy.)

==.

nejnovější soustavy
práce solidní ceny levné

doporučuje

«© ČENĚK BUBEN +
kočárník v Hradci Králové,

Vyznamenáno na výstavách: V Jaroměři stříbrnou, v
Dobrušce zlatou, v Praze státní bronzovou medailí,
v Hradci Králové nejvyšší vyznamenání čestný diplom

s právem rašení zlaté medailie s koranou.

W- Humpolecká-GN

Natěná sukna
a letní lodny.

Dámské lodny. Modní oblekové látky
na převlečníky a haveloky

s čisté ovčí vlny a levných cenách doporačuje

Karel Kocián,
závod soukennický w Humpoloi

281 Vzorky k nahlédnutš franko.
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Europa jest nemocna.
(Dle slavnostní řeči J. B. M. v Červ. Kostelci.)

Jeden z nejzoamenitějších lidí byl zajisté
kardinál Manning. Narozen a vychován ve víře
nekatolických anglikávů, touhou po pravdě puzen

P oných študiích poznal, že jedině pravýmfanstvím jest katolicismus. A poznav pravdu
nedal se jako pravý mravní hrdina ničím zdržeti,
stal se katolíkem, později knězem, biskupem a
kardinálem.

A tento muf, který celý život svůj zasvětil
pravdě,napsal památnáslova: Europa jest ne
mocna. Katoliciamus byl jí ustanoven
sa pokrm, ale ona krmí se protestantis
mem,liberalismem a atheismem.

Europa, náš díl světa, jenž býval druhdy jen
katolickým, tato tedy nynější Europa jest nemocna.

Nemocna jest zajisté. Nemá klidu, nemá po
koje. Vře to v její národech jako v těle borečoou
zimnicí rozpáleném. Všude jest touha po něčem,
co přijíti musí v budoucnosti, aby bylo lépe, aby
byla spokojenost. Všude neshoda ve smýšlení, všude
boj. V myslích vzdělanců jest nejistota, co vlast

ně jod pravdou, a ta nejistota dere 8e do lidu, anásledek toho jest, že mravnost klesá, viklá se
wanželství, rodina, majetek, vůbec všecken fád.
Vyšší snaby vyhlašují se za bláznovství, nejnižší
sobectví jest děsně rozšířeno. Pýcha, lakota; poží
vavost lomcuje společností lidskou.

To tedy ta nemoc Europy. A čím si přivo
dila Europa nemoc tuto? Veliký Manning to po
znal, a zřejmě řekl.

Jako nemůže tělo lidské zdrávo býti, poží
vá-li pokrmů jemu nepříslošných, a brzy- musí se
dostaviti choroba, k. p. zkáza krve nebo tyfus,
tak jest to i s duší lidskou.

Pokrrem pro duši jest pravda čili pravé
a jisté poznání Boha a naší duše, její povinností
k Bohu, a jejího budoucího věčného života. Dle
toho, jak daleko se duše od pravdy odchýlí, jest
víoe neb méně nemocna.

Ale pravda jest jen jedna a jest nezměnitel
ná. A jako jedua a nezměnitelná ohlášena nám
Kristem a svěřena sboru apoštolů s Petremv čele,
sboru v pnástupcích až do konce světa trvajícímu;
sboru Bohem samým, když toho nutná potřeba,
před bludy chráněnému. To je ten katolicismus.

Ale od katolicismu odcbýlil se protestantis

FEUILLETON
O ženské otázoe.

Novodobé hautí sociální zasáhlo též ženskou
otázku. Mnozí chtějí vytrhnouti ženu z posvátného
kruhu rodinného a učiniti ji ve všem neodvislou
a samostatnou jako muže, jiní chtějí docíliti eman
cipace ženské jen vyššími studiemi, ačkoli otázka
vyššího studia žen jest jen nejnepatrnější částkou
velike otázky ženské.

Neupíráme žené práva vzdělávati se na kte
rýchkoli školách a v kterémkoli směru, neupíráme
jí práva zvoliti si kterékoliv povolání, nepřipoju
jeme se k nízkému stanovisku obavy před žen=
skou konkurencí, jíž se nebojíme, avšak cit náš

pel ženskosti, že zmizelo tu, co na dívce ctíme a
čemu se koříme, že žena emancipovaná vzdaluje
se úkolů Bohem a přírodou jí vytknutých,

- Pustý život švycarských študentek a řádění
některých socialistických žen nebude ideálem zdra
vých mass a žen našeho lidu, které budou bledati
štěstí jen v řádném, katolickou církvi požehnaném
manželstv (.

Sňatky ze spekulace, které tak Často se uza
vírají v zámožnějších kruzích, nebývají nejšťast
nější. Nordau je nazval ne neprávem »manžel
skou lží«, O sňatcích z náhle vznícené s opět
uhasínající lásky lze na základě psychologickém
vyvoditi, že dostaví se záhy obapolná nechuť.

Jen vroucí, dlouholetá sympathie, vzájemný
soulad povah, obapolné sebepoznání, stejné city,
stejné snaby a ono něco, co tkví v srdcích dvou
v pravdě milovaných a milujících bytostí, a co
nelze vysloviti, zjedná štéstí lásky, štěstí vlastní

mus. Pravil, ne sbor apoštolů Bohem vedený, ale
bible a rozum každého jednotlivce jest pramenem
pravdy.

A odtud vzala původ nemoc Europy. Jedí
nost, nezměnitelnost a jistota pravdy mízela. Kře
staustvo roztrháno a rozerváno na mnoho a mnoho
církví, jinou a jinou domaělou pravdu hlásajících;
ano i v církvích jednotlivých pod rouškou svůdné
a pozlátkem osvěty se blyštící svobody „zkoumání
písem“ natvořilu se tolik prý „přesvědčení“, co
hlav. Zatím vše to bylo nedostatkem pevného pře
svědčení.Pravda stala se mnohým neji
stou. — Jakási zoufalost zmocnilase duchů, upad
liť v chorobu, v nemoc, která se u mnohých jevila
jako rationalismus čili zásada, že ani bible
není pramenem pravdy, ale sám a sám rozum.

Štasten byl poměrně ještě ten, komu rozum
aspoň Boha a nesmrtelnost hlásal.

Ale choroba šla dále. — Ani ten Bůh, ten
zlé trestající a to věcně trestající, nelíbil se du
cbům od katolicismu odchýleným. Neinoc dělala
pokroky veliké. Z protestantismu vyvinul se 1ibe
ralis mus čili učení tolik svobodné, že člověk ani
na Bohu nezávisí, čili od zákonů Božích, jak je
dosud neli křesťanství, tož aspoň rozum hlásal.

A tento liberalismus nezůstal jen v daších
jednotlivců. On tlačil se do národů.

A co způsobil? Způsobil na poli nábožen
ském nejen nejistota pravdy, ale úplnou lhostej
nost k Bobu, indifferentiam náboženský. A tudíž
už bez obledu na Boha počalo se učiti.

Ale na tom není dosti. Liberalismus od Boha
osvobozující vypudiv ze srdcí bázeň Boží, naučil
jisté lidi vésti obchody podvodné, lichvářsky.
A tím ničí j malého obchodníka vůbec, poctivého
pak zvlášť. Liberalismus pode jménem svobody
vydal poctivé křesťany v otroctví těch, kteří ne
bojíce 8e Boha a nemajíce svědomí ni srdce, vy
tlačují je z krámů, domů, ze statků malých, ano
už i z velkostatků. A abych spravedlivým byl,
musím říci: Liberalismus vytiskl poctivost i ze
srdcí mnobých křesťanských obchodníků. A pak
ješté dodati musíme, že přirozeným následkem to
bo všeho jest zášť a nespokojenost utlačevých a
že zmizela tudíž láska i dole. To jest tedy ta ve
liká a těžká nemoc Evropy.

A kdyby bylo na ní dosti! Nemoc pokročila

lhostejnosti, jak ji zplodil liberalismus, došlo se

domácnosti pro ty, kdož vůbec jsou způsobilí býti
účastnými štěstí tak velkého! Ostatné jest otázka
šťestného manželství tak individuálnou, že nelze
dáti všeobecný recept pro mládence a panny, jak
by se šťastnými státi mohli.

Matky učiní nejlépe, pak-li své dcery vycho
vají v řádné, zbožné ženy, poctivé manželky a
rozumné hospodyně. Sebe větší věno nepřivede
štěstí do domácnosti, je-li žena loutkou nerozum
nou, fintidlem nehospodárným, vůbec něčím, co
nemůže celý muž ctíti ani milovati.

Příčiny úpadku věna v době moderní netřeba
bledati vůbec v nedostatku věna, v nedostatku
peněz, nýbrž v nedostatku domácího, hospodárné
ho, v každém směru rozumného vychování. Jen
třeba se podívati na mnohé slečinky.

Ve Francii, v Uhrách, chtěli počet nešťast
ných manželství umenšit zákonitým rozloučením
svazku manželského, jaký jest snadno možný u
protestantů a židů. Krátká skušenost však veřejné
mínění poučile, že čím snadnější rozvod a rozlou
čení, tím četnější nešťastné sňatky se lehkomyslně
uzavírají.

Socialista Bebel, který chce u jiných man
želství odstranit, vrhl by Jidskou společnost brzy
do propasti; za to katolická církev, která hlásá
posvátnost manželství, může jedině lidstvo po
vznésti a oblažiti. Našim vzdělancům, kteří tak
rádi horují pro všecko cizí, nekřesťanské uvádíme
na mysl slova universit. professora dra Bráfa:
»Celé vzdělanstvo naše, i jeho nadšením planoucí
dorost, musí sobě uvědomiti — ať jakkoli jinak
názory se rozcházejí — že jeho místo není tam,
kde propasti společnost rozvýrající se rozšiřují,
nýbrž tam, kde ony úsilnou, trpělivou, radostnou
prací stavební se překlenují ve znamení sociál
ního míru.

Inserty sepočítají levně.
bmovavycháší v pátek o poledne.| 1V- Ročník.

dnes až k úplnému bezbožství či raději k bezbož
nictví, k atbeismu.

Nyní již i zřejmě upírá se sám Bůb. A co
Jest toho následkem? Sobectví stoupá. ©Ukrutnost
a bezohlednost silných, zášť, závist a touha po
násilí slabých se zmahá. Bezbožectví jest ačení,
že není vůbec žádného zákona nad člověkem. Není
mravnosti — to jest přežilá slabomyslnost! blá
znovstvím jest láska k bližnímu, bláznovstvím jest
spravedlnost, jen to, co kdo schvátí a pro sebe užije,
to má. Hřícbu více není. A v občanském životě
musí to vésti rovněž k bezzákonodárství. Nikdo
nemá člověku co poroučet.

A tak se vyvinul vinou liberalismu v mno
hých státech zákonodárstvím a vyučováním pésto
vanému, onen socialismus, který hodlá dělníkům
pomoci bezbožectvím a tudíž i násilným, jakkoliv
krvavým převratem, a za ním číhá anarchismus,
peuznávání vlády a zákonů lidských vůbec.

V pravdě Evropa jest nemocná žíti, vše ří
diti a spravovati čili vládnouti v národech.

Pravím počalo se učiti bez ohledu na Boba.
Aspoň na vysokých školách zavládla nevěra proti
křesťanská. Mudretví novopohanské ubostilo se v
původně křestanských školách.

Počalo se žíti bez ohledu na Boba. Mrav
nost přestala se nazývati zákonem Božím. A 74
čalo se tudíž nejen snad v soukromí u mravnosti
klesati, ale co dříve nemravností slulo, stávalo
ae věcí dovolenou n. p. propastiti z jakékoliv pří
činy ženu a žíti s jinou za živobytí prvé Libera
lismus začal rušiti rodinu. Počalo re vše říditi
bez ohledu na Boha. Bůb jest láska, věčná
láska a proto křesťanství nčí, že Kristem ukázala
se lidumilnost na světě. Bůb velí, aby nežil každý
sám pro sebe a aby nestaral se každý jen sám 0
sebe samého, to sobectví zapovídá Bůh. Ale co
učinil liberalismus? Pokrytecky volá, jím samým
že se ukázala na světě lidumilnost, hamanita. Z
křesťanství ei ponechal toto slovo, ale ve skuteč
nosti zavedl sobectví, často až ukrutné sobectví,
a co nejhoršího, pod jménem svobody 8 tupením
křesťanství, jako by ono bylo zotročovalo, zavedl
sobectví.

Vynalezli pro to jméno. Říkají tomu: Volná
soutěž. A co to jest? To jest asi tolik: Ve vydo
bývání věcí k živobytí potřebných ať se stará
každý sám o sebe. A tak se stalo, že nikdo 86
nestaral více o druha svého, jak on bude živ.
Padla ochrana malého řemeslníka, padla ochrana
malého roloíka, ba i velkého. Kdo měl mnoho pe
něz — kapitalista začal královati, dusil řemesla,
řemeslníky snížil na dělníky, z nichž často nadělal
zotročilých dělofků, nevida v nich obrazu Božího,
ani bratrů, jako s němou tváří, jako se strojem mohl
zacházeti s nimi.

A tak jsme dospěli k.tomu, že ubýváním
blahobytu v femeslnictvu a malém rolnictru hro
madí se jmění v rukou několika lidí, boháčů.

A národ náš není ušetřen této europské ne
moci, jež povstala protestantstvím, liberalismem a
atheismem. On ubožák nemaje na tom všem dosti,
má požívati ještě jeden příkrm. A tím jest —
svobodářsko bezbožecké husitetví, které obzvláště
si vzalo za úlohu katolicismus vytloukati z duše
národa.

Europa jest nemocna. A co jí může pomoci?
Nic jiného, než pravda čili pravé učení o Bohu a
a duši, jak je hlásá katolicism.

A to je právě to, čemu říkají „klerikalis
mus“. To je ten katolicisem, který usiluje o to
aby se jistota pravdy vrátila zas do duší, o to,
aby vypudila z národů ty škody, které způsobil
neblabý liberalismus a které zvýšiti hodlá atheis
mus. Bohudíky! Ve všech národech a tadíž i v na
šem avitá. Mnobý rolník, řemeslník, dělník, ob
chodník nevidí již spásy jenv liberalismu, jak jej
pěstují židovské a „Národní listy“. Již jim avitá,
že všecky poměry jsou otráveny proto, že jsme
se odvrátili od katolicismu.

*Jsou tu ovšem ještě ato obzvláště mezi mě
šťany lidé, kteří toho uznati nechtí. Jsou duše
slabé, které ze strachu před novioami nechtí býti
klerikály. Ale nerozhodní lidé takoví jsou v do
bách přechodu k obrození narodů ustanovení jen
pro vymření. Rozhodní, čili pevní katolíci pak
bohdá přispějí k uzdravení Europy, k ozdravení
Dároda.



Papeženci prý zavedli robotu!
Pan doktor Pacák, který o robotní slavnosti

v Roztěři měl slavnostní řeč, nemohl si patrněk vůli
%vým erangelickým protektorům s Puchře a Přítok
odepříti, aby důkladně po pacákovsku nekopl do ne
náviděnýchkatolíků. Pravil, te robotu zavedli
papeženci a klerikálové. Katoličtírolníci,kteří
pacákovské povídání pozorněslyšeli, zapamatovali si
dobře tento výrok Protože p. dr. Pacák slavnostní
řeč jako nějaké to hájení v processu saplacenou ne
měl, nedal si s ní ovšem ani tolik práce, aby si pře
četl aspoň nějakou lacinou brožurku o zrašení roboty.
Jak Muboko stojí v léto příčině vědomostí pama dra Pa
oáka pod očdomostmí a řečí slavnostního řečníka ma Huse,
ana J. Švejka se Svaté Kateřiny! Či chtěl býti pan dr.
acák vůči obroveké katolické většině rolnictva na

Kutnohorska jen zlomyslným a zkroutil si proto če
skou historii pro své osobní potřeby jako nějaké pa
ragrafy“ To pravděpodobnější a záhodno, abychom
výrok pana dr. Pacáka jako prolbaný a nepravdivý
pranýřovali a na pravou mírupřivedli.

Srobodomyslní novináři, agituřoři a poslanci,
který svým falešným líčením událostí a nepřekonatel
ným svým slibováním český lid tolik sklamali, na
mlouvají našemu lida, jakoby teprve katolická proti

reformace byla uvedla selský lid vpoddanství a jakoby tento v dobách před bitvou bělohorskou byl úplně
svobodným býval. Jiní, poněkud opatrnější, avá
dějí zavádění roboty na „zkažeré“ prý katolické kněž

láí jest poštvati proti katolickému kněžetvu, proti
pspožetví a katolické církvi vůbec. A přece byla to
právě katolická církev, katoličtí papeži, biskupové a
kuěží, kteří se ve středověku přičinili napřed o zru
šení původně pohanského otroctví a pak nevolnictví.
U nás v Čechách vyskytovalo se otroctví jen vými
nečně. Otroky bývali ponejvíce jen váleční zajatci.

Jiný drah odvislosti Ipěl na půdě. Takto odvi
alými stávali se v Čechách nájemníci, kterým byly

onechány pozemky, dědiny, když se byli dříve uvo
ili k odvádění jistého úroku z půdy a statku jim
řenechavé. Takovíto nájemci nacházeli se na statcích

knížecích a velmožů, kterým celé krajiny patřívaly.
Za drahé do jisté míry byli odvislými téš dušníci.
Kostelům často byly darovány pozemky a uúsazována
na n'ch rodina, kteréž se dotyčný pozemek v majetek
dostal, ale rodina ta musila na vydržováni kostela
roční dávky odváděti; po vymření rodiny přišly po
zemky opět v plné vlastnictví kostela. Dušníci byli
jakei dědiční, osobně neodrislí, ale k jistým dávkám
povinní pachtýři.

Třetí drah odvislosti na pů'ě byli sákuzní,
které zvláště na zádušních statcích nalézáme, aniť
kostelové (klášterní, kapitulní, chtíce svým pozemkům
získat síly pracovné, mnohé výhody poskytoraly tém,
kčeříš se na těchto statcích usarovali a jisté práce ve pro
spěch zádušního jmění konaté se weolovali. Kostely hleděly
tedy přiměti osoby k usazování na statcích záduší
tím, že je asvobozovali od robot zemských, aneb vy
plácením ceny, kteráž arciť vrácena býti mueila, měl-li
ten poměr přestati. Čevrtý druh odvislosti, který Ipěl
na půdě byli msmisteriálové, jenž vcházeli v ma
jetek dědin, zavázavše uneprvé k jistým službám na
př. k pracím řemeslnicsým. Takoví lidé odvislí byli
poddanými pouze zeměpanskými, poznenáhla se však
stávali poddanými majetníků vůbec, zvláště když krá
lové statky evé velmožům zastavovali anebo jim je i
darovali. Žese měli dušníci a zákupní na statcích
duchovenských lépe než-li poddaní na statcích králov
ských neb panských, plyne již z toho, že k vůli jich
ziskání byly jim poskytovány zvláštní výhody, jak ře

čenopeníze nebo i osvobození od robot zemských,které bylytedy rolnickému lida patrně méně pohodl
né a příjemné.

Ve Francii osvobozováno bylo církevní jmění
též od zemských dávek, které vybírali brabata; tito,
aby si nahradili úbytek daní ze statků církevních,
ukládali co vykonavatelé pravomoci (politické správní
i soudní) zídašním a klášterním poddaným všeliké
oplatky a pokaty; aby se tomu přítrž učinila, adě
ována byla statkům církevním vedle sproštění od

daní též pravomoc čili immunita nad usedlými.
Tytéž obyčeje zavedeny byly později v Německu

i v Čechách. Poddaní na statcích církevních měli tedy
opět výhody oproti jiným poddaným. To- právo nad
usedlými však nezůstalo jen při statcích církevních,

nýbrž i jiným pozemků zvláště šlechty, která zadomácích rozbrojů se zmohla dostávalo se práva immu
nitního a tak vykonáváním pravemocnosti (justice) na
statcích, na nichž lidé v odvislosti od svrchovaného
vlastníka chleb.li, stávalo se praridlem. Majitel po
zemků, jemuž byli jejich držitelé povinni k jistým
dávkám a pracím, stával se ještě mocnějším, když
(mu nad držiteli jeho pezeniků dána byla též pravo
moc. Do odvislosti velkých pánů vcházeli zvláště za
dob válečných i svobodníci, jt. j. majitelé menších
statků, aby si tak pojistili ochranu mocnějších pánů
proti zlým sousedům. Se svolením královým zakládali
též velmoži města, jichž ohyvatelé byli jejich podda
nými. V 14. století byly v Čechách již různé epůsoby
odvislosti. Původní emlouvy, kterými lidé v odvislost
se dávali, byly většinou jen ústní; časem přišly ústní
smlouvy v zapomenutí a tak páni si poddanské emlou
vy ve svůj prospěch vykládali a prováděli, až koncem
15. století vzniklo člověčenetví. Kterýpoddaný písem
ními doklady neprokázal, še není nejtužší robotou
povinnen, byl k ní přidržována nucen.

Za posledních Přemyslovcůa prodluženého krále
Jana z Lucemburku zmocnila se mocná šlechta pře
mnohých statků. Když její moc stále rostla aKarel
IV. udě il šlechtě sondní pravomoc na statcích jejich,
byl tím dán vznik poddanství a odvislosti lidu rol
nického, jak tomu v Čechách nikdy nebývalo. Marmé
posdvihoval proti besprávnému jednání takovému kasu
Šechetný knés Runeš s Týebovle, generální vikář arcibis
kupství Prašského, šíření zásad fendálních bujelo až do
válek husitských, které na čas zmahání se feudalis
ma zastavily.

Následkem hromadných konfiskací jmění církev
ního, tedy statků arcibiskupatví pražského, biskopství

litomyšlekého, četných klášterů, kapitolí a far varostia
j ce moc a panatvíchtivost šlechty a maokých

iciů městských. Duchovenstvo katolické naopak,
yvši o statky oloupeno, ztratilo vliv. Když tedy

šlechta pod obojí (kališnická) epojivší se se sbytky
šlechty katolické porasila v bitvě u Lipam r. 1434
T4 a Sirotky, kteří pocházeli hlavně ze stava
selského. Kněžetvo marně horlilo proti nespravedlnosti
robot. „Demokratický král“ Jiří z Poděbrad nebránil
ujařmení rolnického lida a obmezil svobodu jeho, za
kázav mu volné stěhování. Jeho nástupce král Vladi
alav Jagellonský ještě méně překášel staru panskému
azytířskéma na sněmích r. 1472, 1474 a 1479, kdyš
utušováno poddanství lidu selského a dne 14. března
1487 konečně prohlášeno ančmem zákonsě
všeho lidu selského v Čechách. Selské povstání na
Práchensku r. 1494, na Litoměřicka 1496 (toto odsto
nal známý houslista rytíř Dalibor z Kozojed , ma Kři
voklátska 1617, Kolínsku, Kutnohorsku a Čáslavsku,
Jáchymovsku 1524 —25, Zvíkovsku (1526 a 1544) a v
severovýchodních Čechách, r. 1618 na Táborsku, Ža
tecku, Hradecku atd. krvavě byla poražena. Vlastní
robota povstala tedy v Čechách za vlády husitské a
nikoli katolické. Robotu utašili ještě více stavové pro
testantští a lid se proto bouřil proti nim před samou
katastrofou bělohorskou. To je pravda dějepisná.) Po
válce 30tileté bylo poddanství ovšem zvyšováno. Slo
vutný dějepisec český universitní profesvor dr. J. Ku
lousek dle pravdy však napaal, še ma
stvích byla robota nejlevnější a že český lid říkal: Pod
berlou se mejlápaslouší*. Kláštery zrušily také nejdřívo
robotu v Čechách a z prvních tak učinili jesuité na
Rychmbarsku. Tak se má,' panedoktore Pacáku, věc
a tou robotou v Čechách dle pravdy. Každá lež má
krátké nohy a p. dr. Pacák také. Pan dr. Pacák ob
viňuje „papežence“ — jek katolíkům potapně říká —
zcela bezdůvodně ze zavádění roboty, pouze aby se
zalíbil evangelickým svým příznivcům, (z nichž jedea
nemohl se na roztěřské slavnosti zdržeti, aby vedle
sedící katolické kněze v hloabi duše neurazil), ale to
schválně neb omylem nedoložil, že to byl zakladatel
reformované evangelické církve, Martin Luther, který
z podlízavosti k protestantským knížatům a šlechti
cům vo spisech svých schvaloval. „O vrchnosti svět
ské“ napsal tento „drahý muž Boží“, je „má vrch
nost Jid. pohánětí, dáti, věšetí, pálili, odpravovati,
o kolo oplélati, aby byl ma úsdé dršám, podobně jako
dohánéno bývá prase nebo svěř“. A ve spise:
„Proti vražedným a loupeživým rotám selským (za
Selakého povstání) napsal: „Jest ma čase, aby sedláci
utrácení byli jako vsteklí pi. Kdo slitování má pro s6
dláky, Boha u jemu se rouhá“. Učila snad něčemu
takovému církev katolická? Nikoli. „Ta učí: Miluj
bližního svého, jako sebe samého. Co nechceš, aby ti
jiní činili, nečiň ty jim“. Kdo své poddanérobotoíky
ve velkém prodával, byl na př. helvita, korfiřt Hea
senský, a kdo velké čahouny v zemích českých ještě
v minulém století kupoval, byl luteránský král Pra
ský, Otec arciliberála a zednáře krále Praského Be
dřicha II., kteréma naši vyprášili tolik u Kolína.

Zemskýsjezdkřesť-soolálníchjod
not v království Českém.

(Pokračování)

První den jednání zemského sjezdu křest.
sociálních jednot zůstane památným pro účast
níky i tím, že Jeho M. nejd. pan biskup králové
hradeckýEdvard Brynych zaslalpředsednictví
sjezdu vřelý přípis, ve kterém slovy v pravdě
otcovskými vybízel ku avé práci a k bratrské lásce,
na níž zbudován program křesť.-sociální! List ma
nifestoval otcovskou příchylnoat nejd. pana biskupa
ku jednotám křesť. sociáloím! Ze srdce všech řeč
níků, kteří zmípku učinili o činnosti J. M. pana
biskupa Brynycha, zavznívala láska a úcta k to
muto našemu českému Kettelerovi|

Na drubý den sjezdu položena debata o re
soluci navržené obledně strojní velkovýroby aře
meslnictva. Referentem o otázce té byl del. pan
Žižka. V debatě, která roziaula se po řeči p.
Žižky jednak o strojní velkovýrobě, jednak po
stavení samostatného řemesloictva, vyměněny zají
mavé názory 0 užitečnosti a škodlivosti strojů pro
řemesla a poukázáno obzvláště k tomu, že stroj
pouze zneužitím ze strany kapitálu stal se řeme
slnictvu nepřítelem! Třeba tedy odstraniti a zá
konně omeziti zvůli jednotlivců v zneužívání strojů,
tak aby stroj byl podporou a nikoliv ničitelem
existence řemes|nictva. :

Při prvním boda resoluce: „aby totiž zříze
na byla nacená řemeslná společenstva, kterým by
palečelo právo nad řemeslnou prací“ položen důras
Da to, že v těchto řemeslných společenstvech má
býti zastoupeno nejen řemeslnictvo, nýbrž i ře
meslné dělnictvo tak aby tato společenstva nepro
měnila se během času opět v jakási kapitalistická
společenstva,v nichž by hlas dělníka nebyl slyšen|

Týž požadavek accentováni při druhém bodu
resoluce: „Remeslná společenstva mějtež právo za
pověděti vyrábění řemeslné práce po továrnicku,
kdykoliv a kdekoliv toho potřebu uznají.“ Zají
mavou stala se debata rečí sl. Rozsypalové, která
promluvila o právu žen na práci. Poukázala na
nynější poměry sociální, které spůsobily, že mnoho
žen zůstává státi osamoceně v boji 0 existenci.
Kdyby se mobly všechny provdati, nebo aspoň
měly doživotní pensi, nebylo by třeba mluvit
v existenční otázce ženy! — Byla to právě církev

Katolická, která vydobyla ženě půdu svobodnépráce
Ve atředověku „temném“ měly ženy některé

cechy (jako pivovarnický, tkalcovaký atd.) Byla
to teprv reformace Lutlerova, která obmezila její

uvobodu! Jest to tedy stanovisko nekatolické, je
stliše kdo staví se protiprávušem,jež žádajímít
ma poli práce!“ — (Výboraě.) :

Po řeči sl. Rozsypalové, z níž podáváme jen
nepatrnoutrest, navrhlpamredaktor Rybníček
poznámka k 3. boda rosoluce: „Aby připuštěna
byla žena ku práci, která není proti její síle fy
kjekéa mravoímuúkoluženyve „společnostilidské“
Dále byl na programu „Řád organitační“ křest.
sociální atrany pro království České“. — Refé
restem byl dr. R Horeký. Návrh resoluce sněl:

1. Stoupencem strany křesť. sociální jest
kašdý, kdož uznává program litomyšlský a pražský,
v provádění a rozšitování jich se stará, stranu seč
může hmotně i mravně podpornje a nedopustil se
žádného skutku nečestného. Křesť. sociální soudruh
nesmí náležeti žádné jiné straně, která buď ce
lému našemu programu. anebo podstatné jeho části
odporuje, aniž smí takovéstranoě jakkoliv pomáhati.

2. Větší město samo o sobě neb s blíz:ým
okolím, unebo více menších obcí dohromady 6 ar
čitým střediskem tvoří organisuci místní.

3. Každá místní organisace volí sobě dle
počtu příslušníků důvěrníky do organisace okresní
(dle okresů soudních), jež čas od času scházejí se
ke konferecím okresním; a sice sdružení čítající
do 50 soudruhů volí si jednoho důvěrníka, za
každých dalších 50 pak opět po důvěrníku.

4. Každá tato okresní organisaca čili konfe
rence volí a vysílá ze svého středu po dvou dů
věrnicích do organisace krajinské, jež schází te
ku konferencím krajinským. Obvod organisace kra
jinské tvoří volební okres V. kurie (po případě i
volební okres kurie IV.)

5. Každá krojinská organisace vysílá za kaž
dých svých deset delegátů, po jednom důvěrníku
do konference zemské, jež radí se v záležitostech
strany v celé zemi. Zemskou konferenci svolává
správá strany, když tobo pilnou potřebu uzná.

6. Každá okresní organisace volí si ze svého
středu tajemníka, který obstarává záležitosti této
organisace a svolává zároveň buď na přání dele
gátů, neb v důležité potřebě konferenci okresní.
Totéž platí j o organisaci krajinské.

7. Správu strany vede vždy od sjezdu do
sjezdu zvláštní, sjezdem volený 8. členný výkonný
sbor. Členové toboto zastupitelstva musí býti nej
méně 24 roků staří a osvědčenýmistoupenci strany
křest. sociální. Sídlem strany křeať. sociální v Če
chách jest královské hlavní město Praha.

8. Důvěrníkem může býti pouze svépravný
občan volebního práva požívající.

9. V ohledu náboženském řídí se organisace
zákony církevními; v otázce národnostní stojí
na půdě českého státního práva, Pra
cuje prostředky mravními a pouzena
půdě zákona. Debatao řáduorganisačnímbyla
velice čilá a mimo jiné sůčastnili se jí Dr. Fr.
Reyl, Dlouhý-Pokorný, borník Havelka, redaktor
Myslivec a j. v. Z Vídně přinesl pozdrav a pro
hlásil solidaritu slovanských křesťan. sociálů s
bratry českými delegát Horák. Delegát Ústředního
sdružení kat. spo'ků v arcid. olomoucké P Šrámek
promlonvá o českoslovanské organisaci křesť. 80
ciální strany a navrhuje. aby při nejbližším sjezdu
uskutečnéna byla. (Sonblas.) Dále byl na progra
mu „Tisk“. Referent T. Jiroušek navrhlináale
dající resoluci:

„Uznávajíce tisk za nejdůležitější zbraňk
dobytí práv a svobod lidu, jak je hlásáme v při
jatých našich programech, doporučujeme sou Ira
bům svým podporovati a rozšiřovati jen takové
časopisy brožury a kniby, které psány a řízeny
jsou v duchu křesťansky sociálním a které zásad
křesťansko-sociálních se zastávají a jich bájí.“

Ku resoluci promluvilredaktor Myslivec,
poukazuje na známá slova: Proti nekřestaneské
knize — křesťanskou knihu, proti nekřesťanskéma
listu — křesťanský list! Třeba nám lidového kře
stanského tisku, který by vajkl až do poslední
chaloupky! Takového rozšíření může dojíti jen
krejearový list. Krejcarové listy soc. demokratické
v mnoha tisících exemplářích rozesílají se ven! —
I naší straně třeba takového lista! —© Ku konci
odporučuje krejcarový „Lidový List“ za orgán křest.
sociální, což za všeobecuého souhlasu přijato!

Del. P. Rouček poukazuje na t9, že v straně
křest. sociální počtem velikým zastoupea rolnický
stav a navrboje, aby „Selské Hlasy“ přijaty byly
za orgán strany (Hločný souhlas! Sláva Šamalí
kovil)

Po vyčerpiní programu provedena volba do
výkonného výboru zemského a zvoleni; Dr. Rud.

orský, Dloubý Pokoraý, J. Hovádek, L. Havelka,

di Fr. Reyl, Prokop Holý, Tomáš Jiroušek, Václ.lžka.
Památný tento sjezd, od něhož lze očekávati

nové vzpružení křest. sociálního hnutí nejen v Če
chách, ale i na sesterské Moravě — skónčil sa
obecného nadšení a v upřimné shodě bratraké.
Čechové z Moravy i z Vídně manifestovali sou
blas s programem bratří z království a dej Bůh,
aby příští sjezd přinesl semknutí ještě povn'jší,
jež by základem bylo všěnlovanské solidarity na
půdě křesťanské! Slovanstvo pod aegidon kříže
spojené zachránilo čest a svobodu katolického Ra
kouska před zkázou půlměsíce, zachrání ji též dá
Bůh předzkázou zednářsko-liberálního trojúhelníka |

. »
*



TMskovýcůbor katolického sjendu
konal ve středudne 24. srpnaschůzi varcib. semi
náři v Praze sa předsecnietví prof. dr. A. Kováře.
Paa učitel Josef Flekáček podal správa „ o
úkola katolického sjezdu ve službách lidstra“. Řečník
stíni! se © sáslahách katol. učenců o vědu. Ukolem
kat. tisku jest šířiti osvětu, věda a vzdělanost v das
chu Ježíše Krista, pracovati ve všech oborech lidské
bo poznání a vědění. Vedp.Tb. dr. Al. Frýdek ka
pitulní děkan uvedl na to, že p. učitel Jos. Flekáček
pracuje po leta v katolickém písemnictví a vzdal mu
dik sa přednášku i jeho působení, což shromáždění
opětovalo hlačným projevem. Po boeřlirém potlesku
děkoval předseda řečníkovi a dal čísti následující re
soluci: My účastníci IT. sjezdu katolíků českoslovan
ských, vyslechnuvče referát o Úkolu katolického tisku
ve slažbách lidstva,“ a) uznáváme práci, kterou ka
tolický tisk ve mnohých oborech lidského vědění a
posnání vykonal, b) žádáme, aby i dále pracoval ve
všech cdvětvých lidského poznání a vždy při tom
stál oa půdě věrouky a mreronky katolické, řízené
duchem Ježíše Krista; c) aby byl obbajcem pravd
katolických proti všem nepřátelům a podvratoým
nankám; d) uby udržoval spojení mezi viditelnou
Církve katol. bisknpy a církevními autoritami vůbev
a věřícími, pěstoval lásku k Boho, Církvi, císaři ©
hráli, nejvyšší dynastii, vlasti a národu; ©) aby za
sákladě lásky k blížnímu usiloval zmírniti protivy
společenské a národů a obhajoval v duchu encykliky
slavného Lva XIII. spravedlivé zájmy hospodářství,
řemesle, průmyslu a dělného lidu; f) aby vždy a
všade působil k zachování a povznesení katol, ducha
ve všech oborech krásného umění: v sochařství, bud
bě a malířství, aby hájil zásadu, že i v umění má
náboženství a mravnost býti nejvyšším zákonem. Re
daktor dp. Fr. Vaněček pojednal pak o poviano
stech katolíka k tisku. (Pozn. Evangelíci čtou a odebírají
ve svých rodinách časopisy a koihbyČistě náboženské
bo obsabu, odporují hmotně a odebírají všecky ty
časopisy, které se jich zastávají a jen větší jejích
sečtělost a náboževská horlivost vysvětluje, že mají
vliv rozhodující i v obcích, kde jest jich proti kato
líkům brstka. Na Katnohorsku je na př. evangelíků:
v Bylanech 16 (katolíků 295,) v Černíně 26 (263)
s Chlístovicích 9 (464,) v Cbrasti 17 (k. 273,) v
Církvicí 24 (k. 689,) na Kaňka 18 (k. 1204,) v
Habrkovicích 24 (k. 236,) v Hlízové 21 (k. 733,) v
Hořanech 15 (k. 171,) v Sv. Jakobě 69 (485 v
Krapé 8 (k. 122,) v Kutné Hoře 244 (13.143,) v
Malešově 16 (k. 902,) v Maltně 52 k. 986,) v Mis
kovicích 39 (k. 525,) v Neškaredicích 23 (k. 476,)
v Sv. Mikuláši 55 (k. 536,) v Oumonfně 43 (k.
(4.024,) v Porštejnici 15 (k. 212,), v Přítokách 41
(k. 218,) v Puchři 76 (k. 162,) v Oajezdci 48 (k.
163,) v Sakdole 30 (k. 472,) v Třebešicích 47 Ge
©79,) v Záboří 45 (k. 648,) v Zdeslavicích 20 (k.
120,) ve Zhoři 22 (k. 268). Jak zaámo následkem
pevného sdružení evangelků a rozdrobení katolíků
vládnou evangelické menšiny v mnobých těchto ob
cích, v okresním výboru a v okresuí hosp. záložuě
jest pak vliv evaugelíků následkem netečnosti a ne
svornosti katolíků rozhodující. Při obsazování míst
obvodních lékařů, úřadníků, cestáků, ponocných atd.
všady se ukazaje, kdo vládne. Stížnosti evangelíků
Da organieaci katolickou mají tedy Čertovo kopýtko;
evangelíci se bojí o posavadní padvládu. — Dobře proto
pravil německý státník a politik Windhorst, žo kato
líci bez spolčení, organisuce a agitace ničeho nedo
sáhncu. Katolíci musí proto své noviny číst a před
plácet. Pak promlouval red. Vaněček o injerči a po
ptávce kupujících, což jest vlastním nervem peněž
ním při listech všech. Končil pak slovy slavného P.
Boha; „Kdo podporuje dobrý tisk, ten jent apoštol,
jakým každý katolík.má může býti.“ Vedp.dr. Frýdek
uváděl zo sté bobaté zkošenosti, jak ne poutních
místech, kde z katolíků mají zisk, katolický tisk
igoorují, a jak v restauracích pražských, mají-li i
katolické listy, nedávají jich ani do rámců a mají je
sastrčené. Poznámka vadp. kan. Frýdka vyvolela Či
lou debatto, jíž se účastnil dp. Havránek z Bořitora
na Moravě, dp. Tomíček, vadp. Burian a p. místo
předseda Vychodil a ještě jiní páni. Debatta řídil
obezřetně a břitce a předseda prof. Dr. Kovář, Na
to byla navržena resoloce, znění následovního: „Če
skoslovanský sjezd katolický uznavá křesťanský tisk
za nejmocnější prostředek pro katolickou organisaci
a obranu svaté pravdy. Proto pokládá za povinnost
svědomí každého katolíka: 1. Čísti a dle možnosti
odebírati časopisy katolické; 2. vybledávati listy své
ve veřejných místnostech a jich se dovolávati; 3.
podporovati je rasíláním bledaných zpráv a infor
mací; 4. podporovati je inserty a dovoláváním se
insertů ; 6. neodebírati a nečítati listů víře nepřátel
ských; 6. pokládati zdar tisku svého za povinnost
ne stavu a vrstvy jedné, ale za záslužný úkol všech
jimž záleží na mravním a hmotném povznesení náro
da, pomocí pravdy křesťanské.“

Otázka žemská O této otázce pojednal
na kat. sjezdu v Praze dr. Rob. Neusch!. V „otázce
ženské“ vychází II. katol: českoslovanský ajezd v
Praze z tobo ptanoviska, že vtah podřaděnosti, pod=
řízenosti ženy vůči muži, zákonem věčným určený a
přirozeným a křesťanským prohlášený sám sebou k
ženě uení nespravedlivým, ženu ponižujícím, nýbrž
mezníkem od Boha postaveným a k zachování spole
čnosti lidské nutným, že však zlobou a zvůlí lidskou
státi se může nespravedlívým, šenu ponižujícím.
Proto zamítá II. katolický česko-slovanský sjezd
v Praze všechny suaby takové „omancipované“ ženy,
Jimiž prohlašuje se vtah podřaděnosti ženy k muži

za vtah sám o sobě k ženě neupravedlivý, chce však
účinně podporovatí takové snaby, které prosty všech
Wberálně-socialistických poblonzení na povznesení že
ny, dívky křest. v řečené podřaděnosti t. j. ževy a
dívky jakožto mužovy společníce a pomocnice smě
řejí. Prohlašaje tadíž: 1. Nároky žen na vyšší vzdě
lání za úplně spravedlivy a přírozeny, předsudky
proti nim za neoprárněpy. Vzděláníženyat je úměrné
vzdělání muže. Ženy nejen oprávněny, nýbrš povlony
jsou, dbátí o své vzdělání a vyšší postavení, ovšem
ne jedmostranně, na újmu a na škodu zájmů domác
nosti. Poněradž však poslední děje se pravidelně
v moderní výchově žen, vyšších dívčích školách, dív
čích universitách, žádá II. katol. sjezd česko-slov, v
Praze, by Praha měla vzorvý ústav vychovavací pro
dívky české na zásadách křesťanských, řízený někte
rým osvědčeným řádem ženským. Ač není zásadně
proti tomu, by též žena vzdělávala vuev té oné vědě,
tom onom umění, prohlašuje v celku za pocbybenou
moderní snehu uvésti ženu jako stejně oprávněného
činitele a konkurenta s mužem do všech povolsní
muřfových, k nimž třeba jest vědecké průpravy ska
demické. 2. Poněvadí zdravé právo rodinné žádá na
prosto, by žena byla zachována rodině, domácnosti,
a křesťanský názor o zastupování zájmovém je od
půrcem každébo individualismo, prohlašuje II. katol.
ajezd českoslov. v Praze postulát sociálně-demokra
tický, by i žena účast měla na správě státní veleb
ním právem aktivním i passivním, za útok ne blaho
rodiny a tím téš společnosti státní. 3. Na poli náro
dobospodářském snáší se II. katol. sjezd česko-slo
vanský v Praze s těmi sociálními politiky, jichž ide
úlem a cílem posledním je ženu a dívku z továrny
vyvésti, neb aspoň saměstnávati doma a to prací po
lodenní — i žena Indastrielně s mužem činná budiž
pouze pomocnicí mužovou a nečiň zbytečných, neza
městnaných paří mažových. Že konečně důkladná
výchova dívky křesťanské s jedné a činnost zásložná
a požebnaná katolických ženských řádů s druhé stra
ny velmi účinně a šťastně k řešení otázky ženské
přispěla a opět přispívá, patrno z dějin křesťanství
vůbec a ženských řádů katol. zvlášť.

Drobná obrana.
Ce je větší hambaf V Roztěřiu Kutné

Hory oslavovali zrušení roboty a řečnil p. Dr. Pacák.
Vynadal katolíkům papeženců, zrovna jako kdyby
byl chodil kdysi na konfirmační cvičení. Máme-li
papeže, jako je Lev XIII, slynoucího učeností,
ceností, moudrostí jež i jinověrci uznávají, tek úž
není žádná hanba býti papežencem. A až do hloub
ky duše bych se styděl byti Pacákovcem, kter
ve zmíněných třech ohledech je proti Lvu XIII.
sotva — trpaslíkem. A nebo obratme to ještě ji
nak. -Co je větší hanba býti duchovně oddán pa
peži Lvu XIII. a nebo otročiti helvetům podvy
sockým k vůli tomu, abych byl poslancem. Musí
to být sladké jako cakrkandl býti katolíkem apři
tom nechat se od evanjelíků vysmát, jak líbá je
jich okovy a jak k vůli nim nadává církvi, která
ho vychovala. Věra obyčejný papeženec není 8 to
vystihnouti, jaká jest blubokost, vysokost a širo
kost té pacákovské mvudrosti a blaženosti a svo
bodomyslnosti.

Politický přehled.
Car Hikuláš se vyslovil pro mír.

Právě skončená válka španělskoamerická pohltila
3.000 milionů a 100 tisíc životů, Evropské národy
sténají pod břemeny zbrojení a rozmnožování
vojska a lodstva. V době, kdy hrozila vvpuknouti
válka mezi Ruskem a Aaoglií v Asií, která se mohla
státi osudnou celému svétu, vítají všichni náro=
dové projev cara Mikuláše ve prospěch světového
míru. Otec jeho car Alexander III. byl zván carem
Mirotvorcem; tím spíše bude patřiti toto jméno
jeho synu, carovi Mikuláš II. Carovo prohlášení
o všeobecném míru na světě zní dle petrohrad
ského vládního věstníku: Carovo poselství o vše
obecném míru na světě. K rozkazu Jeho Veličenstva
cara doručil ministr zabraničných záležitostí hrabě
Muravév dne 12. (24.) t. m. všem v Petrohradě po
věřeným zástupcům následující sdělení: ©»Zacho
vání všeobecného míru a co nejmožnější obmezení
nezřízeného zbrojení, na všech národech těžce
spočívajícího jeví se za dnešního všeohecného
stavu světové politiky jakožto ideál, k jehož dosa
žení by měly směřovati snahy všech vlád. J. V.
můj jasný pán a car jest tímto lidským a velko
dušným smýšlením veskrze proniknut. V přesvěd
čení, že tento vznešený cíl nejdůležitějším zájmům
všech mocí vyhovuje, pokládá carská vláda ny
nější okamžík za příhodný, aby cestou meziná
rodního dorozumění vyšetřeny byly nejpůsobi

schopny byly všem ná
rodům dobrodinískutečného a trvalého
míra uajistiti a pokračujícímuvývinu zbro
jení přítrž učiniti, V posledních dvaceti letech
mocné upevnilo se přání všeobecného míru v uvě=
domění všech vzdělaných národů. Zachování míru
označeno za cíl mezinárodní politiky. Jménem
míru uzavřely veliké státy mocné spolky, aby mír
vydatnéji zabezpečiti mobly, v rozměru až dotud
neobvyklém vyvinuly své vojenské síly branné a

v této činnosti ještě stále pokračují, aniž by se
jaké oběti lekaly. Leč vzdor všem těmto obětem
nebylo možno dosud přijíti k blabodárným vý
sledkům kýženého upokojení. Finanční břemena
neustále varůstající utlačí veřejný blahobyt a za
sahují jeho kořeny, jako i duševní i tělesné síly
národů. Práce a kapitál z největší části odcizeny
byly svému přirozenému určení a způsobem ne
produktivním jsou vykořisťovány. Sta milinonů
obětují se na zjednání strašných nástrojů zkázy,
kteréž dnes považovány za poslední slovo vědy,
zítra novým objevem na tomto poli na své ceně
ztrácejí. Národní kultura, hospodářský pokrok, roz
množování blahobytu, to vše jest ochromeno snebo
ve vývoji svém zadrženo, Čímvíce zbrojení každé
jednotlivé moci vzrůstá, tím méně odpovídá úče=
lům, jež si vlády vytkly. Hospodářská krise z nej
větší části musí příčtena býti nezřízenému zbro
jení a nebezpečí, kteréž vzniká nahromaděním vá
lečného materiálu. Ozbrojený mír naší doby ta
kovým způsobem stává se zdrcujícím břemenem,
jež národové stále tíže a tíže ponesou. Jest tudíž
zjevno, že potrvá-li tento stav delší dobu, musí
vésti nevyhnutelně k takovému shroucení, k jehož
zabránění se pracuje a jehož hrůzami již 7 předu
všechen lidský cit trne. Těmto neustálým zbre
Jemím učiuiti přítrž a nalézti prostředekk
odstranění onéch nebezpečí, jimiž celý svét jeví
se ohroženým, toť dmes mejvyšší povinne
stí všech států. Těmto city proniknut, ráčil
mi Jeho Veličenstvonaříditi,abych všem vládám,
jichž zástupci u carského dvora jsou pověřeni,
navrhl seatoupení konference, která by
se tímto vážným problemem zanášela.
Tato konference byla bys Hoží pomocí
šťastnou předrvěstí počínajícímu sto
letí, v mohutném ohnisku soustředila
by snahy všech států, poctivék tomm
směřujících, aby veliké myšlénce vše
obecného míra dopomoženo bylo k ví
tězství nad živly zhonby a nesverností
a současně by právě tímto solidárním uznáním
zásad spravedlnosti a práva, na nichž bezpeč
států a národů spočívá, bylo upevněno dorozu
mění států.« Sv. Otec caru blahopřál,

Císař odejel dnes s arciknížety Franti
škem Ferdinandem z Estea Františkem
Salvatorem (svým zetém) na velké vojenské
manevry v Uhrách, k nimž odejeli též všichni vo
jenští příručí cizích států přivídeňských vyslanec
tvích pověřeni.

V Hollandska nastoupilana trůn 16letá
královna Vilemína, poslední potomek prote
stantského rodu Oranského. Matka její královna
vladařka rozená princezna Waldeku vzdala se již
vladařství. Mladá královna prý se zasnoubí s prin
cem Bernhardem Výmarským, druhorozeným sy
nem vévodovým.

Vláda rakouská a uherská prý sc
dohodly o vyrovnání, an každá z nich v néčem
ustoupila. Páni Maďaři vykořistili ovšem parla
mentární krisi vyvolanou německou obstrukcí ve
Vídni, napjali přes příliš své požadavky a mohly
proto na útraty nás ubohých Cislajtánců bez vlast
ních bolestí něco slevit. Pro sebe shrábnou z vy
rovnání ovšem tučný zisk. Vládní »Wiener Abend
poste píše: +Vyjednávání, která konala se v po=
slední době mezi rak. a uherskou vládou, byla
ukončena na konferenci, jež zasedala dnes za před
sednictví Jeho Veličenstva císaře. Tato vyjednávání
vstoupila do rozhodujícího stadia ústní poradou
která dne 6. t. m. konala se ve Vídni mezi uher
skými ministry baronem Bánffym a dr. Lukacsem
s ministry brabětem Thunem, drem Kaizlem a
drem Baernre.therem, kteří na rakouské straně vy
jednávali, Po učiněné úmluvě stanovily potom obě
strany své stanovisko písemně: nejprve Uherská
vláda notou ze dne 10. t. m. znějící rakouskému
ministerskému ptedsedovi a na to rakouská vláda
notou ze dne 17. t. m., jež zněla uherskému mi
nisterskému předsedovi a v níž rakouská vláda
označila, jak smýšlí o návrzích uherských a jaké
zvláštní stanovisko k nim zaujímá. Zatím došlo
k audiencím ministrů u Nejvyššího dvoru ak opě
tovným setkáním se zástupců obou vlád dne 14.
a 15. m. m. v Išlu. Noty obou vlád byly zákla
dem porad, v nichž se potom dne 24. a 25. m.
m. v Pešti pokračovalo, Po návratu Jeho Veli
čenstva císaře do Vídně byli v době od 27. až
do 30. m. m. ministři opětovně panovnízem při
jati a zase několikráte se sešli k poradám, které
— jak výše řečeno — dnem 30.m. m. byly ukon
čeny Předmětem konferencí byla veškerá látka,
spadající v rámec rakousko-uherského vyrovnání
a to jak co do obsahu tak i co do formy. Vídeň
ská vláda se zavázala, že to zkusí ještě jednou se
svoláním říšské rady. Tato se s“olá dle jedněch
zpráv 19. neb 20. září, dle jiných 24. září neb
2, října. Teprve potom, když by rakouská říšská
rada nebyla schopna vyrovnávací předlohy prové
sti, učiní předseda ministerstva hrabě Fr. Thun
svá zvláštní opatření, kterými jednota říše, celní
ho v obchodního území bude zachována. Někteří
myslí. že bude osavadní ústava zrušena a že bude
sněmům navráceno právo výsílati poslance do říš
ské rady. K tomu však rozhodující kruhy sotva
svolí. Pravděpodobnějším jest, že Thun se pokusí
o nové vyrovnání tnezi Čechy a Němci a že bude
po nás žádati, abychom k vůli svatému pokoj!
opět Némcům ústupky učinili, Pokud nase statečné



poslance známe, ti vládě vyhoví; jazyková maří
zení, prý zrušena nebudou.

Drobné zprávy.
Duchovní exercicie koraly se od pon

dělka odpoledne do pátku dopolednev biskopském
sémináři za účastenství 195 kněží. J. B. Milost a
vsdp. generální vikář, Dr. Frýdek sůčastnili se exer
civil v čele kněžstva naší diecése,

Dar Ústřední Matici školské Při
alavoostním večírku pořádaném dne 25 srpna t. r.
na počest svótka velect. pana Ludv, Martinka post
mistra v Předměřicích o. L. kterému věnován byl od
denních hostů v bostinci „Na Staré“ krásný pohár a
kytice, vybráno bylo 20 zl. na Ú. M. Š. k čemuž
oslavojící 5 71. přispěl. Odosláno bylo tedy 25 zl. k
svému účeli, Ústř. Mat. Školské.

fvatební oznámení. SlečnaJosefina
aarova, a pan Eduard Jan Troniček, ©.

k. poštovní assistent, dovolují si ozvámiti, že alavití
budon sňatsk svůj v sobotu dne 10. září 1898 o 9,
bod. ranní v chránu Páně sv. Jana Nep. v Hradci
Králové. — SlečnaMařenka Dvořákova, dcera
majitele realit v Praze a pan Láďa Koypl, majitei
doma a závodu troblářského v Hradci Králové slaví
sňatek svůj v sobotu dne 10. září 1898 o 10. hod.
dopol. v chrámu Páně av. Štěpána v Praze.

Zápis žákyň ma měšťanské dívčí
škole v Hradec! Králevé konati se bude v
nové badově školní dne 15, 16, a 17 září t. r. od
8. do 11. hodin dopoledne a od 2. do 4. bodin
odpoledne.

Na obecní škole realné v Náchodě
koná se zápis do první třídy po prázdninách dne 16.
a 17. září t. r. od 8 do 10 hodin dopoledne. Přijímací
zkoušky vykonají se ve dnech zápisu od 10 do 12 hod.
dopoledne a od *—4 hodin odpoledne. Při zápisu před
loží se křestní (neb rodný: list. a frekventační nebo
školní vysvědčení. Do drahé třídy konati se bude zá
pis a) žáků ze škol měšťanských dne 16. září o 8. hod.
dopolední, b) žáků z veřejných škol etředních dne 16.

a 17. září dopoledne v ředitelně. Žákům změřen |
ských škol přišlým jest podrobiti 86 v den zápisu při

jímacím zkonškám ze všech předmětů první třídyčáalné školy. Žákům z gymnasií se hlásícím podetou
bude zkoušku přijímací jen vtěch předmětech,ve kte
rých se učebná osnova realní liší od gymnasijní.

Světová sklízeň obilí. Uherskéminister
stvo orby vydalo na základě správ c. a k. rakousko
uherských koneulů přehlédnou zprávu o výsledku le
tošní sklizně. Světová sklizeň pšenice poskytuje
výsledek prostřední. Výsledek je asi o 100.000 hl.
lepší než-li v loni, ale horší nežli byl r. 1806. Žita
sklizeno bylo letos asi tolik, jako r. 1898, ale přece
asi o 60 mil. hektolitrů více nežli r. 1897. Ječmena
je letos o něco více nežli v loni, ale méně než r. 1896.
Ovsa jest letos méně, než loni a ještě méně nešli r..
1896. Světová potřeba pšenice obnáší 920 až 950 mil,
hektolitrů, žita ne 500 mil. hektolitrů, ječmena na
850 až 340 mil. a ovsa na 920 mil. hektolitrů. Pěe
nice se nedostává 7 až 8 mil. hektolitrů (5—6 mil.
metr centů), žita asi 20 mil. hl. (15 a půl met. cen
tů), ječmena asi 3 a půl mil. hl. (2 mil. met. centů).
Ovsa se nedostává 9 mil. hektol. čili asi 4 mil. met.
centů a kukuřice se nedostává 12 a tři čtvrtě mil.
hektolitrů čili 10 mil. met. centů, Výkaz tento svědčí,
že letošní eklizeň obilní vykazuje schodek, byť by i
nepatrný. Avšak hrozí ještě nebezpečí to, že úroda
luštěnin, kukuřice a semčat následkem panujících ve
der a sucha utrpí mnohem větší škody než-li se do
sud očekává a pak potřeba obilí, které evropské státy
musí hradit dovozem, bude mnohem větší. Dle toho
lze včekávati, že obilí podraží. Kdo nemusí, nebude
tedy s prodejem obilí spěchat a na ubražení běžných
potřeb vypůjčí si raději peníze ze záložny, protože
by teď výdělek strkal do kapes šidovských handlířů.

Samostatnou uherskou cedulovon
bamka přáli si jiš dávno páni Maďaři. Roku 1848
neměli na její zřízení peněz a proto si natiskli košu
tovské bezcenné státovky, které mnoho rodin ožebra
čili. Roku 1876 nedostávalo se Maďarům na sřízení
samostatné banky opět „drobných“ a měla proto sří- |
dit rakousko-uherská banka samoststnou banku uher
skou, která by byla s rakouskou bankou zkartelována,
takše by obě banky navzájem své bankovky vyměňo
vali. Opatrní finančnící nesedli ani tenkrát Maďarům
na lep. Nyní gádá Lukáš Eoyedy, aby Uhry zřídily
si nikoli banka akciovou, ale státní, kterou by zalo
žili pomocí peněz (asi 48 mil.) ušetřených při konversi
půjček roku 1892. Ubří vytýkají Rakousku, že toto s
opravením měny otálí. Původně se opírali opravě ra
kousko-uherské banky a měny páni Maďaři, protože
mosili si zatím zjednávat jisté výhody. Není to Ra
konsko, které jest vinno sloučením bankovní otásky
s vyrovnáním a tím také na tom, še náprava měny
sabředla. Nesmíť se se zřetele pouštěti také ještě jed
na okolnost: břemena, která vzrostou Uhrám z ná
pravy měny, jsou nepoměrně menší neš ona, která
s nápravy měny má na sebe vsíti Rakousko. Uhry
převezmou ze státního cedulového dlahu 813 milionů
zlatých 80 procent t.j. 03'/, milionů zlatých, Rakou
sko pak 70 procent čili 213 a půl mil. zlatých; s 80
milionového dlahu bance vzhledem k tomu, že 30
procentový svůj podíl na tomto dlobu platiti bude
v 50 nezúročitelných ročních oplátkách jen asi 15
procent t. j. 12 mil. zlatých, Rakousko pak má bance
platit 86 proc. t. j. 68 mil. zl. a celý dluh salinkový
300 mil. slatých, který týká seovýhradně jen Rakou

ska. Uherští státníci mistrně snali zabespečíti své
vlasti výhody peněční nápravy, jejíš břemena,s dalo
ko větší části ponese Rakousko.

Svěcení Cyrillo-Metkodějské Sva
Č na posvátném Radhoští konati se bude v ee

dě'i dne 11. sáří 1898. O půl 9. hod. ráno seřadí se
spolky a průvodypoutní k avítání jeho knížecí Arcib.

Milostí Theodora, nejdůstojnějšího protektora ovatyně.
O 9. hodině svěcení svatyně a oltáře, na to mše av.
a slavnostní kázání, kteréš míti bude sám nejdůstoj
nější arcipastýř, konečně chvalospév: Tebe Bože chvá
líme. Přihlášky o noolech, jakož 1 ku společnému obě
do na „Poustevnách“ (couvert 1 sl.) račtež adresso
vány býti na Komitét Cyr. Meth. svatyně na Radhošti,
ve Frenštátě p. R., nejpozději do 9. září.

Koncert, který uspořádalsdejší odbor šen
ského pomocného spolku Červeného kříže pro král.
Cóské v c. k. důstojnickém parku ve prospěch jubil.
fondu císaře a krále Františka Josefa I. na podpora
vdov a sirotků po vojínech, při němě učinkovali úplné
kapely c. a k. pěšího pluku čís. 21. a čís. 42., vynesl
193 zl. 21 kr. a dalších 10 zl., tedy dohromady 208
sl. 21 kr. Předsedkyní snaživého a vlasteneckého hra
deckéhoodborujest paní Budolfa Červená, choť
továrníka.

Na ce.k. gymmasin v Hradci Krá
lové jest zápis žáků do I třídy dne 16. a 17. září
od 8 do 9 hodin, přijímací zkoušky jsou o půl 10.
hodině a o 2. hodině odpoledne. Hned po přijímacích
skouškách bude rozbodnuto o přijetí nebodmítnati
žákově. K zápisu přines si každý žák péro. Při zápi
se předloší jiš. křestní neb rodný list a frekventační
vysvědčení z obecné školy. Do třídy II—VIH budou
přijímací žáci zdejšího ústavu dne 16. září od 9—10
a od 2—3 hodin, dne 17. září od 8—10 hodin; gáci
z jiných ústavů na zdejší ústav přestupující do 16.
a 17. září od 9—10 hodin dopoledne,

Na c. k. vyšší realné škole v Hradei
Králové koná se zápis žáků do I. třídy dne 16.
září od 8.—10. hod. dopol. a dne 17. září od 8.—9.
hod. dopol. Žáci noví z veřejných škol středních sa

isování budou dne 16. a 17, září od 8.—12. hod.
opol. a žácí* ve studiích na ústavě pokračující dne

17. září' odpoledne. Přiblášky k zápisu žáků ze škol
měšťaoských přijímají se jen dne 183.září dopoledne,

Vby,bližší na návěštní tabuli v budově realky.7 Připravování mužů. Většinanašichpaní
načila se ovšem výtečně vařit a všecky ženy vaření

aspoň trocha rozamí, avšak spůsob, jak upraviti mu
že, naučilo se asi málo žen. A přece jest toto umění
v domácnosti důležité, důlešitější než-li příprava všech

počinek, cukrovinek, dortů, nákypů a kompotů. Mnoo mužů nesprávným zacházením se pokazí a stává
sé nechutným, z čehož mnoho sporů a hádek, mrzu
tostí a neštěstí v rodině povstává. Některé ženy mu
žům příliš zatápějí, až jest jim z toho horko, jiné
svou Ihostejností činí je chladnými a mrzutými, ně
které překoření své muže příliš paprikovanými slovy,
jiné nalévají do jejich útrob svou kyselostímoc octa,
aby se stali maži pikantnějiími a křehčími, docilují
však takovým kuchařením a přesolením opak toho.
Následkem takového jednání učiniti muže těško jera
ným a zášivným. Dóvčátka, když si vybírají může,
hledí moc na zevnějšek « málo na dobré srdce a zdra
vé jádro. A přece mají dost přílešitosti ženicha zov
rabně si problédnout. Při nakupování kuřat, kachen
a husí počínají si věra opatrněji než při vybírání
muže. Často již pouhé sukno a titol je omráčí, ale
diví se, že starý bouser jim nechutná. Než nechat
ného muže, jest lépe nemíti žádného. S mužem, ja
kožto se zbožím velice křehkým, dlužno sacbázeti ve
lice opatrně. Třeba jej upoutati pevným svazkem k
domácnosti a ta třeba předevšímdobré kochyně a
pozorné hospodyňky. Jako pečeně se nesmí připáliti,
podobně muž nesmí se držeti v teple déle, než-li mu
příjemno. Pak-li časem překypuje a vře, tedy nemějte
tenušky žádné starosti; až převře,bude zase všecko
dobré. Pozornost, něžnost a srdečnost nejlépe mu
-věděí. Je-li kyselým, tedy jej pocukrojte hubičkami
sladkých retů a ušetřte jej octem a kořením t. j. vy
zývavou a dráždivou mlavou. Chcete-li skusit, zda-li
jest již doststečně měkkým a chutným, tedy k tomu
nepotřebujete ani ostrých nožů ani vidliček, ale opa
trně jej obraťte a vyndejte, aby se nepřevařil, nestvrdl
a nestal se nezáživným a nechutným. I méně dobrá

ně s dobrou omáčkou a garniturou chutná a stá
vá se křehčí. Podobně i mat dobrým a laskavým za

cházením. Vytrvalost a trpělivost zdobí nejen kochařinku, ale též ženušku. Jento dámy skuste! Brzy
poznáte, zda-li jest mušíček váš dobře upraven, teplý,
jemný a dobrý, zda-li se dá chutně a bes šalndečních
obtíší ztráviti. Nenechejte však nikdy muže vystyd
nouti! Tento recept, který nám prozradila roztomi
jedna a zkušená paní, prý se nejlépe osvědčuje.

Kradi domtmíky. Do hostinceč
Karlově tř. přišel dne 29. m. m. dělník V.
Oujezda u Úernl-va. V příbodném okamžiku vzal
si v krabici uložené doutníky, s nimižchtěl odejíti;
byl však spozorovan a zatčen. Dne 31. m. m. odsou
zen byl na 3 dny do vězení

Vypatra: á zlodějka. Dne 1. července
vloudila we do bokynářského krámu J. Žďárské ne
Pražském Předměstí neznámá ženština a ukradla tam
17. sl. na hotovosti. Pátráním zjistito se, že krádež
spáchala vícekráte již trestaná 23letá Fr. Chodcovás
Kyšperka, po níž se nyní pátrá.

Pro násilné smilstvo dopraveníbylityto
dny do vyšetřovací vazby obchodní příručí Hago Reich
s Roubovicu Chrudimi, A. Langer s Košetic a Jos.
Facho £ Hořic vesměs šidé.

Zubožená česká politika. Říkóvá20,
že jeme holubičí národ, še všecko sneseme. Protoše
holub se svým zobáčkem statečně brání, pokad může,
tedy si raději poctivě přiznejme,že apíše jako ušatí
dáme si líbiti kašdý kopanec,ani ne tak od vlády,
jako od Němců a našich vlastních lidí. Co naši poslanci
mluví a jaké resoluce pomocí objednaných lidí s po
meloa hlavou voličstvu k odhlasování předkládají, to
věra přesabuje již dovolené meze. A čeští voličové,
jakoby měli vesměs kaří oka na mosku, odhlasují ty

=

nejpitomější resoluce, které často proti jejich sájmům
emi a je níčí. Ve Volynimluvili vnada jaa
Vilém Kurs a Suda. Na, Bismarkems těchpásů
šádný není a Šalomounskoa moudrosť od nich nibdo
neočekával | Nevíme na vous 00 mluvili, ale resoluce,
kterou jejich přátelé patrně na jejích pokyn navrhli
e přijali, ta věru — bučí. Povídá se v ní: „Kdyby
rozhodnutí v tomto kritickém okamžiku mělo dopad
nouti opět ve prospěch našich odpůrců, a měla-li by
svláště maláčásť jazykových práv nám opět býti vzata,
tedy vyzýváme nsše poslance, aby v tomto případě
opět hned proti vládě vstoupili do oposice a aby dů
rasnou obstrukcí na dlouhý čas všeliké parlementární
práce snemožnili a sice na tak dlouho, pokud říše ne
pozná, že splnění našich oprávněných práv jest v záj
mu říše. — Co s takovou resolucí? Od poslanců, kteří
se plasili před vládou, kteří zadalidůstojnost i čest
národa, aniš by vláda bylu splnila ty nejmenší naše
požsdavky, od poslanců, jejichž volební manifesty s
r. 1889., 1891., 1895. a 1897., jejichě resoluce na
pražském i nymburském sjezdu byly vědomou lží, od
poslanců, kteří se honí nikoli sa zájmy národa, ale
sa sájmy osobními, od těch nelze nějakou vydatnou
oposici vůbec očekávati. Lež je dále, še jazyková
nařízení jsou pronás hlavní věcí, Námjeoa
poměrnělhostejné, neboť $$ 17. a 19. stétních základ
ních zákonů atanoví rovnoprávnost s rovnocennoaf
rakouských národů lép». Poslanci Herold, Pacák,
Stránský lépe by byli posloušili národu, kdyby byli
vládu dovedli donatit, aby nám dala ministra kra
jana, hofráty, presidenty, soudce a okrerní hejtmany,
kteří by platnéstátní základní zákony pro
váděli. Pániposlanci se však více starali o sájmy
svých vlastních osobiček w nemohou-li nějaké to ho
frátství uloviti sami, raději nadržují Němci a nechají
zájmy národa plavat. Otázka jazyková jest v nynější
krisi poměrně velice podřízená. Hlavní věc jest
vyrovnání s Uhry. Zde se jedná zvláště pro

echy, Moravu a Slezsku o miliony a mi
liony. Protože poslanci naši vynášejí jazyková naří
zení jako důležitá, tedy = toho právem soudíme, še
naše hospodářské zájmy na celé čáře obětovány jsou
Maďarům a židům. Českémurolnictvu sáleží na tom,
aby uherský dobytek, špek. sádlo, obilí, mouka atd,
nesaplavovaly vídeňské a české trby, aby netlačily
ceny u nás. Čáskémurolníku a živnostníku se jedná
o to, aby jeho výrobky byly chráněny ve vlastní jeho
domovině, aby našemu průmysluse dostalo zaslou
žené ochrany, aby rakousko-uherská banka nesloužila
jen Maďarům a židům, ale po právu též Čechům. kteří
na levný úvěr maji zrovna takové právo, jako Uhřia
Němci. Jestli pár auskultantů neb praktikantů českých
přijde do uzavřeného území, toť méně důležité, neš
aby při místodržitelatví v Praze, a v Brně, v mini
sterstvech a při ústředních soudech ve Vídni stali
se epolu rozhodujícím činitelem upřímní hové.
Jenom národ hospodářsky silný stane se zároveň po

liticky silným a váženým, ale toho bohužel frásovitíGrégrové, Heroldové, Englové, Pacákové, Škardové,
Stránští a Tučkové nedbají. Jest to bohužel neštěstím
českého národa, že v dobách kritických poctivé s
schopné politiky odkopl a uvěřil dobrodražným a mno
hoslibujícím „politikům“ kteří mimonějakou tu místní
neb osobní maličkost nevymohli mu pranic! Kdyby
byli provedli aspoň návrh Kvičalův, šo české
dítě patří dočeské školy, nenosili bychomdnes
bojovati o nějaké to místo českého úředníka v uza
vřeném území. Toho tam potřebuje více stát než-li
my, neboť kdo by tam hájil zájmy rakouského státu
a dynastie, kdyby tam nebylo našich úředníků?

Německá Plzeň. pozůstávádle Volkewehr

jen ze židů. V Praze a českých městech tvoří židé Kdiný sloup němectva. Čtou jen Tagblatty a N. Fr.
Presse. Který žid v Hradci Králové mimo jejich „Oav.
lidu“ odebírá český časopis? Na poště a u Tolmannů
by to mohli nejlépe říci.

Ke dvorním slavnostem, jez za příči
panovnického jubilea Jeho Veličenstva cí
saře a krále Františka Josefa I.,budou pořá
dány od 39. listopadu do 2. prosince, přibudou do
Vídně, pokud jiš nyní známo, kromě ruského velko
knížete Vladimíra, koranní princ jtalský v zastoupení
krále Humberta, královští manželé eaští, králové ru
munský a srbský. Císař Vilém nebude ee moci sú
častniti těchto slavností, poněvadš té doby bude na
cestách. Německý císař přibude však s císařovnou
Augustou dne 14. prosince do Vídně, nby osobně cí
saři rakouskému blabopřál.

Pan Váelav Kučera. prohlásilv úvod
níku „MladoboleslavskýchListů“ — „klerikalias
mustoťt napřítel!“ Při tom všemnapadal ka
tolický ejezd v Praze, ndp. biskupa Brynycha, ne
pěkně mluvil o duchovenstva naší diecéce atd. Co
tento pán ex-redaktor „Obnovy“ napsal do „Pozora“ a

své „Stráže vodo oo ní ovšemnevíme; smíněnýchčasopisů nemůžeme se dopíditi, ale nepochybujeme, še
Václav Kučera pokračaje v nekalóm svó řemesle; pa
trně se nechce dáti předčíti redaktory JUC. Kusým
a Antonínem Hajnem et tutti guanti, kteřína lidové
ochůzi v Prase chtěli hýbat nebem i peklem proti těm
nenáviděným klerikálům. Paní ti se činí směšnými
srovna tak jako Kučera, který špehoval a srazoval
všechny strany, kterým dosud sloužil. Škoda, že p.
Václav Kučera nedostal se přes své šadonění do Praž

skéhoDenníku,snad by tam byl rn důlešitější „tajnosti“ než jeho pravzor Leon Gambetta,který
sice také volal: cléricalismec'est 'enmi — který

sk ale přece byl nucen doprošovati se přízně Vatiánu a lózti zs těmi nenáviděnými „papeženci“. Nu,
V. Kučera lesl napřed za klerikály. Možné,

že ho bude brzy mrset, že vyvedl již tolik „ku če
rovatví“. Sloušit všem — se obyčejněnevyplácí
aspoňna dlouhone — actitotaké nepřidá

Obecní zastapitelstvo konalo1. září©
11. hod. dop. mimořádnou schůzi. Starosta p. dr Ul
rich pravil, de dle zprávy p. inženýra Kress a Ha
nuše první čerpací studně vyhovaje úplně předpoklé
dání. Hluboká je celkem 11 a třetina metra; až do
8 a půl m. sahá cihlová hlína, pod níš se nalézá pí
eck a štěrk; voda se objevuje v hloubce 9 a jedna
pětina m. Za 14 hodin dodá studně 10.700 hektolitrů
vody, výsledek to skvělý, an mošno čerpati tolik bek



trů - v době největšíchveder, kde bývají pra
men; a vydtně. Při největším Berpdat ze
otadny se vodní hladina vnejbližší studní u otráš

ního donku on č onfŠila.Jest však potřeba
sříditi ještě drahou studní na parc. pozemku č. 801
a 805. Až bude teto drabá studně hotova a bude 00
s obou studní čerpati, bude lze spolehlivě souditi na
vydatnost obou pramenů. Na sřísoví drahé strdny po
velnje se náklad do výše 3.146 sl. Z první studně

memožnoodváděti přebytečnouvodu do silničního p
kopu, takže tato savodnila pozemky+ Malémua Tyovi. Aby se vyhnal processu a zdrženíprací, dal

p. inženýr Kress bes závasku pro badoacnost odákodného p.Malému 36 sl: a p. Tykaloví 50 s!. Výdaj
tento Uhradíměsto se své pokladny. Aš bude drabá
čerpací studně hotova,pak bude lze provésti ediktální
řízení a přikročiti k atavbě vodovodu, který Králové
Hradec sásobí zdravou pitnouvodon. Na nárh pevno
stního odboru aspravodaje p. Viktora Weihengsta
sadány betodové práce v Čelakovského a Jiříkově
třídě firmě Špatinkově za 6.794 sl. 60 ke. P. inženýr
T. Subrada nabízel se provésti betonorání za 7.046
sl., jiné firmy šádaly více. — Pana Aat. Slukovi

volena za odstoupení části stavebních parcel domů
E 158. 168 (půl 2. čtver. sáhu) 283 zl 11 kr. — Na
návrh náměstka p. Waldeka povoleno na opravy
kostele Panny Marie a fary v Lochenicích 562 zl.,
které se uhradí zatím z některéhozídašaího fondua
vloží se pak do příštího rozpočtu. Opravy jsou nutné
a jich provedením chce pan farář Lochenický přispěti
k oslavě jubilea Jeho Veličenstva. Mimo to bude pří
štího roku v Lochenicích-slavné biskapská visitace.—
Na návrh vedp. městského děkana kanovníka Ma
těje Musila povolen na opravu kostelíka sv. Kli
menta náklad až do výše 100 zl., kterýžto obnos na
opravení zaráženó omítky a cibel úplně stačí. Pan
Soukup praví, šs omítku poškozají vozkovéneo
trným zacházením s vozy a že jim proto třeba zaká
mat, aby tam stavěly vozy, za něž se hází všeliké
smetí. Obavu p. Petříčka, že by oprava stála přes
100 sl. odetravil p. architekt Weinbengst. —Pan
řiditel Haněl připomenul, že se blíží císařskéjubi
Jenm a še všecka měste se uenesla vhodným způso
bem je oslavit; žádá pane starostu, aby v příští
achůzí podal návrhy, jak chce město císařské jubi
leam oslavit, V intencích J. Veličenstva je svelebovat
obchod a řemesla; snad by se mohlo něco vhodného
v tomto směru učinit. Pan starosta dr. Ulrich alí
bil vyhovět přánípana řiditele. Město chce oslavit
olsařské jubileum opravou věží při kathedrálním ko
stele a mimo to zamýšlí k povznesení živností zřídit
průmyslovou veřejnou tržnici. -Provedení tohoto zá
měra vadil dosud nedostatek peněz, avšak jnbilenm
BOleté vlády Jeho Veličenstva oslaví město důstojně.
Tím byl program vyčsrpán.

Zvěsti z východních Čech.
Z Červeného Kostelce. (Svěceníspol

kového doma.) Znáte ono město, jehoá ne zrovna li
chotivou pověst zvěčnila Božena Němcová v povídce
„Chadí lidé“?; ono čiperné město „hadařů“ mnohými
přeloučskými kousky proslavené a po Kocourkově
první místo mezi městy českými zaujímající?; ono
město, jebož věhlasní hrdinové, kteří se řídí vědy
věrně osvědčeným heslem všech zajíců: „kdo uteče,
vyhrá“, si odnesli z volebního boje o V. kurii loň
ského roka tolik vavřínů a palem a bobků a modřin?
Nu — a v tomto čerreně-liberálním Kostelci pořídila
si „Jednota katol. jinochů a mužů“ vlastní dům a
28. srpna pořádala slavnost svěcení, jež dobrotivě vy
konal J. M. ndp. biekap královéhradecký. Svobodo
myslní matadoři města našeho dali zcela svubodomyslně

několika neslašně proti katol. spolku vystapajícími
lidmi př.natiti Jidi, aby svého biskupa neuvítali. Za
to jej v plném počtu uvítala zastup. obcí venkovských.
Naše svobodomyslné panstvo se přičiňovalo sice pilně,
aby kde koho od účasti na slavnosti odvrátilo a svým
nespůsobům, jež jsou charakterní známkou přizpů+o

ún ale o maplat. Přesevóeckaagitaci bylo uvíJ. B. M.co nejslavnější, neboť se ho súčastnilo na
tlaéce lidetva a slavnost sama se nad očskávání zda
žila. Od 8. hod. ranní rozvířil se celým městem čilý
rach, když okolní polky se sdražení Náchodekého
počaly se scháseti. Účastí svých členů poctily nás
následující jednoty: s Chocně, Náchoda, Hronova, Do
brašky, Hradce Kr., Jilemnice, Kostelce n. O., všecky
s prápory; pak jednoty: Dřevíčská, Jesenická, z Kra
molny. Poříče, Police, Rokytníka, Č. Skalice, Sacho
vršic, Úpice, Zbečníka a Žďárek. O v. hod. vyšel se

řaděný průvod odspolkového doma s hudbou k nádraží. Průvodu podobného, dík pp. pořadatelům Zee
bergovi, Hejmarovi, Horálkovi, Kejslarovi, Matysovis

olcovi, vzorně vedeného a takové množství matů čí
tajícího Kostelec dosud neviděl. K 10. hodině přijel,
doprovázen p. c. k. okresním hejtmanem Novoměst
ským J. Neuholdem a vidp. F. Peckou, vik. sekretá

řem ndp. biskap a byv uvítán hřímavým „sláva“ přísvém sestoupení s vlaku, byl přijat vys. důst. panem
kons. radou J. Němečkem a bisk. vikářem vidp. A.
Schreibrem, sdejším rodákem. Jménem jednoty uvítal
Jej místopředseda p. J. Mojžíš, ujišťaje J. B. M. věr
nou pomocí naší v hájení i šíření zásad katolických,
čemuš volá „sdař Bůh“ i sám i celý zástup přitom
ných mužů. Průvod, v němž doprovázely J. B. M.

ŠEpr vozy, stanul pak v nerašeném pořádkuv městé, kdež odevedala drašička ndp. biskupovi skvost
nou kytici a jménem venkovských obcí a přítomných
tomných zastupitelatvev uvítal JejLhotocký starosta

„ J. Stříhavka; načež v průvodu jich, p.c. k. okr.
Řajtmana a hodnostářů ubíral se J. B. M.k farnímu
doma, kdež Jej přijal jménem domácího duchovenstva
i farnosti os. děkan vldp. V. Dvořáček, klada důrax
hlavně na to, aby pošehnání, jež Arcipastýř přináší,
hojný vydalo užitek. Hnedpo té odebral se ndp bi
skup do chráma a mělk idu, enš pro nedostatek
místa kolem chrámu se kupil, překrásnou a velepůso
bivou řeč, Po elavné mší ev. pak odebral se průvod
sa spěvu „Sv.Václavel“ ku spolkové budově; tu Jej
urilal předvedajednoty krátkou řečí: „Vaše bisk. Mi
Jost! NejdůstojnějšíPane! Na vědy památným zůste

ne v letopisech jednoty naší dnešní den, v němš vítá
pod vlastní střechu bosta tolik vanešeného. P
aby mi bylo dovoleno v táto slavné chvíli vysloví
jménem členstva této jednoty výras neomezené úcty a
oddanosti k Vaší Milosti. Aco pravím není jen sdvo
filostí, ale my jsme všichni přesvědčení, že úcta naše
a naše oddanost náleží neunavnému apoštolu a ne
obroženému vůdci našemu. V. B. M.! za doby přítom
ně mlaví se vůbec a v našem národě zvláště mnoho
o světle a tmě. Velmi mnozí nazývají svetle odvá
zanost od Boha — a budí obdiv u nepřátel a která
vynacoje úctu naši k Vaší Milosti; onu statečnost,
která se nerozmýšlí za pravdu, a dobrou věc oběto
vati i obliba a lidí a která se ničeho neleká. Bohu
žel, podíváme-li se nyní kolem sebe ve vlasti naší,
shledáváme této statečnosti velmi mélo. Ti, kdož se
vtírají národu našemu za vůdce, dávají se smýkati
lidmi nesvědomitými, ti, kdož stojí v čele obcí a kor
porac, jsou hříčkami lidí na prázdno křičících. Jeou
mezi nimi ovšem i tací, kdož e námi souhlasí, ale ti
se dávají zastrašiti a z bázně — mlčí. My ne tak.
Nám všem a každému zvlášť řečeno jest slovo Boží:
„Ty se neboj, ale mluv a nemlč!“ A my v této velo
slavné chvíli slavné prohlašujeme, že se nebudeme
báti, nebudeme mičeti, ale mlaviti budeme, mlaviti
všade tam, kde se bude jednati o pravdu, právo, 0
dobrou věc, o blaho ať duchovní či hmotné našeho
milého národa, českého itéto země naší rodné. Tímto
ujištěním vítám V. B. M. a prosím jiš, abyste ráčil,
nejd. Pane útulek náš nám vyavětit! K těmto slovům
připomenal pak J. M.: „Před Bohem opakuji, že ne
chceme nic jiného, leč aby se lidu dobře vedlo“. Ná
sledovalo svěcení se vhodnými modlitbami a průvod
do chrámu Páně za zpěva „Boža chválíme Tebe“. Ve
chrámě po uděleném požehnání zapěna hymna papež
ská a císařská. Na počest J. B. M, uspořádali pak
pořadatelé ještě defilé všech spolků s provoláním slá
vy J. M., čímž slavnost okončena. Kdo chtěl viděti,
viděl, že k důstojnému pořádání slavností těch něko
Jik městských liberálů nepotřebujem. Ale jedno na
učení si vesměme: Svůj k svému! Katolíci s venkova
objednávejte si Červeno-Kostelscké zboží od našinců.
Obraťte se o radu na jednotu katol. jinochů a mažů
a buďte ubezpečení, že Vám bude poctivě vyhověno.
— Vřelý dík jeme povinni vzdáti al. sboru hasičské
ma ve Stolíně, který se nedal zastrašiti a tvořil v
průvodech čestnou stráž J. B. M. Jestliže se předse
dové a velitelé ostatních spolků opětně vyznamenali
srdnatostí starých babiček a schovali se — ať si Tu
slávu mají! Katolčtí muži, neohroženě, mužněvpřed |Zdař Bůh!

Z Předměřle. Vlastenecká společnost v
Předměřicích n. L. pořádá ve dnech 7. a 8. září
pod protektátorempana Jos Pospíšila, továrníka
tamtéž na oslava stoletých uarozenin otce národa
našohoFrantiška Palackého velkolepouná
rodní slavnost, Pořad: Ve středu dne 7. záší 1898.
o 8. bod. večer: velká benátská noc „na Náhoně“,
Ve čtvrtek dne 8. září 1898, o 1 hod. odpol:
Slavnostní řeč o významu a působení
Františka Palackého přednesep. dr. Frant,
Roček z Prahy. (V Kopci pana Josefa Po
spíšíla.) O 2. hod. odpoledne: Velká zabra
dní slavnost v zahradě hostiuce „na Staré“ O 5.
bod. odpol: Pouštěví balonu. Buffet, pošta, tom
bola, stará rychta, koulení v kuželky o ceny, výsta
va a zvěřineca t. d. Vstapné do zabrady 20 kr.
tříčlenná rodina 50 kr. Večar věneček v sále
hostince „na Staré“ Začátek o 8. hod večerní, Vstup
né do věnečku 60 kr. Čistý výnos věnován bude
„ÚstředníMatici Školské“ H adba Světská osob
ním řízením kapelníka p. Jos. Diviše. Dobročinnosti
se meze nekladou.

V Plačicích vyhořel minulou neděli po 8.
hodině statek pana Jana Komárka z Kuklen. Při ba
šení se vyzaamenali basiči z Bfezhradu obratným a
řízným počínáním. Při ohbut pomáhalo též veškeré
občenstvo plačické dovážejíc na povozích vodu ueb
osobuě pomabajíc, dále se účastnili hašení též ku
klenští basičí,

Z Bělohradu. Zdejší slatinné lázně anen
ské do dne 35. erpna navštívilo 771 hostí, slatinných
koupelí používajících a mimo to mnoho turistů a
hostí na letním oytě.

Z Malešova. První obnovený trh na hovězí
dobytek a výroční trh v Malešově buee se Konati
dne 6 září t. r.

Z Velímě. (Odpověďp. Jos. Volkovi, evang.
učiteli ve Velimi.) Při elavnosti na paměť třicetiletého
trvání „Sokola“ měl p.Volek řeč, v afž, jak u něho
už je vkrví, o katolickou věc musel zavaditi, dotknuv
se podepsaného společenstva. Pravil, že „Sokol“ žádal
o dovolení, aby v reservní třídě obecné školy mohl
vždy večsr poučovati a vzlělávati avé členy, by se
vyhnuli večernímu a nočnímu toulání a zalízání do

hospod; dále, že „Sokol“ podalžádost jednou i podrahé, ale žádost vrácenaodmítavě. Nyní ale táž třída
že slouší k účelům peněšným zálošny, která slouší
jen jedné části občanstva, nikoliv všem. — Na to od
povídáme: Jednota Sokol trvá třicet let, nová školní
budova s reservní třídou stojí teprvé devět let; byl
by se tedy „Sokal“ pozdě začal vzdělávati, kdyby byl
chtěl v nové budově tak činiti; šádal-li dříve o pro
půjčení| reservnítřídy,není nám známo;a členové
místní i školní rady o jakési žádusti nevědí; až teprvé,
když záložna dostala c. k. okr. školní radou povolení

vati reservní třídy k uschování pokladny a úřa
dování jednou za týden, začali jste roztrušovati, že
žádati budete téže místnosti pro sebe. Proč jste dříve,
když třída sloužila za špýchar a sklad obilí, o ni ne

ali? Jestli Vám povolení s kompetentního místa
dáno nebylo, ač li jste žádali, za to nemůžeme. Ostatně
podporujete národní sociály, ti ade mají spolek a míst
nost, proč tam se nevsděláváte? — Snaha Vaše, aby
se mladší generace do noci netoulala, jest usnání
hodna, ač upřimně-li míněna a jest toho ve Velimi

A zapojřebí,aletoulánímásamesii Noieía ko býti policajtem, ponocným a polním hlí

dačem vjedné osobě, = Nyní Vásmrí, še zalošena

byla sáložna dle systému Raiffeisenova. Všude se ros
hlašuje a vynáší, že Velim jest nejpokročilejší obcí;
proč tedy nesaložili iste dříve záložnu? byli byste

předhonil katolíky. Že záložna jest založena jen proatolickou farní osadu, má teké svoji příčinu. Kato
líci vidouce správa obecního majetku v rakou evan

líků, (Pozn. redakce. Ve Velimi je dle úředního očí
ní lidu 918 katol. a jen 620 evangelíků a 17 židů.

Zorganisovaní a pávně semknatí katolíci mohli by
tedy při obecních volbách zvítězit.) a vidouce, še
stesky jejich oprávněné nedocházejí ohlasu, a že všu
de vyliskování jsou: umínili subě, že založí si něco
také pro sebe. A tak založena Raiffeisenova záložna

pro katolickou ferní osadu Velim, jejíž členové mohouýti jen katolíci. Díky Bobu, sáložna, která není vý
dělkářským spolkem, a všecky fankce vykonávají se
zdarma, prospívá, má za čas svého trvání (8 měsíců)

Peněžní obrat přes třináct tisíc zlatých; a to mnoého mrzí. Pan učitel Volek, kdykoliv otevře úst
svých k nějaké řeči, bez narážky i urážky katolíků se
neobejde; řečíjeho jsou štváčské Rozličných elavností
zneušívá a uráží (víme jak mluvil o av. Janu Nep.)
a řečjeho nebyla na programa oznámena. Jeme jemu
tou radou, aby nás katolíků nechal na pokoji a o nás
se nestaral, ale spíše staral se o rozkvět „Sokola“,
aby na praporu nebylo zváti vypáraný nápie, a ka
lich byl odstraněn, neboť „Sokol“ nemá býti konfes
sijním spolkem, aby měl všdycky pokladníka, který
by jemu s kasou neutek, jako se již stalo, a aby
statnějších borců měl, nežli po 30tiletém trvání v řadě
stáli. Představenstvo Raiffeisenovy záložny pro kato
lickou farní osadu ve Velimi.

Z Chrasti. Nejdůstojnějšípan biskupEdvard
Jan Nep. Brynych stará se otcovaky o naše město a
budoucnost jeho má stále na zřeteli. Krásný, nehy
noucí pomník postavil si vystavěním měšťanské školy
pro divky nákladem více než 20.000 =l., která pro
město Chrasť a široké jeho okolí bude pravým dobro
diním. Měšťanská škola jest úhledný jednopatrový
dům s pěknou facadou gotickou; postavil ji zdejší
stavitel pan Fr, Šťovíček dle vlastních plánů. J. B.
Milosť školu nejen vlastním nákladem dalpostaviti,
ale bude ji též vydržovati; za tou příčinou každoroč
ně bude přispívati na základní fond až do výše 54000
zl., takže pak z fondu tohoto bude se škola na věčné
časy vydržovati. Tak se stará ndp. biskup o vzdělání
českého lidu a pak jej nazve leckterý redaktor, pokro
kář neb socialista, který jaktěživ pětka na vlastenecký
a vzdělávacíúčel nedal — tmářem a zpátečníkem!

jinak. V neděli, dne 21. srpna, kdy ndp. měšťanskou
školu posvětil, učinilo pravým svátkem národním. Celé
město bylo prapory českými ozdobeno, až na dva ši
dovské domy bratří Heisslerů. Těm se ovšem podporo
vání pravé osvěty a vzdělanosti v Chrasti nelíbí. Před
10. hod. dopolední shromáždilo se obecní zastapitel
stvo 8 panem starostou Sieglem, hospodářské a lesní
biskupské úřednictvo, výbor Obě. záložny, spolek vy
sloužilců voj., spolky živnostanské s pěti prapory a
hasiči z Chrasti, Podlažic, Řeštok, Rosic, Synčan a
Horky a damský spolek Lidmila před radnici a ubíral
se k biskupské residenci, odkadž za hlahola zvonů s
dachovenstvem doprovodil J. B. Milosť do chrámu
Páně. V čale průvodu kráčela veškerá školní mládež,
páni učitelé a el. učitelky. V průvodu nalézal se též
p. okresní starosta Dysmas a v zastoupení okr. školní
rady též pan okresní komisař Fialka. Po obvyklých
modlitbách, osloven byv dražičkou Růženkou Oplesti

lovou, promlavil ndp. biskop před kostelem etkvělouřečí, v které se zmínil o školství vůbec a o měšťanské
škole v Chrasti zvlášť. Ukolem školy po rozumu Ko
menského musí býti, aby vedena a proniknuta byla
duchem náboženství; úkolem školy a církve katolické
jest vésti člověka ku mravnosti a dobra pro život
časný i věčný. Pro veřejný život jest tím lépe, čím
více působí vzdělaných mužů, proniknutých dochem
náboženství. Křesťanství povzneslo z otroctví a poro
by žena pohanskou k plné důstojnosti a k vzdělanosi.
Dnes zvláštní poměry nutí mnohou ženu, aby si osvo
jila vyšší vzdělání a nalezla pak obživy jako vycho
vatelka, úřednice atd. Aby i dívkám chudším bylo
umožněno osvojiti si vzdělání vyšší, než jaké posky
tuje škola obecná, aby i ony mohly si opatřiti anáze
lepší a samostatué postavení, to bylo pohnutkouk
založení měšť. dívčí školy v Chrasti. Nejdp.biskup
projevil pak přání, aby jako nová škola v tomto slav
nostním dnu jest ověnčena, dočkala ae brzy toho,
aby podobně ověnčena byla na oslavu ode všech věr
ných Čechů toužebně očekávaného dne, až bude osla
vována koranovace Jebo Veličenstva císaře a krále

posvátnon koranou svatováclavskou, Jako Otec Vlastiarel IV. postavil před 550 lety v Praze universitu
na základech křesťanských, tak i škola jím postavená
hlásej světu, že katolická církev byla vždy pro vzdě
lání a pravou osvětu. Za přítomností vys. dp. kanov
níka Hampla, elatiňanského vdp. vikáře Schreibra,
dpp spiritnála Petráně, děkana Kobra, faráře Bakeše,
ceremoniáře Novotného, apiritaála Blažka a jiných
dachovních i „kolských sester, místních a okolních

hodnostářů a ©sčetného zástupu lidu posvětil pak
ndp. biskup ško a zevně i uvnitř, načeš Růženka Ople
štilová opět kr-snou básničkou poděkovala, vyžádavší
všem biskapsk: o požebnání, Nato za četné asistence
sloužil slavnoo měi sv. vys. dp. kanovník Hampl. Po
slavných složb: ch Božích následovala obvyklá hosti
na, jíž se úča-'nilo veškeré duchovenstvo, zástupce
předsedy okres. školní rady, okresní starosta, všicbni
pp. učitelové, předsedovéživnost. epolečenstev, velitel
voj. vysloužilců, velitelové hasičských sborů,zástupce
obce Podlažické (p. Kurc) a veškeré bisk. úřednictvo
a jiní jednotlivci, vspomněla Jeho Bisk. Milost « krát
kém prnslovu dvou vzácných jubilef letošního roku:
démantového jubilea Sv. Ótce Lva XIII. a boletého

panovnického jubilea Jeho Veličenstva císaře a králerantiška Josefa [. Pozveduuv pobár na dlouhé a šťast
né pahování oboa mocnáfů, jež v uctivosti míti při
kazaje křesťanu katolickému jebo av. náboženství —

rovolala Jeho Bisk. Milost třikráte „sláva“ papeži a
ráli, což e nadšením ode všech přítomných opětoráno.

Po té povatal starosta obce chrastecké p.M.Siegel
a proslovil tuto zdravici: Jeho B. M. nejdůstojnějšímu
panu biskupu dovolují si nejenom jménem města na
šeho, ale též jménem celého okolí nejerdečnější a nej



uctivější díky vadáti sa to, še nám Jeho B. Milost
tak krásnou měšťan. dívčí školu s tak velkým nákla
dem vystavěti ráčila, kterou i pa dále vydržovati bu
de a která okrasou města našeho jest. Jaký blaho
dárný skutek proměsto i celé vůkolí Jeho B. M. uči
mil. ocení a vděčně uzná nejbližší budcucnost. Též ci
dovoluji jménem nás všech Jeho B. M. přáti, aby
Bůh dobrotivý Jeho B. M. ještě dlouhá léta v úplném
sdraví zachoval, aby Jeho B. M. ku blahu a dobru
nás všech blahodárně působiti mobla. Zdvihaje sklén
ku dovoluji si připíti a provolati třikráte sláva Jeho
B. Milosti! Hřímavé „sláva“ rozlóhalo se nadšeně sá
lem. Krásná slavnost nedělní zůstane městu Chrasti
a celému okolí vždy v milé a blahé paměti. Na slav
nosti bylo celé město vyjímaje židy a Sokol. Bohužel
spolky sokolské mají stále své extra stanovisko, ve
středu svém mají židy (což jeou také potomci Žišků

a Husů? ,socíny renegáty a nepřátelsky se chovají jenvůči opravdovým katolíkům. Za Fůgnera býval Sokol
ještě katolický, Tyrše jiš nadějná mládež utrápila,
takže volil v chladných byatřinách tyrolských raději
smrt. [nu ta sokolská hesla: rovnost, volnost, bratr
ství se někdy vykládají moc divně a teď četní Sokolí
zpívají raději Rudý prapor, než Kde domov můj!

Z porotní síně,
Letošní porotní období zahájeno bylo v pondělí.
soudem objevil se Václav Vítek, 37letý žena

tý domkář na Náhonějiž trestaný, obviněn byv z
nedokončeného zločinu úkladné vraždy ve
emyslu $ 134 a 185 I odst. tr. zk. Soudu předsedal

pan rada zemského soudu p. Stolla, votanty byli pe.radové Petřík a Isakovič, zapisovatelem byl p. Dr.
Dolista, obžalovaného zastával pan JUDr. Heller,
obžalobu zastupoval substitut státního návladního, p.
Blatný. Obeslána byla celá řada svědků z Pouchova
a z Hradce Králové.

V důvodech obžaloby se.praví: dne 9, února
1898 došla Františky Vírkové, zahradnice na Pouchově
neočekávaná zásilka. Jakási Marie Pithbardová, prý
daleká známá Vítkové — tak aspoň se označila —
Vzpomněla si, že v Dráfďanech prý sloužila s Kate
řinou, sestrou Vítkové, která prý utonula; zároveň
zaslala Františce Vítkovó někohk drubů cukrovinek
a malou lahvičku likeru, prý k svátku. Františka Vít
ková požila z toho tři kousky, ale hned po požití cu
kroví toho pocítila Vítková v žaledkn bolesti a z úst
počala ji téci voda. Aby si jaksi napravila žaludek,
napila se Vítková také darovaného jí likéru. Avšak
tím se věc ještě více zhoršila. Počala zvracet, dávila
po celé odpoledne až do rána 10. února za hrozné
bolesti v blavě a v životě a hořkosti v ústech. Vít
ková šla k lékaři a k jeho radě učinila trestní ozná
mení. Vítková vyvázla sice životem, ale dostala oby
čejné následky: vyrážku na celém těle a nesnesitelné
svrbění po kolik dní. Také schovanka Vítkové, Marie
Vaňátková snědla kousek cukroví a sebrala drobty z
dortu; i u ní ukázaly se příznaky otravy otrušíkem.
Lučební rozbor cukrovinek a likérů ukázal, že otra
šík (arsenik) v nich obsažený byl by stačil na otrá
vení několika osob. Veškeré cukrovinky byly arsenem
na prášek rozemletým posypány a promíseny a v li
kérová lahvičce usadil se arsen i na dně. Vítková tu
šila, že za Marie Pithardovou a domnělým jejím sou
etrastným dopisem skrývá se jiná osoba. Vítková má
jen jediného nepřítele, svého muže, od něhož se již
před více než rokem odstěhovala. Václav Vítek, ovdo
věv r. 1891, pojal Františku Vítkovou za manželku.
Sám měl domek a několik záhonů pole na Náhoně;
Františce Vítkové patřila zahradnická chalupa č. 100
v Pouchově, Při uzavření sňatku zdá se, že obě stra
ny pomýšlely rozmnožiti své jmění z důchodu druhé
ho manžela. Tak měli k sobě brzy oba odpor a ne
chuť a každý hleděl si jen jmění svého. Hádky a zášť
byly mezi nimi na denním pořádku. Nenávist tato
Vítkovy děti z prvního mangelství ještě více podně
covaly. Tak se stalo manželům Vítkovým apolušití
nemožným a Vítková odstěhovala se na Pouchov, kdež
dále zahradničila. Vítek chodil z Nábonu do její za
hrady na Pouchov, hodinu cesty vzdálený, vytrhal jí
tam kolik záhonů salátu, brambor, zeleniny a aby se
manželka zrenila, nastrkal v zahradě dřívka a jehla
mi vzhůra trčícími. Z toho činu byl usvědčen a od
souzen. To ho nepolepěilo, ale hrozil ještě více man
želce. Dne 19, lednu vyšel z vězení a již 9. února
snašil se ji otráviti otrušíkam. Ale ačkoliv Vítek čin
ten opatrně nastrojil, nakoupiv Hradci Královécukroví,
otráviv je a zaslav je do Prahy třetí osobě, aby je
tato na adreseu manželky jeho odeslala, přecesám se

prozradil dopisem, který zásilce přiložil a kde se vyÓval za domnělou Marii Pithardovou. Dovis ten nka
zuje charakteristické a nápadné písmo obviněného,
takže každý to pozná. Vítek míval doma také otru
šík a svědek p. Antonín Šejnohadokázal, že cukroví
zaslané Františce Vítkové je původu hradeckého. Ta
ké jen Vítek mohl znát zprávy ze života avé švakro
vé Kateřiny. Václav Vítek byl ze zločinu za vinu mu
kladeného uznán vinným a odsouzen byl na 4 leta
do těžkého žaláře. Líčil se jako oběť avé druhé ženy,
kterou chtěl otráviti. Substitat státního návladnictví
vi ovšem na jeho výmluvy důkladně posvítil.

V úterý stála před porot. soudem 22letá Ma
rie Sitinová z Bohuslavic, obviněna byvši, že novo
rozené savédítě udusila strčivši mu palec neb prsty
do úst » zmáčknuvši mu lebeční kost a krk a zabo
divši pak mrtvolu do chlóvské stoky. Šitinová dozná
vá, če měla milostný poměr s jedním pekařským v Ná
chodě, že se s ním sešla n muziky v Novém Městě
n. M. a še z hříšné té lásky narodilo se dítě. Toto

prý ale spadlo a přišlo na svět mrtvé a ona prý pakmrtvolu z hanby a studu hodila do stoky, kdežje
její matka, žena ponocného, našla. Obžalovanou, která
ořce plakala, hájil p. Dr. Heller. Porota ji uznala

9 hlasy proti 3 za nevinnu a soud ji na to pustil na
svobodu.

Ve středu stál předporotouJos. Naděje
pro zločin zabití. Soudn předsedal pan rada Mora
vec, votanty byli pp. radové Devorecký a Rotter,
apisovatelem byl auskultant Hanner, obžalovaného

hájil p. dr. Srdínko, obšalobu zastával substitat
stát. návlad. p. dr. Hubáček. Naděje žil se svou
fenou pijačkou v nevůli a jednobo dne ji stloukl a
skopal tak, že zlomená dobra se jí vrazila do plic,
tak že následkem toho zemřela. Státní návladnictví
žaloralo jej pro zločin zabití. Naděje, který při pře
líčení plakal, přisnal se, že ženě pár „příšil“. Protoše
případ byl, jak se říká vyložen, pokládal i obhájce

. dr. Srdinko hájení za marné, neboťstátní návladní
okazoval věcněvinu obžalovaného. Porota však uznala

5 bla»y vinen a 7 nevinnen. Následkem toho musil
býti Naděje propuštěn na svobodu. Výsledek přelíčení
vzbudil v poslochačstvu všeobecné podivení. Totone
mohlo pochopit, že obžalovaný, který se přiznal k ta
kovým surovostem, z nichž nezbytně masila následo
vati smrť týrané jeho ženy, beztrastně vyvázl, kdešto
jiný na př. pro pouhé vyhrožování takovými suro
vostmi byl odsouzen do mnohaměsíčního žaláře.

Večtvrtek bylolíčeníprotiJana Pišlovi
z Náchoda, který jest vybarveným tulákem a anar
chistou. Žalován byl pro přečin proti veřejnému po
koji a řádu dle $ 302. a 303. Soudu předsedal pan
rada [ea kovič, votanty byli p. rada Devorecký«
soudní sekretář K. Sallak, zapisovatelem byl aus
kultant p.Wagner. Přelíčení bylo prohlášeno za

tajné. Obžaloba hájil výmlavně p. dr. Hubáček,
substitut stát. návladnictví, obhájcembyl p. dr. Pro
cházka. Obžalovaný, který urážel zvláště stav kněž
ský a úřednický v potopné písni a vybízel k násil
nostem, byl porotou jednohlasně uznán vinným a od
souzen byl na tři měsíce do vězení, kdež mu spěv
asi zajde.

(Zaeláno.,
Z více stran sděleno se mnou, že cemen

tový chodník ma podloubí domu pána

gra v Hradei Králové jest x mýchlen.
Prohlašojoutímto, že dlašba tato ode

mne není a požívám ku výrobě výbradně Ia.
portlandského cementu a výtečného or
lického písku.

Josef Manych.
(Zasláno.)

Pan Josef Krejčík
umělecký závod sochařský a řesbářský v Prase.
Dilny: Bubna 619-VLi — Sklad ENšřina tř. č. 43

Oltář je krásný a líbí se všem, i oprava a

nová pojychrom'e starožitných soch jest velicepěkná. Věedošlo bez porašení! Šrdečné díky!
S úctou veškerou oddaný

Ant Podhorsí
farář.Damnov dne 18. erpna 1897.

ng- Již vněkolikadnechvyjde-35
nákladem knihkupectví Josefa Koslny v Chrudimi

1. sešit obrázků a povídek

Aloise Dostála: Z proudu šívota. Knihatato
vyjde v 6—58 se itech po 12 kr.

dále: 1 sešit spisu
Oldřicha S. Kosteleckýho:

Tři povídky pro dámy.
Zlatá poměnla. Černá lilie Zhaslá heěsda.

Povídky tyto vyjdou asi v 5 neb 6 sešitech po 14 kr.
a zvlášť dámám budou vítenon četbou a důstojné se
přiřadí k cenným spisům známého již spisovatele.

První aešity zašlou se ochotně na požádánína ukázku. P

Ku zajištění trvalé památky největšího Čecha
otce národa Fr. Palackého založili jsme knihovnu pro
mládež a jeji přátelé pod názvem

„PALACKÉHO KNIHOVNA“
jež obsabovati bude dobré a cenné spisy původní pro
českou mládež sepsané. Svazkem prvním bude povídka:

Otec sirotků.
Od A. Nohy, učitele rněšť, škol v Jaroměři.

Povídka tato, která souvisí s českým životem
a vyznívá tendencí vlasteneckou, vyzdobené bude
dvěma zdařilými obrázky K. L. Thumy,

Za druhý svazek určena jest kniha.

Proč bychom se netěšili!
Sbírka básníček a povídek pro útlou mládež

od Hermy Pllbauerové, učitelky měšťanskýchškol
na Smíchově.

Spis tento oktášlen bude 4 kolorovavýmuiskvost
nými původními obrázky od Erlové, a poněvač jak
svoji textovou části tak i svoji jemnoua čistou úpra
vou bude patřiti k nejlepším toho druhu spisům če
ským, hodí se za něžný dárek naši útlé mládeži. Re
dakce »Palaokého knihovny ujmul se u če
ského čtenářstva velice oblíbený spisovatel p. K. J.
Zákoucký, učitel měšťan. škol v Heřm. Městci. —

Jelikož spisy jmenované vyjdou v hezké úpra=
vě, an tisknuty jsou nejpřednějšímičeskými tiskár
nami, doufá nakladatel, že najde u P. T. čtenářstva
svému podniku náležité podpory.

Objednávky přijímá již nyní a k úplné spo
kojenosti vyřidí

Nakladatc!Joe. Kosina,
majitel knihkupectvív Chrudirni.

Dělník
který s výrobou sodové vody obeznámen jest a v po
dobném závodě jiš pracoval nechf hlásí se v lékárně

Karla Jlubáčka v Hradci Králové.

sw, POZORI
A NEPŘEHLÉDNOUT

kodiinýčeský výrobekru

H lodenovýchklobouků
sí, d připojenou známkou na

you aesoě u kena skladě.
Tyto předčí co do lehkosti a trvanlivosti

každý jiný výrobek a hodí se výtečně propp
lesníky, správceatd.

Za jakost a pravost zboží co dlouholetý od
borník ručím.

8 veškerou úctou

Josef Dvořáček,
kloboučníkv FHIradcoiKrálové.

v značně levných cenách
velký výběr modních látek na objednávky
jakož i hotových oděvů v každé velikosti

pro pány a ohlapoe.
Hlavní sklad: v Hoře Kutné. Filiálky:
Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Čá

slav a Náchod.

Fotografie (žádný tisk) ve velikostipoštovníchznámek s vlastní podobenkou k nalepování na kor.lístky,
dopisy, visitky, blahopřání, do památníků atd, zhotovují.
se dle každé zaslané podobenky, obrazu neb kresby ja
kékoliv velikosti.

Ceny: 12 kusů 0% zl.,
288- 140,60, *80,

100., 360,
PEP- Objednávkypřijímá sochoty admímisir. i. 1.ESVe“

VADEMECUM

Brevis Synopsis
fmateriaram et casnam in cara animarum freguenti
orum.

Ad úsum potissimum clericoram et neosacerdo-
tum juxta optimos fontes et probatos auctores concin-.
navit

Dr. Antonius
Stran 544 — 80. — Cena brož. 160 sl., poštou 175 si

Kniha se schválením Ordmariatním vydaná se
stavena je po způsobu slovníku abecedně, podávajíc
knězi bez obtížného hledání poučení bezpečná ve všech
pochybnostech kněžského působení se naskytujících,
ze všech oborů vědy theologické. Dodatek podává
v anthentickém znění regulas Juris Canonici, seřadění
bludů Wiklefových, Hosových a Lutrových, důležitou.
konstituci papeže Pia IX. „Apostolicee Sedis“ o cen
surách církevních a konečně připojen jest celý Syl
labus. Podrobný index usnadňoje hledání v pochyb

osti. —
K hojným objednávkám této praktické pro kněze

příračky, pravého to „Vademecum“ odporoučí se
k nejochotnějším službám oddaná

Biskupská knihtiskárna.

S



Josef KrejčíkwPraze,
umělecký zárod sočbařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné, č. 612-VIL
Sklad ELiéóinaftřida č. 24.

doporučuje ucléví

0vdchoalnémnámí:gochy 'oltáře, křížové cesty,
jdale, Boží ' „k že, kazatelny, zpověúalice, kčtite ensely, svícny, Ius

. sté. dlesloku kostelů: y, sy
Renovace starých oltářů a kostelních

zařízení.
Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně a

franko.

Vambeřice.
V úctě podepsaný dovolne si P. T. obe

censtvo uposorniti na svů, vo Vembeřicíchproti
kostelu lešící

MOSTINEC

„uželezného kříže“
a doporučuje jej kojné návštěvě pp. poutníků.

Lovné přenocování,
jakož1dobrá jídla a nápoje.

O task. bojnou přízeň prosí v úctě plné

A. L. BRANKE,
hostinský.

IDOL
(Zasláno.)

Vděčností jsa puzen, doznávám, že p. Jan
Fejfar, pozlacovač v Fodlevíně u Nové Paky,
filialní kostel Oulibický již před 10 roky reno
voval a Bice nejen vkusně, ale i trvale, tak že
chrám tento, jskoby letos štafeřován byl, vypadá,
a provedl vše za tak mírnou cenu, že jej čistým
svědomým veledůstojným pánům spolubratřím vře
le odporučiti mohu.

Fara v Lužanech,dne 23. srpna 1898
Fr. Balcar,

farát:

PE“ Nejlepší"B

slováckou sUvovici
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

U Nesňal v Uherském Brodé
(Morava).

m Novinka!|
Praktické

© rychlopraci síroje

dla a k docílení čistého prádla, aniž by tím prá
dlo trpělo, shotovuje strojnická dílna

J. Bucka ve Smidarech,
kde možno též veškeré hospodářské stroje nej
novější somstavy důkladně shotovené se ceny

levné obdržetí. 211

Uposorňaji na dokonele a nejnovější řesaci
stroje eXoentrické mláticí stroje s kuličkovým «
lošlsky. Prací otroje má též na skladě p. Karel
Dučok, ne sw. Janském nám. v Hradci Králové
a p. Kolát, hotelier v Bětohradě.

D00000000000000

Tabalky 5 modlilňami:
k požehnání „Panem de coelo“,

po mší sv. „Zdrávas Maria“,
"do sakristie s modlitbami kněze při obláčení

bohoslužebných rouch
Krásné provedení písmem i způsobem missálorým. Pro

dávají se nalepené (po 16 kr.) i nenalepené.
„První dvě tabulky v úhledných černých deskách 60 kr

Objednávky vyřizuje

WM
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Beate+ohsA ku na elliném
arevné obálce —

obnosu.
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db
CNÝ

eeTate
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KHEv áo

NNN
V. VACEK,

záred
školkářský

v Pamět
niku

u Cblumce

nabízí pro zimal a jara
vysazování stromy ovocné

soké i kraky, sazenice pro
živé ploty,křoviny ozdobné,
konifery, divoké | strom
pro stromořadí, pláňata atd.
Statisíce sazenic v zásobě.
Levné ceny. — Výborné
zboží. — Poučný cenník

zdarma

KARRRRAK

Křestní listy
ex ofKo

40 kusů 30 kr.

Laciná a krásné růžence
v největším výběru, obrázky svatých a vůbec vše, co je

oboru devotionalií, má na skladě ústav
Růžencová výrobna v Praze č.206-1.

Konviktská ulice. 346
V ústavě zhotovují se též všechna kostelní roucha za cenu

mírnější než všu je jinde
Č'stým výtěžkem vydržuje ústav 24sirotků —mrzáčků.

XDOOOOOOCXXIOXCXXAXXA

Annenské I |( Um o 9.

SlalINNÉ 4 Skvěléčasto2 U zázračné vý

in dně
v Bělohradě J pub

(ke)otenicese.) TBUMAÍS, Prospakiysašepao | NL | zm
lecnédo 2.. správalásní.

Bent.© (ÍSOhIASd Das

„J

Jan Kalis,
hodinář a zlatník

v Rychnově n. Kn,
212 doporačuje

ovůj hojně zásobený exlad
zlatého a stříb. zboží,
hodin kývadlových, ka
pesních v osnách mirnych

a 80 zárakoa.

Též na splátky.

Denní osvěžení: chuti k jídlu, okamžité posily
sesláblým a starým lidem; přakvapající účinek stíže
ným chudokrevností, chorobám plic a re
konvalescentům poskytnje sklenička ře
ckého vína: MAVRODAPHNEsladké, ACHAIER
SEC měně sladké, obě vína desertní a pro nemocné,
lisované z čerstvých hroznů Malvasinských. Kobdržení

u PP. lékárníků A. Spory, K. Hubáčka, v HradciKrálové, jakož u firmy H. F, Seidel, Praha Vodi
čková ul. č. 30, hlavní sklad spol, Achaia v Patraso
pro Čechy, Moravu a Slezko. Ceny: Celá láhev 1-75 zl,
půl láhve 90 kr. Toto víno nezkazí se v načatých,
dobře uzavřených lábvích. (108)

pro katolické jinochy a pauny wosadách
Poučení smíšených o manželství dovoleném
© manželství hříšném. Napsal kněz diec. královéhradecké
dlouhou dobu na osadě smíšené 8 úspěchem pracující. Str.
26. 89. Cena 100 kusů frankoraně 1 zl 70 kr. jednotlivě

1 výtisk 2 kr.
s Ku potřebě duchovních

Cvičení snoubenců. sterea "+katoických
snonbenců upravil a konal Antonín Kaška, farář v
Chlenech. Stran 44, registr. 80. Cena brož. výtisku 25 kr.

Vázáno červeně v poloplátné se zlacením 40 kr.

ní> Pána našeho Ježíše Krista. Z pra
Křížová cesta menůčeskýchčerpala českému
lidu katolickému podává Ant. Kaška, farář v Chlenech.

Str. 20,80, Cena 8 kr., 50 kusů po? kr., přes 100kusů po 6 kr.Působení autora obou předchozích děl v duchovní správě

Bisk. knihtiskárna. je našema dacbovenstvu příliš dobře známo, než aby ob

vyklou cestou reklémy potřebí bylo na práce p. děkanaKašky upozorňovati.

151

Pozor! Čtěte!
Abych v širší známost

uvedl svůj nově založený
závod s dřevěnými výrobky
a získal si přízeň P.T.obe
censtva ustanovil jsem krá
sné prémie a sice:

50 krásných
dřevěných hraček

všech drulů, krasně malo
vaných, pro malé i velké
děti (pro chlapce jiné, pro
děvčata roeněž jiné) za
pouhý doplatek zl. 170.

Každé zásilce bude při«
ložen cenník všech dřevé
ných potřeb pro domácnost
i hospodářství. Obchodní
kům velké výhojy.

Zásilky vyřizuje dabír
kou česká firma Jos.
Kostelecký, Svratouch
č, 15. pošta Svratka (Čechy)

NARNRNNU
Elegantní

dýmky
různých tvarů s vyřezáva
nými ozdobumi, jmeny, mo
nogramy, modely vkusně

pracované a levné ceny.
Mám též na skladě veškeré
druhy dýmek hladkých (fla
drových). Ceny zakus: 60,

70, 80, go a 1 zl. 30 kr.
Obch odníkům při tuctovém
odebrání poskytuji velké

výhody. 294
Zásilky vyřizuje dobírkou
česká firma Jos. Ko
stelecký, Svratouchč.15

pošta Svratka (Čechy..)

KRNXNRNN

251



řádně plněné vlastní výroby

Z Puše s pcdšívkou bílou, drapp, pestrou neb tu
reckou

s$ cm.šir.,180cta.dlouhé. . . .... z. 2'50
Z kažmíru játky jemné, úplné vlněcé, v barvě
červené, modré neb bordesux s bílou podšívkou a

zcela jemným plněním

ú G:
Česká mše pr "R

na slova Boleslava Jablonského
(Tobě, Pane, na výsostí . . .-)složilFrantišek Eicka.

Op. 15a. Vydání pre omišecý obee
dem varhan Fneobi.) Partitura a klasy za 1 al.
50 kr netto, hlasy po 15 kr. netto. 1546

. 15b. Vydání jeden I dva (dětské) hla
0 sy © 4 vodem varhan nebo harmenis.

Partiturs a hlasy za 1 zí. 30 kr. netto, hlasy po 12
kr. netto.

Wápěv s textem za 10 kr. netto.115cm. šir, 180cm.dl... . . ..2. zl. 450 150cm.bir.2 „dl. hedvábím prošívanézl. g-- :
115cm.Šir, 180cm. dl, hedvábímprošívané2l. 5. 5 ee r bo em P 97 NakladatelFr. A. Urbánek, českýknihkupec

Povlakyna přikrývkyz jemného širtinku stojí kus zl. 3—3.50 v Praze, —vedle Národního divadle.
nabízí pap- Prvý český závod hudební. “

vPraze,
Václavské nám,

č. 82.
eřnánkový kvěf

syrový neb suchý
kopuje v každém množství za cenu nejvyššílékárna

„u zlatého lva“ v Hradci Králové,

Umělecký ústav pdiorný velkozá10d

malbuSchrámo

vých okenmalbu na skle
fa

|
p

> w '
š "
= u “š
= Mše thJ

|

Tkrát prvními ce.

nami vyznamenán. okna obrámová každého
slohu i provedení 8e zaru

čením práce nejmodernějším
požadavkům vybovující.

—
©W5“Cenníky, rozpočty atd.
i veškerá odborná rada zdarma.

Phčnixova pomáda
poctěna ceROU výstavy pro zdravotnictví a ošetřování ne

SYJEN, "ocných ve Štuttgartě r. 1800., jest dle lékařských úsudků
C7 AV, a děkovacíchpřípisů jediným vskutku reelním a

“ neškodným prostředkemku docílení plného a buj
ného vlasu u dam i pánů, jelikoži na zamezení vy
padávání vlasů a tvoření se lupů; i zcela mlady
pánové dosáhnou její užívánímmohutného kníru, zá

4 ruka za výsledek a neškodnest. Tyglík 80 kr., pošt neb
dobírkou go kr.

HOPPE, Vídeň-I., Wipplingerstrasse 14.

JD VA Ba“VV,S09 90934640 e
K nastávajícímu období školnímu

nabízím uctivě své služby k dodání vkusných a levnýchwsVokřižů
všech druhů, dálepak

obrazů Jeho Veličenstva
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v řezaných rámech.
Dodávky do veškerých nových budov škol

ních do všech končin Rakouska.
Ervní specielní ryze český

Raimunda Julia Kozla,
sochaře a řezbáře

w král. věnném městě Hradol Králové
městský stavební dvůr.

| we- umělecký závod “0a
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<Ú Pošta a telegrafní stanice: Hradec Králové. t S
S Zlatá medaile Stříhrná medaile Kaban

v. P% -—= .- 1 kč
A al:©| Továrnaa stálá F

+% PN£|| výstavau nádra- S
CBo VGAANby- ží pod viaduktem. ba =

8) X : ně m P0 S : č6
C = v Hradci Králové1894. v Hradci Králové1894. =oDE z
© Královéhradeckátovárna 9A 0

cementových výrobků, strojní výroba rákosových
dek a stavební potřeby

JOSEF MANYCH
v Hradci Králové.
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Obrazy
Jejich Veličenstev

uměleckého provedení ve všech velikostech v rámcích zlace
ných, hnědých, černých, řezaných atd. jakož i

vkusné kříže
všech druhů do škol, kancelářů a pod. odporučuje nejlevněji

uměl.závod pro kostelní práce a výrobu rámců

JOS; KIESLICHA v Hradci Králové,
Sklad veškerých druhů

obrazů svatých,
krajin a jiných, zrcadel, křížů, soch, domácích požehnání,

římsů, lišt a pod.

Velký výběr, solidní zboží, lerné ceny.

k Umělénvabní truhlářství. Ř :

Joseř Matějček,
doporučuje evůj hojně zásobený

sklad nábytku
Divadelní ulici č. 195.

h.-E "OKBITAJAMÁOFUTVÁIUJAAIIYIIVPAV)0KAVUOfNavJekA

Čas.Úvah“pouze

Přivětšíchobjednávkáchpo

skytnemeještěvětšíslevy.

Administrace„Čas.Úva

Uplnévýbavypronevěsty.

"NOXNISS08OdNoxIP(9upoUfafoN

Upozornění.

Zašlemekatolickýmspolkům„Zprávu

kralovéhradeckémsjezdukatolickém«

jakožto11.a13.číslo,

7% © Kříže i obrazy stálé hotové na skladě. "OW ps s
2 WM Dílnaa sklad za Slezs.Předměstí zOTTO o če x o

TOMAN L GANG DANE SETE VATE AN GANE E AAA ENÍKE 0 088

Majitel a vydavatelPolitické pružstvo tiskové v Hradci Králové. — Zodp. redaktor Frant. Štábl. — Liskembisk.knihtiskárny vHradci lírálové
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spí, umyli ece vodou z jeho pa | $

wdé ze Svinců doavěděilí,jest prý tento pi
a scele neomylný a možyo tak zbavítbrala

úýemlidi, ale téš ld, A6to toda ba kaádýzkadí.,- Věstník die , UPónu sal m

2

Ápt. Joha, forář Ličenský haodpdě.© Kostelci n.
4. srpna (naroz. r. 1836, vyev. 1860,)Ustanove

honu p. Karel Vimr,kapli, achlovický,za faráře do
etrovie (GLedče), p. Wácl.:Boim, koop. Libchavsltý,sa kapl. do Čermné,p. Al-Horák, koop. Dojenský, sa

koop. do Olešnice, p.Joa. Vojtěch, kapl. vČ. Skalici;

“ pl. do P. Jos.Musil,kapli.Úplcký,za
kopl. do Č.Bkalice,8 Dr. „Karel í v Chradimi, sa koop. do Oujezda(u Vys. Mýta) p. Karel
Bhkolecký, kapl. v Pouchově, sa kapl. do Chrudimi;
p. Fr. Smetana, kapl. Miletánský, sa kapl. do Poa
obora, p. P. Just. Zelenka, O, Praem., sa kapl. do
Hompolce, p. Váci. Vaško, vojenský kaplan v Prase,
s ntitele do kadetní školy ve Strassu (ve Štýrska),

» Dr. Jan Jindra, katecheta v Holicích,sa vojenského
Koplana do Prahy, p. Jan Novák, kaplan, sa katecheta
čel realných v Náchodě.Neomysté: p. Fr. Bílek,
zs koop. doD. Libchavy, p. Vinc. Ciner, ta koop. do
Redné, p. Vinc. Jandík, za koop. do Oapice, p. Jan

Řesiček, za koop. do Mládkova, £ Jan Šejc,za koop.do Kunwalda, p. Jos. Kotlář, za . do Schwarzen
tbelu, p. Frant. Šáda, za koop. do Lukavce,p. Jos.
Kopta, za koop. do Hněvěvvst, p. Jos. ý, sa koop.
do Nechanic, p. Jan Biskup, za kstechetu do Něm.
Broda. P. Frant. Hofman, katecheta Lanškrounský,
vstonpil do řádu Piaristů provincie Dolno Bakoaské.

Přednáška E. St.Vráze. Proslulýce
stovatel E. St. Vrás uspořádá pod protektorátem měst
ské rady dne 20. září t. r. v měst. divadle Klicperově
v Hradci Králové přednášku s názvem „Má poslední

on orětem,“ která doprovázenabude 70 obrasy proje i.
Hlavní trafiku pana Hoznonrka

v Hradci Králové vode od čtvrtka úředníkc.
k. finančního erára. Pan Hoznoarek octi prý se ve fi
nančních nesnazích. Událosť tato budí v celém hra
deckém kraji velikou senzaci.

Městská jatka postavena budoukonečně
u vojenské plovárny poblíže moravského mostu. Edi
ktální řízení se jiš provedlo. Splašky se budou ová
děti zvláštním kanálem, který bude ústíti do Labe
poblíže Střebše. Bude záhodno, aby jatka byla pro
stranná, dle moderních hygienických požadavků a
úpravně zařízená. V jatkách bude ovšem třeba po
staviti též lednice neb cbladírny, aby maso bylo udr
žovíno v náležité svěžesti. Letos kvalita hradeckého
mass valně pokulhává, protože páni řezníci dostutečné
mnolství ledu si opatřiti buď nemohli neb učiniti to
opemenuli. Detailní plány jatek pracuje v městské kan
celáři chvalně známý odborník, p. vrchní inš. Hanuš,

který pom též o jatkáchlublaňských.cetylemové svítilmy osvědčují se vý
tečaě při bicyklech krásně cestu v před osvětlajíce.
Svítilna taková stojí 2 el. 50 kr. (v tuctě 2 21. 16 kr.)
Za 1 hodinu zhoří 2 deka, která stojí 0 8 kr., tedy
neolý krejcar. Lampy tyto činí nebezpečnou konku
renci elektrickým a plynovém lampám, které jsou
moohem draží. Lampy acetylenové daly by se zařídit
též na osvětlení ulic,

: tné uzsání. V minulýchdnechmeškali
ové Dr. Ant. Dokupil, sekretář zemského výboru a

r. Frant. Sitanský, zemský inspektor hospodářského
vyučování v Kostelci n Orl., aby provedli místní še

ní v příčiné pozemků, které mají býti pro školní
hospodářství rolnické školy najaty. Zároveň prohlédli
oba pánové podrobně celý ústav i jeho zařízení a vy
slorili se na konec doslovně: „Viděli jsme vzor rol
nické školy a tím jest rolnická škola v Kostelci nad
Orl. Tento lichotivý posudek z úst povolaných hrdostí

mají nuplniti může každého, kdoš na osudech školynické má podílu a bude správa školy pobádati, aby
trvale a po nejlepší možnosti o rozkvět úslavu sepři
čihovala. Že v tom podporována bude veškerým po
kročilým rolaictvam, dá se očekávati.

Zvěsti z východních Čech.
Z Jaroměře. (Koncert al, Mařenk

Stocké a jiných mlkdých umělců. Veprospěch
fonda k vychování a saopatření chudých a opuštěných
sirotků královského věnného města Jaroměře pořádá
sl. Mařenku Stocká, absolventka prašeké komservatoře
hudby sa laskavého přispění svých kolegů pn. M.
Denkova, Fr. Hona, a J. Sattnera pak p. Fr. Čeňka
v neděli, 11. září 1898 v tělocvičně měšťanské školy
chlapecké v Jaroměři uměleckou produkci. Program:
1. Beethoven: Gaintetto pro piano, hoboe, klarinet,
lesní roh a fagott. (SI. Stoeké a pp. Demkóv, Čeněk,
Sattner a Hon.) 2. Dobrzenski: Koncert pro hoboe s prů
vodem piana. (P. Demkóv.) 3. Meyerbeer: „Žalospěv
žebračky“ (Fides) z opery „Prorok“. (Slč. Stocká.) 4.
Lorenz: „Fantasie melodigae“ pro lesní roh s prů
vodem piana. (P. Suttner.) 6. Erben:
ballsda. Deklamuje M. Stocká. 6. Kalivoda: Koncertní
varisco pro fagott s průvodem piana (P. Hon.) 7. No
votný: „Sen“, „Musím věřit“, „Koření pro šenění“.
Písně pro střední hlas a průvodem piana. (SI. Stocká.)
8. Mozart: Ouintetto pro piaoo, hoboe, klarinet, lesní
roh a fagott. (SI. Stocká a pp. Demkóv, eněk, Sut
tner a Hon.) Začátek určitě o 4. hodině odpolední.
Vutupné: Křeslo 1 sl., I. místo 70, II místo 60, k stání
80 kr. Vzhledem k lidumilnému účelu se dobročinnost
neobmezaje.

Ž Kutmé Hery. Minuléhotýdne konalose
V nové radnici zajímavé zasedání. Sdělujeme s něho
jen dva momenty: volbu nového účetního v městekém
pivovářea afféra páně Sýkorovu. Za účetního dopi
vovaru, jejž město brzo ve vlastní správu převezme
„Bvolen byl jednoblasně Katnohorský rodák pan
Bolnař. Někteří pánovési šeptali, že všade je teď u
nás „strejčkování“ a protekce. Pan Solnař je prý

páeněn S panem starostou a měl již dávno slíbeno
ické místo. Za tou Rřčinou uchylil se na čas doškoly a praxe pivovarnické, o nichž se mu ještě před

ny "E W; 4 . . i
.

o, posěvadů docela v jiném

£ bifo okoukal, zašáda! do prýa ač byl na druhém místě v tetnu, dostal, co jiš glí

benoměl. Pan Hejnic velice B svénovinářsképocti
vodíl-alevké„je ušinil, br to proskoumalarozsekal. Jen žádné atrejčkování v novém pivo
važe,jen dédné protekce, to pak vrhá stíny, které ni
kolě žešlechtí,na něhož dopadají. — Pan

gl se na minulé echůsí na rozličné položkya
potřebné k nim doklady při schvalování účtů. Otáska

jeho mebyla jen tak mimochodem, nýbrž věcná a ve
lioe ostrá, i kdyš ostři její bylo skryto. Jednalo se
totiš o 54 u). které si p. městský rada Sýkora dal
vyplatiti za své účastenství vo Vídní s panem staro
stou a s Drem Pacákem při vyjednávání o dráhu mesi
Zračí a Kutnou Horou. Obecenstvo se totiš táše: By
lo-li k tomu zapotřebí tří pánů a bylo-li zvláště sa
potřebí k tomu pana Sýkory, o jehož odborných vě
domostech v tom ohledu není v Hoře ani nejmenšího
snámo. Proč nebyl k té depataci přibrán pan Dosko
čil, jenž jest náměstkem starostovým? Je asi nepo
hodlným „velovášeným a slovutným pánům“ A pak!
Není čtyryapadesát zlatých na takový výlet —
málo? Vůbec tážeme se, zdaž obecní zmtupitelstvo
pana Sýkora k tómu delegovalo a zdaž obecní zastu
pitelstvo mu samo ze sebe a v uznání jeho práce 54
zl přišklo ? O tom není nic známo, i když se to achvá
lilo. Že se to echválilo, nepřekvapoje, protože by se
třebas 100 musilo těž schváliti, Kdověci u nás úná,
ví 00 chceme říci, a kolik uhodilo. i

Z Nového města madMetují. Okresní
ovocnickou výstavu pořádati bude hospodářský|
spolek novoměstský n. M. sídlem v Krčíně ve dnec
»8., 29., 80."sáří, 1. a X. října t r. ve školní budově
krčínské. Vystaviti Ise: 1. Ovoce čerstvé: hospodářské,
průmyslové, pro domácnost, stolní či tabulové, 2. Oroce
sušené a savařené v cukra neb medu a pod. 5. Mošt,

huspeniny, marmelády, ocet apod. 4. Stromky a keřeovocné. 5. Stroje k zažitkování ovoce a nástroje za
hradnické. 6. Knihy a spisy z literatary ovocnické.
Od každého druhu ovoce vystaveno budiž nejméně 6
kusů, menších více, u drubů vzácných postačí i jeden
kus. Všechny drahy označeny buďtež jmény známými,
pomologické názvy přičiní odborní znalci před cote
vřením výstavy. “ každé přihlášce budiž připomenuto,
jek naložiti se musí e předměty vystavenými po uza
vření výstavy. Předměty před ukončením výstavy ode
brati se nedovoluje. Pokud stačí místo, budou přijí
mány předměty vystavovatelů i mimo okres. Z místa

stavního se neplatí a mísky pro vystavené ovoce

obstará hospodářský spolek sdarma. Přihlášky pánůvystavovatelů přijímají se nejdéle do 16. září u je
dnatelství hospodářského spolku v Krčíně (pošta v místě).
Hospodářský spolek má po ruce odměny v dukátech,
ve zlatých dvaceti- a desetikorunách, ve stříbrných a
a bronzových medailích, v diplomech uznání atd, Při
výstavě této uspořádán bude také praktický a theo

retický kaors štěpařeký pro učitelstvo a rolnictvo asjezd zemského ovocnického spolku pro království
české. Výtečné železniční spojení v každé denní době
na všechny strany jest podniku tomu k výhodě. Ve
škeré dotazy zodpoví p. František Nepilý, řídící učitel
v Krčíně, t. č. jednatel hospodářského spolku.

z Čep (n Heřmanova Městce.)Předešlýtýden
k večera propukl oheň v domě pana Voženílka a způ
sobil mu značné škody na majetku, zvláště na obilí.
Oheň byl založen jakýmsi Pleskotem (dle jeho přiznání),
který již dříve vyhrožoval jemu a jinému souseda vy
pálením. Oheň na štěstí byl obmezen na jediné sta
vení, čímž zamezeno dalšímu neštěstí,

Z Voštřešam. Naše obec koná vednech 10.
a 11. měs. září 1898 posvěcení jubilejní kaple a oslaví
padesátileté panování Jeho Veličenstva císaře a krále
Frautiška Josefa I. Pořádek: V sobotu dne 10. září:
O 8. hod. večer: Pochodňový průvod s hudbou obcí
při osvětlení. — Ohňostroj. V neděli dne 11. září: O
8 bod. dopol.: Vítání hostí. O 8 a půl hod.: Seřa
dění epolky a korporací u školy. O 9. hod.: Průvod
ka kříži vstříc důst. duchovenstvu. Průvod zpět ku
kapli. Uvítací řeč Slavnostní řeč. Svěcení kaple. Mše
svatá. Po měj av. defilování spolků. Rozchod, O půl
1. hod. odp.: Společný oběd. O 3. hod. Koncert spo
jený s deklamatorní zábavou v zahradě pí. M. Hebké.
O 8. hod. večer: Taneční vínek v hostinci pana Fr.
Vlasáka a pana V. Čabana. Vstupné do koncertu za
osobu 10 kr. Výbor.

Ze Zbečníka u Hronova, Naše obec
přivedla své hospodářství do takového pořádku, še
každoročně vykazuje několik set zl. přebytku. Tohoto
používá k dobrým účelům. Poněvadž dosavadní malý
svonek obci nedostačoval, usneseno zříditi řádnou zvo
nici na povýšeném místě a opatřiti ji větším zvonem,
tak aby klekání v celé obci slyšeti bylo. Posvěcení
stalo se v neděli odpoledne. Slavnostní průvod a sice
obecní zastapiteletvo v plnémpočtu, »l. spolky kato
lický, hasičský, veteránský, četné drašičky, mládež a
množství lidu s obce i okolí vyšel od školní budovy.
U zvonice proslovil dp. Václav Šitina z Hronova
přiměřenou řeč a vykonal pak se svolením ndp. bi
akupa za assistence vp. Nováka svěcení spojené s cír

Po svěcení vrátil se průvod ke
ole, kdež zapšl národní hymnu, Kde domov můj.

Při slavnosti pohřešován byl odbor N. Jed. Pošamav
ské. Později odbýván koncert v zahradě p. starosty
Havlíka. Osada naše jest národně i katolicky prubu
dilá a mohla by jiným slonšiti za vzor. — Širší ve
řejnosti sdělujeme, že se nám podařilo zjistit hanos
pisoe, který v „Osv. L.“ svou špínu ukládá, Dle po
třeby proti němu sakročíme.

V Roheznicích bylo minulou neděli posví
cení. V pondělí večer přišlo du hostince p. Havrdy
několik spustlých čeledínů a sačalo ve vyšší náladě
zpívat sprosté písničky. Pan hostinský jim to zakázal;
tu se s ním začali rozpustilci hašteřit, vzali ho mezi
ssbe a zasadili mu dvě rány do sad, které sasáhly
plíce, a jednu do hlavy. Lékař s Bělé, pan Svoboda,

. U Jne ma odhioa pomoc,tuk že se aui . osni nuje protirozpustilcům
Všeobecné rozhořčení. POVVS P P

Třebechovice Orebem budou se moci
zváti brzy novým Jerusalémem. Hohenbruckem židov
ských továrníků a obchodníků jiš jsou, neboť jejich
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vliv jest v obci rozhodujícím. Němělnu ulyčeí v

bechěvicíchnapořád,jee dům s raj na.lepší ráně přechází do rukou židovských. N n
ohlěl p. Vamický vedle svého zoašíšeného závodu kon
piti pozemek, leč šidé o tom svěděli a vyfoekli na
pozemekzrovna před nosem; postarí prý si ne tomto

ství

vá úvaha. Uléšený rozmach pó ná
rodohvspodářské neodvislosti naší u nás v posledná
době zavládnuvší, vsbazuje u naších německých kra
janů pochopitelné obavy a právě to mělo by nás
váděti k poznání, jak jsoupotéto stránce zranitelnými
a býti nám pohbnatkou, abychom všemi silami na za
počaté organisaci pokračovali a neustaři dříve, pokud
nebudeme od nich hospodářsky co možná nejvíce ne
závislými. Bezpočtuhráte býlo již k tomu poukásáno,
že národ, který chce individualitu svoji zachovati, o
svých osudech sám rozhodovati s státi se politický
platným činitelem, musí býti v první řadě hospodářsky
vyvinut a oplývati blahobytem. Žol, že široké vrstvy
naší veřejnosti tuto nezvratnou pravda nechtějí dobře
chápati a ne dosti na tom, že se k nf nepřičiňují a
hříšnou svojí Ihostejností jednotlivým, prozíravým na
incům práci ve směra tomto podnikanou znechucují,
ba znemožňají, stavíce se mnohdy zjevně proti po
dobným snahám a činíce tak ze sebe následkem ne
dostatečného sebevědomí nástroje našich národních
odpůrců. Dovedeme se rozhoršiti a do duše roztrpčiti,
když němečtí továrníci dělníky a úřadníky uaše ná
silně odnárodňují, neb je dokomce existenčně ničí w
vyhánějí, ale abychom jim dali pravou odpověď —
nekupovati za to jejich výrobky — to nedovedeme,
ani když i nás samé v našem kraji svou bezohlednovtí,
a jen Němcům vrozenou, němectvím prosáklou obchodní
nadutostí a vyzývavostí urážejí. Vynikající jeden ně
mecký předák vyjádřil se jak známo nedávno, že chtí
Němci ve svém bohatém území zůstati svými neobme
zenými pány, poněvadž prý našinci tam usazelí přišli
jen za výživou, aby z jejich bohatství esáli a děkují
jedině Němcům svoji existenci, nikoliv však oni nám.
Přiznáváme, jsou na mnoze bohati, sle jen z našich

mozolů a z naší slabosti. Jen jim dej lide český ptřičnou odpověď a emancipuj se od nich na poli ho

„podářském a uvidíš záhy, kam se poděje to bohatství.© oni nás, my je máme v moci, my můžeme hmotné
zájmy jejich poškozovati a jejích chvástavost pokořiti,
umíníme-li si, že nebudeme jejich výrobky kupovali.
Naše hrouda dá nám, co potřebujeme, jejich továrny
bez naší hroudy však nikoliv. Posuďme příkladně náš
boj o Budějovice, kde se našinci až do vysílení při

čiňojí, aby dostalo se právu průchoda přece bezvísledně. Co jest toho příčina?Jedině tamní velký prů
mysl, který jest v rukou Němců, Bylo by však možno,
aby ku př. budějovická německá firma L. C. Hardt
muth, která se pro německé zájmy tak exponuje a
jim takové ohromné oběti přináší, mohla tak učiniti,
dyby nebyla našinci podporována? Jest to pro nás

věra zahanbující, že naši lidé od této firmy nejen ku
pojí, ale výrobky její jako nějakou nedostižitelnou
zvláštnost doporačují, ač máme v udolávaných Budě
jovicích naši českou, velkolepě zařízenou továrnu na
tužky („Národního podniku“), jejiž výrobky jsou zna
menité a všem tomu podobným výrobkům jiným se
naprosto vyrovnají. Pomozme zmohutniti našemu prů
myslu v ujařmených Budějovicích: tažkárně, smaltovně,
bednárně, lačební a chamotové fovárně, pivovarua j.
a uvidíme jak dlouho toto „urdeutech“ město odolá.
Čiňme pak podobně i všade jinde, podporujme české
tkalce na národním pomezí, jedmejme tak i na Mo
ravě a německé bašty budou mizeti jedna po druhé a
s nimi i německá nabobřelost.

Císař se vrá.il z manevrů v okolí Baziáše.
ArciknížeFrantišek Ferdinand z Este ko«
mandoval při manevrech 7. a 12. armádního sbo
ru divisi podmaršálka Pokoraéhbo. Císař vyslovil
s výsledky manevrů nejvyšší svou spokojenost,

Bíšská rada sejde se 26. září. Zvolí-pa
(rně vyjímaje dr. Lupula, bývalé předsednictvo a
12 zapisovatelů. V panské sněmovně jmenuje
předsednictvo císař, sněmovna zvolí si jen stálé
komise. Všechny předloby,-.které: vláda "podala v
minulém zasedání, musí předložiti vnovu; totéž
platí o návrzích a dutazích poslanců. Z projevů
dr. Kathreina a Ebenhocha jest patrno, že pravice
zůstane svorna. Ve velikých rozpacích jsou něme
cké oposiční strany, neboť neočekávaly, že rakou
ská a uberská vláda dohodnuty jsou pro všecky
případy; levičáci počítali, že maďarští židé je vy
trhnou z nouze. Část Němců mysli, aby na »vy
zývavé« jednání vlády odpověděla německá ob
strukce passtvifou, t. j. odchodem z říšské rady,
čímž prý by proti jednání vládnímu nejostřeji
protestovala. Avšak rozvážnější Němci, kteří umí
též počítat, právem tvrdí, že by se tím nejvíce
prospělo pravici, neboť kdyby oposičních Němců
Da říšské radě nebylo, mohla by pravice šmahem
prováděti svůj program a odhlasovati vhodné jí
vládní předloby, ano — mohla by změnit i ústavu.
Známo, še po odchodu pravice odhlasovali Němci
šmahem školský zákon a zavedli přímé volby do
říšské rady (r. 1873). Socialisté a někteří radiká
lové radí, aby se vyrovnací předloky za nítly bned
při prvním čtení, oproti čemuž zase jiní (kapita
listé a velkoprůmyslníci) chtějí, aby se od obstrukce
upustilo, ale předlohy vyrovnací aby se vzaly v
úradu a pak aby se zamítly čímž by vláda byla
poražena a pak k odstoupení byla donucena.
Článek 14. stát. základ. zák, dopouští totiž záko
nité zachování vlády jen tehdy, nemůže-li mluviti
říšská rada. To by byl ovšem ten nejchytřejší
plán, ale má jedinou chybu, že obstrukční stranv
nemají a neseženou většinu. Z českých poslanců
nepůjde s nimi nikdo, ba ani Karel Stanislav So
kol, kdyby totiž byl náhodou zvolen. Politika:

mic se nevyplácí. To zkusili Mladočeši,
to zkusí i Němci. Tak se stává obyčejně každému,
kdyš vsadí všecko na jednu kartul
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nabízí pro zimal a jařa
vysazování stromy Ovocné
vysoké ikraky, sazenice pro
divé ploty,křoviny oždobné,

obsahující písně pohřební, adventní, vánoční, po zjevení konifery, divoké | stromy
Páně, „ velikonoční, svatodušní a některé s obecných pro stromořadí,pláhataatd.

písní mešních (celkem 52 písní). Statisíce sazenic 'v zásobě.

Stran 28 formatu 25/34 om. Komné puče4 Zenafe
Cena na silném ře, broževaného "© zdarma.v tuhé barovnéobálce — 80kr., poštou85 kr.

ZokokoaCTOORA,RKRNRXNA

Křestní listy
kaj ó

4
ex offo

40 kusů 30 kv.

Laciné a krásné růžence
v největším výběru, obrázky svatých a vůbec vše, co je

oboru devationalií, má na skladě ústav
Růžoncová výrobna v Praze č.206.

Konviktská ulice. 346
V ústavě zhotovujíse též všechna kostelní roucha za cenu

mírnější než všude jinde.
Čistým výtěžkem vydržuje ústav 25 sirotků —mrzáčků.

Annenské : Zahájené 9
Are | Unigum| ee

. sainné a jin ča1 pro né vý

v Bělohradě | Slánojí jiš od

(tt če memats,(7
vernáp.dráhy, m tum Prenpkty vešla
Téš překrásné ' ,V A

1) — Založeno 1863.

- hodinář a zlatník

V Býchnově n. Kn,
212 doporučuje

"svůj hojně zásobený sklad
| zlatého a stříb. zboží,

hodim kývadlových, ka
pesních v cenách mírných

a se zárakou.

Též na splátky.

„ Denní osvěžení; chuti k jídlu, okamžité posily
sesláblým a starým lidem; překvapující účinek stíže
ným chudokrevností, chorobám plic a re
konvalescentům poskytuje skleníčka ře
ckého vína: MAVRODAPHNEsladké, ACHATER
SEC méně sladké, obě vína desertní a pro. nemocné,
lisované z čerstvých hroznů Malvasinských. K obdržení

uPp- lékárníků A. Spory, K. Hubáčka, v HradciKrálové, jakož u firmy H. F. Seidel, Praha Vodi
čková ul. č. 50, hlavní sklad spol. Achaia v Patrasu
pro Čechy, Moravu a Slezko. Ceny: Celá láhev 175 zl.,
půl láhve 90 kr. Toto víno nezkazí ee v načatých,
dobře uzavřených láhvích. (108)—

Pro každou domácnost nutnéI
Slovník

domácího lékařství.
S četnými vyobrazeními 631 stran. Cena

„3 2l, váz 3 zl. 60 kr.
Knihatato pojednávající o všech nemo

cech lidských, © prvuí pomociv nebez ečí,
jakož 10 všech léčivech, Je důležitým rádcem
v každé domácnosti a neměla by scházeti v
žádné rodině, které na blahu její členů záleží

Nakladatel I. L. Kober, Vodičkovaal.

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve svó vlestní dílně na umě'é truhlářské i čalou

nické zboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
ze dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá

daného

BW pérovky a žíněnky, V
spony a záslony do oken, hladké i zdrhorané dle

franc. způsoba. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

Pozor! Čtěte!
Abych v širší známost

uvedl svůj nově založený
závod a dřevěnými výrobky
a získal si přízeň P.T.obe
censtva ustanovil jsem krá
oné prémie a sice:

50 krásných
dřevěných hraček

všech druhů, krásně malo
vaných, pro malé i velké
dět (pro chlapce jiné, pro
děvčata rorněž jiné) za
pouhý doplatek zl, 170.

Každé zásilce bude při=
ložen cenník všech dřevě
bých potřeb pro domácnost
i hospodářství. Obchodní
kům velké výhojy.

koučeská firma Jos.
Kostelecký, Svratouch
č, 15.pošta Svratka (Čechy)

KARNRNNNY
Elegantní

dýmky
různých tvarů s vyřezáva
nými ozdobami, jmeny, mo
nogramy, modely vkusně

pracované a levné ceny.
Mám též na skladě veškeré
druhy dýmek hladkých (fia
drových). Ceny za kue: 60,

70, 80, go a 1 zl. 80 kr.
Obchodníkům při tuctovém
odebrání poskytuji velké

výhody. 294
Zásilky vyřizuje dobírkou
česká lirma Jos. Ko
stelecký, Svratouchč.15

pošta Svratka (Čechy.)

281

Jan Horák, vRychnově.K
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci .
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

přo dobupodzimní «zimní,
Též velejemné

látky na taláry.
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu,

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

48 me splátky bez zvýšení cen!

po 3 zl.

z vína ovocného, šestiletý, 1 litr poGognac* 5*e

Slivoviti starou 1 litr po 80 kr.

Borovičku pálenou z tatránských jalovčinek, 1litr po 80 kr. vše jakosti výborné;
avšak v cenách jakosti přiměřených, na

bízí závod na zužitkování ovoce

JU, ( Jos, Tomáška ve Vysokém Mýtk,
Cognac, který se z uherských továren +

litr po 80 až t zl.-ve velkém prodává a do Prahy
v značném množství dováží, nemůže býti a není
Cognac pravý, nýbrž padělaný; neboť 1 litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého když
z apparátu teče, 1 zl. 50 kr.

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys. Mýto,
obal neb soudky účtují se v cenách vlastních.

Vzorky-zasýlají se zdarma a franko.

PR“ Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15pro

cent.

Dělník,
který s výrobou sodové vody obeznámen jest a v po
dobném závodě již pracoval nechť hlásí se v lékárně

Karla Hubáčka v Hradci Králové.

„DOGDC DGCBDGDECDE

ng- Již vněkolika dnechvyjde 3X
nákladem knihkupectvíJosefa kostny v Chredimi

t. sešit obrázků a povídek

Alolse Dostála: Z proudu šivota. Knihatato
vyjde v 63 se itech po 12 kr.

dále: 1 sešit spisu

Oldřicha S. Kosteleckýho:

Tři povídky pro dámy.
Zlatá poměnka. Černá lilie. Zhaslá hodsda.

Povídky tyto vyjdou asi v 5 neb 6 sešitech po 14 kr.
a zvlášť dámám budou vítanou četbou a důstojně se
přiřadí k cenným spisům známého již spisovatele.

První sešity zašlou se ochotně na požádánína ukázku.

„— Ku zajištění trvalé památky největšího Čecha
otce národa Fr. Palackého založili jeme knihovnu pro
mládež a jeji přátelé pod názvem

„PALACKÉHO KNIHOVNA:
jež obsahovati bude dobré a cenné spisy původní pro
českou mládež sepsané. Svazkem prvním- bude pó
vídka:

Otec sirotků.
Od A, Nohy, učitele snčšť. škol v Jaroměři.

Povídka tato, která souvisí s českým životem
a vyznívá tendencí vlasteneckou, vyzdobené bude
dvěma zdařilými obrázky K. L. Thumy,

Za druhý svazek určena jest kniha.
: (

Proč bychom se notěšili!
Sbírka básníček a povídek pro útlou mládež

od Hermy Pilbanerové, učitelky měšťanských škol
na Smíchově.*' 2

Spis tento okrášlen bude 4 kolorovavými skvost
nými původními obrázky od Erlové, a poněvač jak
svoji tertovau části tak i svoji jemnou a čistou úpra=
vou bude patřiti k nejlepším toho druhu spisům če
ským, hodí se za něžný dárek naši útlé mládeži. Re
dakce »Palaokého knihovny« ujmul se u če
ského čtenářstva velice oblíbený spisovatel p. K. J.
Zákoucký, učitel měšían. škol v Heřm. Městci. —

Jelikož spisy jmenované vyjdou v hezké úpra=
vě, an tisknuty jsou nejpřednějšímičeskými tiskár
nami, doufá nakladatel, že najde u P. T. čtenářstva
svému podniku náležité podpory. :

Objednávky přijímá již nyní a k úplné apo
kojenosti vyřidí

NakladatelJos. Kosina,
majitelknihkupestvív Chrudimi.

'OoOoooo0o00w0000000000



„JosefKrejčikv Praze,
A umělecký závod sochařský a iřezbářský.

Pisárna a dílny na Letné, č. 612-VIL.
Sklad Eliščina'třída č. 24.

hbe, křškolny, kříke, zpověď:
kazatelny,

p dpradhyoho=ni4"yoatdod
-. Renovace starých oltářů a kostelních

sařízeni.
. Původní nákresy, cenníky a rozpočty besplatně a
1 franko.„= —

táruné míni:: Kotva.

| LINIMENT. CAPSIGI COMP.
< z Richtrovy lékárny v Praze

uznává se za vyborné, bolesti utišující Batirání; jest
naskladěve všechlékárnáchza 4U kr.,70kr. a1 sl.
Všeobecně obliboný tento

domácí prostředek
Zádej všdy jen v původních láhvích > naší ochrannou
známkou„kotvou“ z Riohtrovy lékárny.
Buď opatrný a přijmi jen láhve « touto

ochrannou známkouza původní připravku. d
0 |

Richtrova lékárna „U zlatého Ira“ v Praze, [KW

(Zasláno.)
Vděčností jsa pužen, doznávám, že p. Jan

Fejfar, pozlacovač v Fodlevíně u Nové Paky.
filialní kostel Oulibický již před 10 roky reno
'voval a Sice nejen vkusně, ale i trvale, tak že
-chrám tento, jakoby letos štafefován byl, vypadá,

a provedl vše za tak mírnou cenu, že jejčiýmsvědomým veledstojným páuům spolubratřím vře
Ae odporučiti mohu.

Fara v Lažanech,dne 28. srpna 1898
Fr. Balcar,

farář:

OB“ Nojlepši"B

slováckou slrovicí
a borovičku
obdržíte jedině u křesťánské firmy

M Nesňa|y Uherském Brodě(Morava).

Novigka!T577
Fotografie (žádný tisk) ve velikosti poštovních

známek s vlastní podobenkou k nalepování na kor.lístky,
dopisy, visitky, blahopřání, do památníků atd., zhotovují
se dle každé zaslané podobenky, obrazu neb kresby ja

- kékoliv veliko stí.

Ceny: 12 kusů 000 ul.,
28 , 140 ,
50 „ 280,

10 „ 360,
DRD-Otjednánkypříjímá s ocholyadminisir.tI B

SV eřmánkový květ
syrový neb suchý

" kopoje v kašdém množství za cenu nejvyšší lékárna
„U zlatého Iva“ v Hradci Králové.

NEPŘEHLÉDNOUT!
První výrobek

| kodiiných "“

lodenových kloboukůčaBe
naovat otínrt

v a se č .
lesníky, správceatd. PO Pe

© Za jakosť a pravost zboží co dlouholetý od
<borník ručím.

S veškerou úctou

Josef Dvořáček,
„kloboučaíkw EIradoi Králové.

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 synovév Sychrově.
(Zaleženo 1858.)

Provedeno přes 200 oltářů. Nejlepší odporačení.

Množství vlastních nákresů a fotografií

gp> k volnémunahlédnutífranco."a

Sepsalu Marie B. Svobodova,
ve Zvoli u Jaroměře.

Dílo toto jest co nejlépe doporučeno
sl. správami hospodářských i hospodyů

ských škol, a mimo to došlo apisovatelkyui monoho pos
chvalných uznání, jež soublasněpraví, že jest to
dílo velmi praktické, vzhledem k obsahu velice lerné, že
se každé domácnosti vyplatí, ano jedoa paní píše, že by
touto knihou nabyté vědomosti nezaměnile ani za 100 zl.
a že šťastná nověsta, jíž se do výbavy dostane.

Celá kniha čítá 929 stran velikéosmerky.
jest v komisi pp. Bursíka a Kohouta, knihku
peotví české university v Praze.

261

Satěračská Ďilna

Josef Komárek a syn .
v domě p. Rezka na hlav. náměstí č, 133

v Hradol Králové
nabízí služby své ko provedení veškerých prací
stavebních, nátěru facad a průčelí domů,
nábytku, podlah, železnýchkonstrukcí a

podobné.

Vedle napodobení různých dřev prová
dime též i věrnou imitaci mramoru.

(Bližší sdělí p. K. Mašta, obuvník zde.)

SRě-Levnéceny. "G

Uprázdněná nadace.
Při studentském nadání, které zalo

ženo bylo měst. zastupitelstvem král věnn.
města Hradce Králové na počest prvního
rektora České university Karlo Ferdinand
ské a rodáka KrálovéhradeckéhoWáolava
Vladivoje Tomka obsadíse místo s roč
ním požitkem v obnose 105 zl.

Na nadání toto v první řadě mají
nárok rodáci, ve druhé řadě pak přísluš
níci Královéhradečtí, kteří na světských
fakultách České university v Praze s do
brým prospěchem studují.

Požitek nadání trvá, tento dobrý pro
spěch předpokládaje, po dobu studii uni
versitních a vyplácen bude vždy 1. října
předem, důchodenským úřadem města Krá
lové Hradce.

Žadatelé podejtež žádosti své doložené
listem křestním nebo dokladem o přísluš
nosti, vysvědčením o majetku a vysvědče
ním o dobrém prospěchu ve studiích uni
versitních do 30. září 1898 podepsanému
úřadu purkmistrovskému,

Purkmistrovskýúřadv HradciKrál,
dne 26. září 1898.

MB-140pon04ůPUJOZA„Mí

MP-Frvaniivápráce.—

Vyšší obchodní škola f
(obchodní akademie)

v Hradci Králové |
sestává ze tří ročníků a přípravky.

Do prvního ročatka přijímají se absolventipřípravky vyšší obchodní školy a ti, kdož IV.
třída realky nebo gylnasia odbyli, bez zkoušky
přijímací. Dobří žáci ze III. třídy školy mě
šťanské konají zkoušku přijímací.

Do přípravky přijímají se žáci ze III třídy
škol středních a škol měšťanských beze skoušky
přijímací.

„ Přihlášky nově na ústav vstupujících žáků
dějí se u ředitelství od 15. do 31. července a
od 1. do 16. září. Třeba přinésti poslední vy
svědčení školní « poznámkou (na odchodnou),
křestní list a nejsou-li rodiče sebou, svolení ot
covo kv studiu na vyšší obchodní škole. Přijí
mací zkoušky jsou 16. července a 16. září.

Zapis žáků v stadiu na ústavě pokrača- ř
i jících jest 7. září.
n Zápisné jest 5 zl, příspěvek na pomůcky 2

zl., školné jest v přípravce 50 zl., v ostatních
ročnicích 80 zl. ročně.

Všichni absolventi mají výboda jednoroční
služby dobrovolnické v c. a k. vojska (vynesení
vys. c. a k. ministerstva zemeké obrany ze dne
21. dubna 1808, č. 9960,:50% Ila).

Bližší zprávy ochotné sdélí a prospekt ústavu
zašle ředitelství vyšší obchodní školy.

L Pazourek, JUDr.Fr. Ulrich,

UT

TW1iTYZC:T72471.177277

ATYCITT

ředitel předseda kuratoria.

Obseh UDOgramů,

E OEGAGOUGTIE věc a o
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Ve vlastním zájmuvždy a všude žádejte
a prijímejte pouze tyto původní: balidky,

Nápěvy k Oltáři čes,
právě bylys tisku dokončeny a možao objednávky jižvyříditi. Knihačítá 122 stran 80 (formát Oltáře) a pro

dává se (bez frankatury):
1 brožovanývýtisk . . ....... za 16kr.
1 v poloplátně váz. výtisk . sa 22 kr.
1 v plátuč váz. výtisk . . . . .. za 26 kr.
1 v plátné váz. se zlaceným křížkem | za 27 kr.

Pro knihkupce cena při brož. výtiscích o 3 kr., při
vázaných o 4 kr. nižší.

Jelikož Nápěvy objednávány budou jen po jednotlivých
výtiscích, jichá cena nízká nedopouští zasílání zvláštních
účtů, díti se bude zásilka Nápévů při objednávce do 6
kusů jedině proti předem zaslanému obnosu, k učmuž

račtež pl. t. objednatelé přiložiti na porto
pří 1. výtiska 3 kr.,„28 , M,
„ 4-6 0,

PED-Hlas varhan k čes. Oltáři a kniha nápěvů
k něm. Oháři nacházíse v sazbě.ij

Aby Hlas varhan aspoň v částech dříve dostal ce
d> rukou žadatelů, bude vydán postupné asi ve 4 neb 6
sešitech „Nápěvy k Oltáři“ obsahují melolie pro
zpěváka ku všem písním v Oltáří obsaženým. Kromě toho
i chorální nápév k licaniíim— Otče náš, Zdrávas Maria,

Pod ochranu Trou, Zdrávas Královno, Anděl Páně.

Pří nápěvech podložen z pravidla pouze1. verš, tam však
kde by mohly nastati obtíže a podkladem textu, aneb kde
praktická potřeba toho se ukázala, podlošen jest text tak,
aby snadno vpraviti se mohli do nápěva i ti, kteří „Ná

pěvů“ po ruce nemají.

Aby při zpěvu náležité se dbalo slovného přízvaku, vy
značenajest v opěrce točnějším tiskem slabika hlavní(zvuk ve slově mající.p

Při každé písní označeno, odkud nápěv vzat byl.

pro katolické jinochy a panny v osadách
Poučení smíšených ©manželství dovoleném
amanželství hříšném. Napsal kněz diec. královéhradecké

dlouhou dobu na osadě smíšené s úspěchem procající. Str.26. 80. Cela 100 kusů frankovaně 1 zi 70 kr.jednotlivé
L výtisk z kr.



EMANUEL BĚLSKÝ
w Hradci Králové

má na skladě a doporučuje

v značně levných cenách
velký výběr modních látek na objednávky
jakož i hotových oděvů v každé velikosti

pro pány a chlapce.
Hlavní sklad: v Hoře Kutné. Filiálky:
Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Čá

slav a Náchod.

KIOG0000G0)066
pB*Koupí se "ji

dobře zachovalápokladna
čís. 3. neb 4.

Nebídky s udáním ceny přijímá správa Adalber
tina (I. patro čís. dvéří 23.).

Zašleme katolickým spolkům „Zprávu
o. kralovéhradeckém sjezdu katolickém«
' jakožto 11. a 12. číslo „Čas. Úvah“ pouze
:za to kr. Při větších "objednávkách po

; skytneme Ještě větší slevy.
Administrace „Čas., Úvah.“

Ůosel Matějček
doporučuje svůj hojně záesobený

sklad nábytku

Divadelní ulici č. 195.Uplnévýbavypronevěsty:

NOJDIyS08-9dn0yJEíPuPpouÁÍ3N

Národní podnik.
Kupujte a doporučujte:

. Tužky
| školní, jemné ku kreslení, zdpisoíkové, inkoustové"a barevné atd.

Inkousty
psací, snímací i burevné,Tuše

rozpuštěné, nesmazatelné,Pečetní vosky
poštovní, listovní, bankovní, jemné dámské i rů

znobarevné,

Do počátku školního roku zavedeme:Držátka
školní i kancelářská.

Pryže
na tužky s inkoust.Péra

všech jakosti a tvarů..

Národní podnik obchodní a průmyslový
v Praze II., Školská ul, 26.

;
4
i
4

1

7 a děkovacích přípisůneš

padávání vlasů

| P. T.
Dovolujeme si velectěnémuobecenstvu uctivě

oznámiti, že jsme náš rozsáhlý

$KLAD NÁBYTKU
přelošili de moderně zařízených míst
nosti sa roku Jíříkovy třídy u Praš

ského mostu.
Děkujíce za dosavadní důvěru našemu zá

vodu věnovanou, slibujeme, že i na dále nsší zá
sadou zůstane, velectěné naše odběratele v každém
obledu uspokojit a prosíme, by ném i v nových
místnostech vzácná přízeň byla zacbována.

V úctě nejhlubší

výroba a sklad nábytkuK.VSKUHERSKÝ
Hradec Králové,

na robu Pražského mostu proti hotelu »Merkur.«

korativních

male ostelů
při trvanlivé malířské technice. :

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckéhe spracování, restanruji staré maby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
luji obrazy nové.

va slohn s vly. kogtela so a

pude vo vypracujís Foepoštypředlou

ošetřování ne

Ze vyi zcela mladi

Jejic
V7) K7 „NI joe!)(62)(S2) Gol6060096)

amianesčetnýmiodporučeními.:| “ — eísaře pána

Eoen

©"=

ZávodVyznaměnánprv

€.k
4

sochaře a řezbáře

městský stavební dvůr.Ř

krajin a jiných,

h Veličenstev

Skled veškerých druhů

zrcádet, křížů, soch, domácích požehnání,
římsů, lišt a pod.
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pokrývekna,iTESE,odct
županů,S welskoatd.

Uplné výbavypro nerlsty.



+ to byl Čech jako o jen v samo
ae ©Testácímobou: ot takédovoliti

snámky jako: „Das ist eine Keckheit in diesem K 
grasts boehmiech su schwadroniren!“ V Grandhotelu
straší porád ještě ryzeněmecký jídelní Jístek, tak jako
by pro židovské cestující a zdejší židy nepostačil listek

ujasyčný.
Spolek Dobroslav slavilv neděliza okro

vného účastenství své dvacetileté jubileum. Divadlo i
beseda byla při slavnostech poloprázdny.

Filialka kralohradecká, Ústř. spo
lek knihbtishařů a písmolijců v Čechách
„Typografická Beseda“ v Praze, pořádáv
sobota veřejnou přednášku „O úpadků řemesel a živ
ností“ ve spolkových mistnostech v bostinci „u české
korany“ („u Straadů)“ v Hradci Králové. Vstup kaž
dému volný. Začátek o 8. hod. večer. Po přednášce
přátelský večírek v těchže místnostech. Výbor.

Na gymnasijní Matici v Zábřehu
přispěla zdejší jednota katolických tovarysů 4 sl.
10 kr., kterýžto obnos sebrán byl mezi členy Jedno
ty. Nasnačená částka uložena do administrace. t. L.

Ústav brab. Pěttinga v Olomouci.
Zápis do ústavních škol konati se bade 1. pro cho
vanky z Olomouce a okolí ve čtvrtek dne 15. září
dop. od 8—12, odpol. o 2—4 bod., 2. pro chovanky
ostatní v pátek a v sobotu dne 16. a 17. sáří dopo
ledne i odpoledne. Chovanky, vstupojící do školy li
terní, předloží při zápisu poslední školní vysvědčení
a očkovací list. U chovapek ostatních průkazů těch
netřeba. — Jelikož jest počet chovanek v peneiovátě
omezený, doporučuje se © přiblášky co nejdřívo
učiniti. Prospekt ústavu každému se zašle, k:o
o něj požádá kor, lístkem.

Na obecném vyšš. gymnasia Fran
tiška Josefa v Králové Droře m. L. při
jímání budou v školním roce 1898 —99 noví žáci do
první třídy dne 16. a 17. září vždyod 8—10 bo
din dopoledne, písemné zkoušky přijímací od 10—12
hodin a ústní po 2. hodiné odp. Zápis nových šáků
do vyšších tříd se blásících vykoná se dne 17.
září po 9. bod. dop. Zkoušky opravné a dodatné po
čnou dno 16. září v 8 hod. ráno, Podrobné zprávy
jsou ve vyhlášce v budově školní.

Na e. k. vyšší realce v Kutné Hoře.
sepisovati se budou žáci do I. třídy dne 16. září od
8. do 10. hodin ráno.
o Na obecné realné škole v Kostelci

m. ©., jejíž I. třída uabyla práva veřejnosti vys.
minister. vynesením ze dne 3. ledna 1898, čís. 32.
621. asi 1867, konati se bude 1) zápis žáků do I
třídy ve dnech 16. a 17. září a 2) zápis žáků do
II. třídy ve daech 13. a 14. září t. r. vždy od 8,
10. hod. dopoledno v ředitelně ústava. Každý žák
předloží křestní list a vysvědčení frekventační neb
poalední vysvědčení (nikoliv zprávu). Písemní i ústní
zkoušky přijímací konají se v den zápisu od 10.—12.
hod. dop. a od 2. hod. odpol, Tištěná návěští lze
obdržeti v ředitelně ústavu.

Zápis žákyň de dívčí obecné ma
teřské a pokračovací školy v Hradci
Králové konati se budev staré školní bu
dově ve daech 15., 16. a 17. září a to vědy od8
do 11 hod. dopoledne s od 2 do 4 bod. odpoledne.

Zrušení svasrku poddanského a vy
Jařmení majetku sedlského oznámenobylo
před 5Olety takto: V příloze */. dává se na vědomí
a k rychlému rozblášení vysokým ministerským výno
sem ze dne 9. září t. r. č. 2485. sem došlý nejvyšší
patent ze dne 7. září t. r. týkající se zrušení svazku
poddanského a vyjařmení majetku sedlského. Gub. de
kret ze dne 12. září 1848 G. č. 49034, oznámený
všem úřadům podřízeným a přípišy ve známost uve
dené všem úřadům téhož druho, dále úředním listem
pražských novin německých i českých. My Fordinand
První, konstituční císať rakouský, urál uherský a če
ský, toho jména Pátý, král lombardský a benátský,
dalmatský (cborvátský, slavonský, haličský, lodoměř
ský a illyrský; arcivév, rakouský, vóvoda lotbriogský,
solnobradský, štýrský, korutanský, borno- a dolno
slezský, velkokuíže sedmibradský, markrabě moravský;
pokněžněný hrabě babeburský a tirolský atd. atd., k
návrbu naší ministerské rady v soublasu s radou říš
skou Jame uzavřeli a uářídili, jak následuje: Předně:
Podřizenost a vrchnostenský poměr jest zrušen i so
všemi k nim bledícími zákony. Drubé: Živnosti
půda jsou vyjařmeny, všechny rozdíly mezi panskými
a sedlskými pozemky se zrošojí. Třetí: Věecky v po
měro poddanském základ mající, na poddanské půdě
Ipící břemena, služby a dávky každého drubu, jakož
i všecky z panského majetku vrcbvího, z desátku,
ochranství, správcovství a (viničuího) hornického pan
ství a vesnické uprávy pocházející oataralní, pracovní
a peněžní dávky, ješ cd živnostníků dosud odváděny
býti musily, v to čítajíc j notné poplatky při změně
maje'ku za živobytí nebo po smrti, od této chvíle jsou
zrušeny. Čtvrté: Za některé z těchto Zrošených bře
men má býti dána náhrada, za některé nikoliv. Paté:
Za všecka s oBobního svazku poddanskéko, z vrchno
sten:kébo poměru, vrchnostenské právomocí a 7 pan
ství nad vsí jdoncí práva a užitky nemůže nábrady
býti žádáno, za to i břemena z toho vznikající mají
přestati. Šesté: Za takové práce a dávky natarální i
peněžité, které držitel pozemku musil odváděti pánu
statku, pánu desátku nebo správci, nechť v době nej
kratší slušná nábrada se vyšetří. Sedmé: Práva dě
lání dříví a pasení, jakož j práva slažebná stávající
mezi vrchnostěmi i jejich dosavádními poddanými mají
býti zrušena za uáhrado, právo obcí byliny bledatia
pásti, jakož i pasení na úhorech a strništi bezplatně

mají 00 zrašití. Osmé: Komiese, jež s vyslenců všech
provlacií mé se utvořití, oechť návrh zákcno vypra
cuje a říšské radě předloží, kterýžto návrh obsabají
osnačení:.a) odnášející se k odškodněnému zrušení
dávek a užitků, ješ vznikly uzavřenými smlouvami o
majetku omphiteutickém neb jinsk rosděleném; b)
vstebující se ke srašení posemkových břemen, jež
snad v $ 3. nejsou uredena; c) týkající se způsobu,
jak práva v $ 7. uvedená se ruší neho upravují; d)
o měřítku a výšce odškodnění, ješ se má státi a o
fondu, jenž z majetku dotyčné provincie se ma utro
řiti, jeu z toboto fondu má přispěním státu zrušena
býti dávka nábradná, jež se pro provincii vypočte; e)
o otázce, má-lí býti dána náhrada se dávky a služby,
jež dle $$ 5. a 6. nebyly uvedeny. Deváté: Patrimo
pialní úřady nechť dále úfadují provisorně na útraty
státu, dokud nebudou zavedeny zeměpanské úřady.
Desáté: Zásada v 6. odstavci vyslovená o odškodnění
za práce, natoralní a peněžité dávky, nemá věsk vy
lačovati nějaké pozdější návrhy kommiase dle 8. od
stavce ustanovené, čímž -tato zásada mohla by býti
vysvětlena neb obmezens. Jedenácté: I vzhledem. k
piva a kořalce mají býti srašeny povinnosti s výro
bou jejich spojené. Naši ministři vnitra, práva a 6
naoci jsou zmocněni tento zákon v šivot uvésti. Dáno
ve Vídni v Našem císařském hluvním a sídelním mě
stě sedmého září, roku tisíc um set čtyřicátého
osmého, ve čtrnáctém roce Našeho panství. Ferdí
nanďd m. p. Wessenberg, minster. president. Bach,
minist. spravedl. Krawss, minist. únancí. Doblhoff,
minist. vnitra, Lafour, minist, války. Hombostl, mi
pist. obchodu. Schwarser, minist. veřej. prací.

Sjezd soukromých úřadníků česko
slovanských konati se bude v Praze v neděli,
dne 2. října 1898 o 2. hodině odp. ve velkém sále
Svatováclavské záložny, Karlova ul. Program ajezdu;
1. Zahájení sjezdu situační zprávou. 2. Organisace.
3. Nedělní klid. 4. Pensijní pojišťování. 5. Doba a
místnosti pracovní.

Vojenští mováčel budou dle nařízení mi
pisterstva války povolání letošního roku až 6. října,
jednoroční dobrovolníci však jiš 1. října t. r,

Dr. Stojan a „Národní Listy“ ©če
ských šurnalistech. „N.L.“ úplněsouhlasíse
slovy říšského poslance dr. Stojana a praví, še takto
neujal se české žurnalistiky ještě nikdo, ani ne ten
který, jenž vděčen jí má býti vším — avou slávou,
pověstí i postavením. „Budivoj“k tomu dodává: Jsou
venkovské listy, v nichž se venkovský novinář právě
tak napracuje jako v Praze, ano mnohdy i více a to
za plat nepoměrně menší než jaký mají pražští-novi
náři a k tomu ke všemu ještě bez vyhlídky na pensi
a bez naděje, že kdyby umřel, bude postaráno o děti
a manželku jeho. VPraz
ten venkovské žurnalisty nepřijímá, i když vyhovují
všem předepsaným podmínkám, jak můšeme každé
chvíle dokázati. A tento spolek, jenž je od celého ná
roda podporován peněžně,má právě za účel postarati
se novinářům o slušné postavení a zaopatření ve stáří
a O pensi dětem a manželkám po zesnulých žarna
listech. V tom jsou tedy pražští žurnalisté na tom
mnohem lépe, než venkovětí. A toť věc, jiš dlužno
stále míti na paměti. „Budivoj“ dále uvádí, že též
Němečtí žurnalisté jsou na tom mnohem lépe než-li
čeští, neboť ti jsou členy zaopatřovacího šurnalisti
ckého spolku a pak jsou lépe placeni — a pokračuje
pak: A nyní poršimněme si venkovského žurnalisty a
a sice takového, který musí sám a sám redigovati,
sám a sám psáti celý časopis. Při takovém listě ne
může býti o rozdělení práce ovšem ani řeči. Redaktor
tu musí psáti články, fenilletony, lokálky, přehledy

Peké, přepisovati a psátí dopisy, po případěpřeádati nebo sám psáti porídky do zábavné příloby,
vyjednávati se stranami, sbírati zprávy po městě a
venkově, choditi sám do achůzí, na radnici, k soudu
atd.: a kdyš vše sebral a napsal — sám masf ob
starat korektura, což přece v Praze se neděje. Není
to řídkostí, že jest nutno za takových okolností se
brati a zpracovati látku za týden aš pro dvacet i
třicet sloupců Za voleb a jiných příležitostí — a těch
je na příklad u nás až příliš mnoho — počet sloupců
těch je ještě daleko větší. A k tomu v čas voleb dle
okolností přistupuje i práce agitační — a mimo volby
stálé soudní procesy a výslechy jako svědek. Co tu
ztráty času! Novinář venkovský nemá prázdniny k zo
tovení a osvěžení jako novinář pražský, co si neudělá,
to nemá. Když má nejvíce látky zapotřebí, nedostane
jediného dopisu, a dostane-li, tedy tento zajímá oby
čejně více osobu pisatele než veřejnost. Jak potom
obtížno vyhověti všem, starým i mladým, veselým i
smutným, jak uspokojiti všecky čtenáře přerozmanitých
stavů, když každého zajímají nejvíce zprávy jeho stavu
se týkající! Dobře pravil proto říšský poslanec Stojan
na kat. sjezdu: „Jeť třeba českým novinářům pomoci,
jeť třeba postavení jich co možná zlepšiti, neboť práce
jejich je hrdelná, hrozně znavující a síly vyssávající.
Dosud nebyla veřejnost k nim tak uznalou, jak toho
dojista zaslahovali. Cenila se práce jejich jako něco
všedního, běžného: i intelligence naše míní, že něko
lika zlatkami námahu žurnalisty dost ocenila, neohlí
žejíc se na život jeho, plný útrap a duševních muk,
neoblíšejíc ae na vysilující ta práci, jež s pravidla
umoří každého dříve, než může dosíci stáří jen po
někud pokročilejšího.“

čmecký školský spolek „šulfe
rajm“ obdržel loňského roku s Némecka příspěvek
50000 marek (30 tisío zlat.) A peníze ty určeny
byly výhradně na poněmčČováníčeských dětí. —

Účetní výkaz spořitelny městské v
Náchodě. Běbem měsíce srpua bylo do spořitelay
městské v Náchudě vloženo sl. 47.074 kr. 97 výbrá
no sl. 31.679 kr. 36 Poakytouto půjček zl. 73.961
kr. 82 Splaceno na půjčky si. 65, 816 kr. 29. Stav
koncem měsíce javí te následovně: Vklady zl. 1,306.
274 kr. 61 Půjčky sl. 1, 197. 941 kr. 18 Přebytky
u peněšních ústavů a cenaé papíry sl. 131. 4844 kr.

84 ObratPOE0D: beřtona © srpen 98. obnášol zl.315. 556 kr. 00. a úrokůje rilady 4/9 bos
obledu na jejích výši.

Odsouzení k smrti provazem. V pá
tek byli odsouzení od jičínského porotního sosda k
sarti provasem, JOletý František Chlubna s Nové
Skřeneřea 29 Václav Matyáš, děluík z Janova,
kteří polního blídače Václava Donáta byli hrozným
opůsobem upálili.

Dobrodinečekrolnictvana Hořicku,

3 leta do těškého žaláře na základě jičínské poroty.
Vdedějpa Yvod24ú. t. m,dopaden

byl Josef Hoza z Roddnice v okamžika, když odná
šel s cblóvka p. Kovaříka vykrmenou husu. Zloděj
dodán byl krajskéma soudu.

Jeřábkův kapeaní kalondář hospo
dářský ma rok 5890. Po stráncelevnéa pro
rolníka praktické žavjímá mesi hospodářskými kapes
ními kalendáři zajisté kepesní kalendář, jejš vydává
každoročně pan Josef Jeřábek, pokladní oficiál země
dělskérady, jedno s nejpřednějších míst,
Kapesníček ten nemá cbyběti žádnému
praktickému hospodáři, Vzhledemktomu,že
přináší taktéž praktické pokyny a zápiení rubriky
pro chov a plemevitba drůbeže i králíků doporučeje
se rovněž tak všem chovatelům drobného ušitečného
zvířectva. Bobatý čistě odborný obsah, jakož 1 prak
tloký účetní zápisník pro celý rok, skvostoá úprava
a levnácena,doporučují kalendář tem kru
bům příslašným co nejlépe. Týž predává se po
60 kr. Hospodářským spolkům při větších objednáv
kách poskytuje se výboda. Rodslce nalézá se v Praze
č. 799. II, (v domě semědělské rady).

Úmrtí. Říšský poslanec dr. Vašatý zemřel
úterý v noci následkem vleklé choroby ledvinové.

Z poretní símě. V pátek se octnol před
porotou královéhradeckouJiří Kaprel, šalován byv
pro zločin návilného amilstva. Odsouzen byl sa před
sednictví p. rady zem. souda Stolly na pět let do
těžkého žaláře.— V sobota měl se zodpovídat Jaa
Šinták, 48letý obchodník a faktor z Bystré pro zlo
čin podvodu, jehož se měl dopustit tím, že směnku
snějící na 130 sl. přepsánímčíslic změnil na směnku
480 zl., dále směnka na 120 sl. na sruěnku 420 zl. a
směnku znějící na 160 zl. ns směnka znějící na obnos
550 sl., de tedy lstivým činěním ony osoby, na něž
ty směnky dále převedeny byly uvedl v omyl, čímě
osoby tyto, Alexandr Andrš z Krčínaa Čeněk Balcar
s N. Města škoda 300 sl. převyšující utrpěli. Obša
lobu hájil substitut stát. návladnictví p. Dr. Hab
obšalovaného hájil p.dr. Caurba. Šinták svým úpad
kem poškodil avé věřitele, hlavně spořitelna v Novém
Městě,o 28.144 sl. 68, kr. a odsouzen byl pro zavi
něnou kridu na dva měsíce. Mimo výše uvedené byl

jškozen též p. J. Kašpar = Dobrašky, K. Přibyl a
an Novotný z Bystré. Co se žalovaných případů týče,

tedy byl Jan Šinták porotou osvobozen, protože této
nebyl úmysl podvodu i podvod sám dosti jasný. —
V pondělí souzen byl 3iletý nádeník Emanuel Va
lenta z Plzně, pro krádežvícekrát trestaný pro slo
čin nedokonané krádeže. Valenta byl pro pračky a
krádeže jiš pětkrát trestán a posledně studýroval 18
měsíců universita na Borech. Odtud byl poslán na
zemědělskou práci do Litohlav u Berouna, avšak stráž
níkům utekl, toulal se přes 14 dní a konečně 27, čer
vence octnul se na jarmarku v Hradci Králové, maje
ne hotovosti 4 zl.Nešel ale za ně kopovat x obchod
níku železným zbožím, k panu Uhrovi, nýbrž šel mu
dělat visita do prvního poschodí. Protoše tam bylo
zavřeno, otevřel si šperhákem, zastrčil dvéře závorkou
a jal se pracovat. Peřin,šatů, prádle atd. tam bylo
dost a 593 zl. na hotovosti v uzamčenémstolku. Než
v práci ho přerašil Josef Uher, kupecký příručí, který
h) viděl otevírat byt. Když se sluškou Věchtovou která

byla byt uzamkla, nemobl se dostat do vnitř, tupřívolali na pomoc pana Jana Uhra, který pomocí dlata
a sekery odrazil shoba a otevřel dvéře. V alkovně
stál neznámý člověk. Vidoucejej, vzdálili se pro stráž
níky. Valenta se vymlouval, že si chtěl vyprosit trochu
prádla. Páni porotci mu to však nevěřili a soud od
soudil jej na pětlet do těžkého žaláře. — V pondělí
odpoledne stála před porotouAnna Pátková pro
nedokonanou vraždu. Z bídy hodila u Halbštata své
dvě děti do potoka a chtěla se sama utopit. Po ob
hajovací řeči p. dr. Hellera byla uznána za nevipnou.
— V úterý 6. září stál před porotou rolník Antonín
Lux prosločin pokusu vraždy a nádenník Jan Lux,
z Č. Petrovic pro spoluvinu. Dne 28. května večer
potkav finančního strážníka, chytil jej Antonín Lux
za krk, | jej rdousit a pak mu strkal hlavu do
žumpy, chtě jej usmrtit. Jen náhodou sa stalo, že se
to Luxům nepodařilo. Antonín dostal 6 a Jan Lux
1 měsíc. — Vestředu byl Salován František Jano
ček s Javornice pro zločin žhářetví obviněn jsa, že
vlastního otce vypálil. Obžaloba vyčítá Janečkovi, še
pravil Otci: „Vy tam dlouho nebadete“ a že deň před
požárem odnesl své sváteční šaty. František Janeček
te vymlouval, že chtěl jíti drubý den na jarmark a

co se toho výroba týče: M tam dlouho nebudete“,tu prý myslil, že věřitelé jeho otce na statku dlouho
nenechají. Porota obžaloraného osvobodila.

Je-li možno zbavit se bradavic? Zná
mo, še zvláště dítky a mladé dívky mají často race
i tváře posety bradavicemi, které je nejen hyzdí a
snešvařají, ale dělejí jim též obtíše a působí bolesti.
Zvláště pro heská děvčátkajest to pravým neštěstím,
kdyš na malinovémjinak retu, nebo na červenolící tváři,
nebo na hebké ručince vyroste jim ošklivá bradavice,
velká jako čočka neb dokonce jako hrách. Co se tu
používá různých prostředků, často drahých, bolestných
a pfece jen marných! A přeceje tu pomoc snadná,
Zcela jednoduchým em možoo se sbavit oškli
vých a nepohod ných bradavic. Třeba jen bradavicí
sohyzděné místo, tedy race nebo tváře hodně často
umývat vodou, v které kovář kalí ve výhni železo.
V každém městě, ba i v kašdé vesnici je zajisté ko
vář, který ochotně svolí, aby lidé bradaricemi postí
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Zahájení říšské rady.
Dne 24. července t. r. nařídil Jeho Veličen

stvo po památné audienci předsedy ministerstva
v Bilu, aby XIV. zasedání říšské rady bylo uza
vřevo. Německá obetrokce byla tehdy velice skla
manou, protože očekávala jistojistě odstoupení br.
Frant. Thuca a nastolení hr. Bylanta Rheidta ne
bo bar. Chlumeckého na stolec ministerského před
sedy. V rozbodujících kruzích nemohli tehdy ně
mecké obstrukci zapomenouti, že v poraděpřednodů
klabovních doe 6. června t. r. postavila se tehdáž
proti tomu, aby řada důležitých zákonných osnov
dostala se do parlamentárního jednání. Německá
urputnost a svéblavost zmařila rovněž tehdejší po
kus vlády, aby jazyková otázka vyřízena byla zá
konem, tak aby jazykové nařízení ze dne 24. února
srušeno býti mohlo. 0

Vláda a koruna nahlédly tehdy, že sněmovna
jest nespůsobilá k další práci a že by všeliké
další vyjednávání bylo naprosto bezúčelné.

Mladočestí poslanci a „Nár. Listy“ si tehdy
oddechli, že © roshodnutí v Išlu | nedopadlo
proti TVbuaovia snili již o tom, že volby do říš
ské rady konati budou opět zemské sněmy anebo
že korunou bude oktroyován volební řád Taaffeho
a Steinbacha s rozsáhlým všeobecným právem
blasovacím.
-O nadějích důvěřivýchmladočeskýchposlan
ců a Národních Listů vyslovily jsme se v čísle
se dne 29. července nanejvýš nedůvěřivě a odmí

tavě. Pravili jsme doslovně: „Hr. Thun oa akpád pokusí se o prozatímné nebtrvalé uskuteč
vnění rakousko-nberského vyrovnání, ale na radi
kální změnu ústavy zatím nepomýšlí. Vydati nový
jazykový zákon na základě $. 14. bylo by bez
účelno. Němce, kteří osnovu zákona jazykového
prostě zamítli, veprojevivše ani vlastnich oprav
ných návrhů, hr. Than by ektroyováním zákona
nezískal a pro Čechy znamená dnešní stav, výho
dů proti Thunově osnově, která dle dr. Pacáka
obsahuje nejkrajnější ústupky s naší strany. Proč
se tedy „N.L.“ obírají tak nesmyslnými kombi
macemi? Čož nynější vůdcové v kritické době ny
nější nenabyli rozvahy? Lid se nebude ns Thuna
hněvat, provede li aspoň některé opřávy, k jichž
uskutečnění byla říšská rada neschopna; pak lihm

FEUILLETON.
Wdobě posvícení

Za starodávna zpívali naši předkové ještě za
dob roboty: »Raduj se kmotře sedláku! budem
veselí; bude u nés posvícení — dáh Bóh v ne
děli l«

Naši venkované byli tebdy náležitě veselí,
vždyt při sklence piva a v krohu přátel mohli
aspoň na chvíli zapomrenouti na strasti robotní;
jídla bylo v ten den také nazbyt. Polivčička dě
Jala grunt a masičko špunt; mezi tím se jedl čer
ný kuba s houbami, jáhelník s perníkem, bachty
a koláče. Jaternice a kosmatice nesměly scházeti.
Kde byla zámožnost, píchli i vepříka. U zámtot
ných objevila se na stole též husa a černý zajíc
s omáčkou. Jak se dostal do trouby, to bývalo
často domácím tajemstvím, neboť platnost: měla
ještě písnička: o

Sedláci dobráci
bodní jste velice

V žitečku zajíce
v revírku sračáta

krmíte vrchnosti sedláci — dobrád
na poli zajíce to bude dožatá

Dobráci — sedláci
jen si je vezměte
srnčata zaplatte
zajíce podavte.

Does jest posvícení zcela jiné; mládež již
ani neví, co je to černý kuba a kosmatice. Dnes
vesnické posvícení dovede upokojit i největšího
labužníka. Před posvícením odstoná to v polích
a lesích mnohý zajíček, bažant a koroptev a vdo
mácnosti zakvílí mnohý vepřík, dokokrbá mnohý
kohoutek a kuřátko a do smrti se ukejhá moobá
busa i kachna. Zvlášte dobré jsou v Mislovědech.
Tam udělají bospodyňky z busí a kachen t bez
alchymie pravé zlato, to jest upečou je tak do
slatobněďa, že sebe zatvrzelejší srdce se musí ja

V Hradci Králové, dne 9. září 1898

Němoám při absolutistické vládě bude trochu ne
volně, proto nás věru hlava boleti nemutí. Buďme
rádi, že to v Išlu a ve Vídni nedopadlo hůře!“

Události daly nám za pravdu, že jsme poli
tiokou situaci posozovali etřízlivé a zcela správně.
Právem jsme se také posmívaly barašení některých
poslanců,že teď budeme dělati oposici,
jaké ještě svět neviděl Známety naše
„Oposičníky“ z fapdamentu.

Na den 26. září je svolána říšská rada. Chlu
mecký křečovitě se namáhal uskutečniti proti Če
chům a Jihoslovanám polskoněmeckoa alianci. Po
láci Madeiski, Ruttowski, Bobrzyňski, Bilinski,
Maalowski vtahování byli do těchto pletich, které
Bevšak nezdařily. Hraběti Thunovi dávala nejlepší
zbraně do rukou výstřední prušácká strana Wof
fova, Scbůnererova, Irova,. Hofrova atd., neboť tak
mobl koruně výmluvně dokazovati, jak by opatře
ny byly zájmy říše a dynastie, kdyby strana ve
deoá Schěnererem a Wolfem v Rakouska vládla.
Německé obatrakce se hrabě Thon zatím báti
nemusí.

Také postavení jebo vůči Uhrám se zlepšilo,
protvže s uherskou vládou se dohodl, jak bude
lze uskutečniti vyrovnání, i kdyby rakouská říšská
rada jej provésti nechtěla. Protože úherské vládní
listy napovídají, že uherská vláda ani jediného
prospěchu uherské vlasti se nevzdala, ale všecky
proti požadavkům Cielejtanie uhájila, tedy z toho
ovšem plyne, že ohledně rakousko-uherského vy
rovnání zůstane vše při starém, že tedy účet ra
kousko uherského vyrovnání zaplatí v první řadě
opět čeští zemědělci. Na této věci kvartální opo
siční bouchání „Nár. Listů“ nezmění ani puntik.

V českých politických kruzích — v první
řadě pak v šlechtických — panuje nábled, že Be
teď nesmí nio státi, co by politické povstavení
Mladočechů seslabiti mohlo. Každé seslabení stra
ny mladočeské znamenalo by prý seslabení minister
stva Thunova. Proto všecky pražské Časopisy bez
rozdílu stran ukládají si v posuzování politické
situace velikou zdrženlivost. Kritisovati teď rakou=
sko uberské vyrovnání, počítá se teď patrně k
smrtelným hříchům. Klubu mladočeskému dělá teď
velkou starost volba za město Jindřichův Hradec,
Třeboň, Lišov, Vltavotýn a Vodňany, kde se vzdal
dr. Slavík mandátu. Volba pokrokáře Karla Sta

ko te pečínka v ústech rozplývat. A což jest-li
Vás k jídlu pobízí nějaká ta Andulka, Mařenka

- neb Boženka, pak to chutná teprvé. Mastné ko
láčky, kořeněné cukrovinky, řízné pivečko a la
bodné vínečko, to teprvé budí veselou náladu
+ chuť.

Ondyno jsem četl v novinách, že Američan
Mac Cornick pozře vždy tři koláče v téže době,
v jaké jeho protivník pojí koláč jeden. Dosud se
produkoval champion koláčojedství s koláči jabl
kovými, švestkovými a višňovými. Ondyno snědl
ss savázenýma očima a rukama 24 koláčů, kdežto
jeho edpůrce dotéhl to jen na pět. Nu Američané
jsou osvědčení jedlíci, vždyť právě polkli Kubu
1 6 Portorikem a na Manillu a skořicovéa zázvor
kové ostrovy filipínské mají také zálusk, Což, kdy
by se tsk dostsl Mac Cornick na české posvícení
a ne naše švestkové, mákové, tvarohové, hruško

| vé a rybízavé koláče; tu by vyjedl zajisté celou
českou vesnicil

Ten Američan není ovšem člověk normální,

I dobu joletého života 060 metrických centů živ

pných látek, nechť jsou tyto již v pevném nebo
, tekutém stavu, Následkem toho spotřebuje člověk
i vážící. 78 kilogramů při stáří již uvedeném, 1280
: tolik výživných látek, jako obnáší jeho váha. Mac

(snadno na sumu dvoj- neb trojnásobnou. V době
| posvícenské nebylo by mu ani v Čechách zle.

Abychom však nezapomněli na posvícení,
tedy si dovolujeme skromnou jen otázku: Proč
chodí lidé na posvícení, když je má nyní mnohý
po celý rok? Inu, tatínkové, maminky, tety a
strýčkové proto, aby si opět jednou přátelsky po
hovořili a při tom vyřídili nějskou tu srdeční zá
ležitost a děvčata a mládenci chodí na posvícení
proto, aby si tam zatenčili a po případě též seza=
milovali: Můžeme jim dát na ruku některou radu.

. = "
Obnor mpěhází»pátekopoledne. | IV. Ročník.

nislava Sokola musí se stůj co stůj překazit, pro
tože by prý znamenala největší poškození „politis
ky české“. Teď jsou Mladočechům Staročeši a kle
rikálové opět dobří. Nu snad pomohou, aby to ve
Vídni nedopadlo hůře.

Říšeká rada nebude prý zabájena ani trůnní
řečí ani projevem koruny, protože hrabě Thun ne
chce korunu do rakousko uberského vyrovnání
zatahovat. Také prý mu nezáleží příliš na tom,
zdali německá obstrukce bude chtět parlamentárně
jednati. Obstrukce prý poškodí nejvíce ji samu.

rabě Tbun jest si vědom, že má postavení sice
těžké, ale má v sebe důvěru, že vše skončí dobře.

Výstražné poučení.
Liberalismus našeho věku, jenž se rád svo

bodomyslností nazývá, dosud se nevystonal z toho
předsudku, že středověk byl jeu a jen dobou du
chovního otroctví. Tak jako pravý moderní liberál
říkává ve svých řečech dr. Herold i starý Grégr.

Páni takoví myslí, že tím otroctvím byla
autorita (vážnost) církve a její nejvyšší hlavy,
nástupce Petrova. A proto velebí husitismus jako
obrovský podnik proti „zotročování duchů papež
stvím“.

Ale slavný řečník novopacký zapomněl 81
přečísti — Palackého. Ovšem i sám Palacký,
evavgelík a potomní rationalista, (jenž nadpřiro
zené náboženství nepřijímal), domníval se, že bu
sitství otovřelocestu ku zdokonalení lidstva, ale při
nucen smutnými událostmi dob husitských napsal
přece o tom busitském vítězství svobody proti
autoritě tato slova: „Ale první toto vítězství 8vo
body dalo taky světu poučení výstražné o nebez
pečí, které bývá spojeno s ní a stibá ji všude,
kdekolineobmezaje8e .... antoritou jakou
koliv“. .

První stoupenci viklefismu Husova zavrhli
autoritu učitelského úřadu círvke, jenž
svěřen byl Petrovi a apoštolům v jejich nástopcích
až do konce světa. Nábradu za tuto autoritu ble
deli pak jen v písmě svatém. Zdánlivě jest
to lepší autorita. Povídáme zdánlivě. Proč jen
zdánlivě? Protože si písmo svaté různí lidé vy

Z tvaru ruky mládenců i děvčat možno prý sou
diti na jejich duševní povahu, Člověk s velkou
rukou bývá prý z pravidla nemotorným a váha
vým v myšlení a konání, aniž mu lze dvě věci
vyřizovat zároveň; malá ruku naznačuje prý, že
majitel její jes to v téže době obratně a snadně
pomoci si v. záležitostech | nejrozmanitějších;
děvčátka s malou rukou drží prý muže pod pan
toflem; dlouhá a úzká ruka s hladkými kuželo
vitými prsty poukazuje prý na Smysl pro krásu
a na porozumění a nadání, pokud se týká vyřšího
umění; hranatá ruka naskytá se prý většinou u
osob praktického smyslu; prostřední ruka s dlou
bým palcem a krátkými prsty náležívá prý lidem
originálním a ducha vynalezavého,

Co se týče očí: tu prý oko šedé — chytře
si vede; oko černé je nevystihlé, oko hnědé —
šelmovství přede; oko modré — věrné, bodré,

Tak mládenci a děvčátka použijte těchto po
kynů. Otázka ženění a vdávání je u nás veledů
ležitá.

Víte-li pak, že máme vlastně v Předlitavsku
o celý milion žen více než mužů? A že ze sto
sňatku schopných žen provdá se jich jen šedesát,
kdežto ostatních čtyřicet provdat se ani nemůže?I

Co s těmi čtyřiceti?
Mluvte si, co chcete — ty by se také rády

vdaly.
A dále praví statistika, že se letos urodilo

mnoho švestek a mnoho starých mládenců. Švest
ky se usuší a vyvezou, ale staří mládenci nám
tu zůstanou. Jak vidět, je to artikl, o který Cizina
dosud nestojí. V Australii sice prodávají »staré
mládence«, ale tak nazývají tam jistý druh vydě
laných koží. Putrno, že jsou v Australii stále ještě
tuze pozadu.

(Dokončení.)



kládajírůsně. Atek so stává, že pak vůbecšád
mé autority není a povstane duchovní anaroble,
bezv.ádí, anebo přejde aotorita od učitelského
úřada církve na někoho jiného.

A tak se stalo skutečně i sa dob busitismu.
Zdánlivě bylo autoritou v ohledu náboženském
písmo svaté, ve akotečnostipak přešla autorita na
bnsitské professory vysokých škol pražských. P a
pežem českého národa učinila se uni
versita. Domněléotročenínei Petrovupřestalo, a sačalo se duchovně otročiti professorům.
Ale co následovalo? Jestliže se zavrhla autorita
toho, jemuž dle písma dány „klíče království ne
beského“, jemuž řečeno, že jako první z apoštolů
má „pásti“ ovce i beránky, tu přirozeně muselo
následovati to, co 8e stalo. Professoři neměli to
totiž £ písma, že by oni měli vyměřovati, co 8e
věřiti a jak daleko se zavrbováním starého učení
a řádu jíti má. Písmo se vykládalo, jak se komu
zdálo bez ohledu na autoritu university. A tak
vedle katolíků utvořily se „pražané“, mírní busi
té; ale itáborité — ati se zase mezi sebou roz
štěpili, — povatali blouzoiví chiliasté, jamníci
čili adamité. Písmo hlásalo jedněm socialismus a
kommunismus jmění a bezvládí, drubým taky až
i kommunismus — společenství — žen. Písmo
učinilo taky Žižku nejvyšší autoritou náboženskou,
a dovolovalo a přikazovalo mu jinak smýšlející
válečně potírati, krev prolévati a páliti hrady, ko
stely a lidi; ba učinilo bo i do té míry „pape
žem“, že nařizoval upálení i kněží výstředně tá
borských.

A co jinak z toho všeho následovalo? Národ
český byl pak považován za národ zdivočilý, proti
kterému se muselo vystoupiti brannou mocí křižáků.
Prcti těm „národ“ — vlastně Lusitské vojsko —
ještě vítězilo, ale na kouec spojili se mírní
kališníci s katolíky, a táboritatví padlo u Lipan —
krví a obněm.

Krev a oheň! To jest to.výstražné 2namení,
které stihá svobodu b2z antority Bohem ustano
vené.

A proto v pozůstalých kališnicích až do jich
konce zůstala saaba snojiti se S Petrem, a na
místo písma uvedena zas0 autorita atarého učení
airkevního krom několika málo odchylek. — Na
stalovystřízlivění.

Tak to bylo, jest a bude vědy. Tak to bylo
p> drubé s národem českým, když na základě
„sutority písem“ roztrhán byl ve strany — katoli
ckou, kslišnickou, českobratrskou, helvetskou a
lutberskou. Následovaly krev a oheň a vystřízli
vění po bitvě na Bílé hoře.

Tak to bylo ve Francii, když papežem jeho
udělal se bezbožnický Voltér, praotec liberalisma.
Krev a obeň — a vystřízlivění. A jak to jest nyní
zvláště v národě našem?

Jsou tu katolíci, kteří podrobují se v ohledu
náboženském autoritě Kristem v Petru ustanovené.
Vedle uich jsou tu společnosti s domnělou a zdán

"livou autoritou písma svatého. Jsou to loteráni,
"helveté čili jak si nyní říkají reformovaní a mezi
nimi skrytí pastoři pouze rozumářští, kterém pls
mo již není autoritou, nýbrž jen jejich rozum
Krom nich jsou tu ty nově povstávající sekty roz

lěných těch irvingidoů, novokřtěnců, „balcará ců“s td. —-—

Ale mesi všemi zevně k té neb jiné církvi
náležejícími jsou vzdélanci ve valné většině —
pochybovační neb úplně bezbožecky smýšlející —
liberálové, kterým domnělou autoritou je „věda“.
Jest to ovšem „věda“, která se honí za rychle se
střídajícími nedokázanými tvrzeními. Jest to no
vověká autorita professorů. Vedle nich pak pro
polovzdělané liberály vyvinula se autorita novi
nařů. Valné většiny liberálů, jimž ee nedostalo
vyššího filosofického vzdělání, staly se autoritou
NárodníListy. „Papežkon národa českého“
atala se němkyné protestanská paní
Rósa Grégrova a kardiaálvjejími jsou Anýž,
Klofáč, vydavatel Šípů Karel Tůna atd.

Ale na tom není dost. Máme ještě bezbože
eké tábority v různé strany rozstěpené. Jsou to
radikálové. Nevím, koho mají za Žižku a koho sa
Prokopa holého.

Konečně máme pak eocialisty s kommunie
mem jmění a žen, i anarchisty, tedy „svobodo
myslné“ jamníky čili adatity.

Výstražné to opět poočení! Zvěstuje zase
krev a oheň. Vystřízlivéní ovňem čéš prokuitá,
ale jde pomalu.

Prozatím je to jen strach před socialisty.
Páni liberálové čeští zavrhají 8 nimi autoritu Bo
hem ustanovenou, ba Boha samóbo. Ale socialisté
zavrhli taky autorito Národních listů a s nílá
skuk vlasti. Pane Klofáči,honemsežeňte stranu
socialistů národních, kteří by uznávali autorita
naši. — Alo páni zapomněli, kde se pohrdá auto
ritou oprávněnou, protože Boží, tam nevydrží auto
rita uchvácená. Národní socialisté se již rozště

jí. Nebudou otročiti autoritě paní Grégrové.
se x nich stane, nevíme. Budou to nějací no

vověcí „sirotci“ Ale ani toto výstražné poučení
nebude mnoho platno. Než autoritu pravou, raději
žádnou; než autoritu Petrovu, raději krev a oheň.

i še ne? Krev a oheň nám svobodomysl
ným měšťákům se nelíbí. To se nebodí pro naše
domy, ob.body a pole. A tak proč přece trváte
při autoritě G:égrevské a odporujete autoritě
oprávcěné? Inu! Předně se bojíme novin, a za

drubé katolického nic nečteme; to je nám did.
A když nám Národní povidají, še (o je klerikařlemus,a tenže jeněcobresaého,tak60tohobo
jíme. Nejlépe by bylo, kdyby se ti soclalisté skro

tili kanony u žalářem:; a tém klerikálům br seto štvaní proti nám taky sapovědělo. To by bylo
nejlepší. My bychom neměli strach o svůj majetek,
„lid“ by poslouchal, do kostela chodit bychom
tomu „lidu“ nebránili. My bychom při tom seděli
pevně na radnicích, z nás by se volili poslanci
a bylo by dobře.

Aono,ano! Bylo by dobře! Jenže, budeli to
takhle dále chodit, bude zle. Svoboda bez
oprávněnéautority přivodívědyavád
krev a obeň. Tolik by se byli měli páni z
jepisu již naučiti.

A po krví a ohni přijde zase vystřízlivění.
Zase nastane to, co p. Herold, Grégr a jiní s pa
story ve spolku nazývají otroctvím ducha. Náro
dové poznají, že nutno vrátiti se k autoritě Bo
hem ustanovené, totiž k té, která počala Petrem
a trvá v nástupcích jeho. Národové poznají, že
otročili autoritám neoprávněným, uchváceným a
proto že přišla krev a obeň. Přijde doba nová,
doba svobody obmezené autoritou Petrovou, spro
stěné otročení autoritám uchváceným. Prozatím
dává se nám výstražné poučení; kéš by co Dej
dříve bylo slyšeno!

Národní hospodář.
Praktické rady ©sašení ovoce.
Francouzský Jist „Journal d'Agricultare“ při

náší praktický návod k sušení ovoce v podobě
stručných pravidel, jež zní následovně:

1. Lisky k sušení buďtež dřevěné, as 90 cm.
dlouhé a 50 cm. široké, nikdy ale ne z pletiva
kovového, jež ee snadno pod tíží ovoce prohýbá.
Rámy lísek buďtež zhotoveny z borového dřeva,
pros:ého uuků.

2. K usušení višoí a švestek používejme jen
yralého, „velkého“, vybraného ovoce, jež se vloží
na lísky a z počátku při mírném, pak ale při vět
ším teple suší.

3. Jakmile se višně a švestky usuší, nechť
se pak nasypou hustě na jinou lísku, načež 8e
vodou povlbčí a ještě jednou dosuší, čímž obdrží
stejnoměrnou, krásně černou barvu. — Mnozí do
poručují ponořovati ovoce do roztoku cukerného,
což ale není radno, neb manipulace ta vyžaduje
jednak většího oákladu, jednak jí ovoce sbělá
(kristalizací cukru).

4. Před přípravou švestkových povidel —

— odstraní se nejdříve pecky, po té se švestky
vsypvu do měděného kotle a při mírném obci mí
chají stírkou, vybíhající dole v ostrou branu a
zhotovenou z akátového dřeva. Když se byly švest
ky rozvařily, použije se k dalšímu míchání hra
bačky, jejíž ostrou hranou stírají se hlavně stěny
kotle, by se zamezilo připálení.

5. Z jablek se nejdříve jadřinec vyrazí, na
to se strojkem oloupsjí a v celistvosti suší Dlužno
zejména dbáti, aby oloupauá ovoce ihned se vBy
Palo na Jísku a ta se okamžitě vsunula do sušár
ny, by jablka na vzduchu nezhnědla. Mnozí dopo
roučejí, aby se jablka bezprostředně po oloupání
vyprala v solné vodě, jiní zas apařují oloupaní
jablka: to obé dlužno zuvrhnouti; neb ovoce tím
přijímá mnoho vody a proces sušení zbytečně se
tím jen zdržuje.

6. Hrušky se druhdy teprve tehdy oloupaly
a sušily, až na boilíčku uzrály, Ččíměnebyly tem
né barvy. Dnes, kdy obecenstvo vyhledává sušená
jablka a hrušky jasné barvy, zpracuje se již ta
kové jádrové ovoce, jež má sice černé jádro, avšak
dosud ještě nezměklo.

7. Moozínejprv hrušky olougejí a pakt
prve paří, což se ale nedoporoučí. Ovoce má se
rakama olonpati a má-li nabýti oblíbené jasné
barvy, tož se nejprvé níří a pak teprre suší. —

8. Celé hrušky vždy se lépe platí nežli v
kouscích — v podobě křížal —; vyžadují ale delší
doby k sušení a více tepla. Velké loupané brnšky
platí ne nejlépe, kdešto malé loupané platí se nej
Špatněji. Abysušené brašky nabyly jemaé, příjemné
chuti, dále aby déle vydržely a staly ae sdobněj
šími, tož spaří se bílé podzimní máslorky neb
bergamotky, vylisují se a šťáva z zich vaří se
tak dlouho až silné zhoustls. Do této šťávy Na
mačejí se pak polosušené hrašky a když byla šťáva
odkapala, tož se dají posnovu sušiti.

s +
*

O zašitkování nesralého a spadlé
he ovoce. Zmíňajíce se o přednášcepana řiditele
Havránka vBělohradě uvedli jsme, še s nezratých jablek
a padavek možno připravovati rosolovinu, marmeladu
ovocné víno a jablečný ocet. 1. Rosolovina č. hu
spenina. Sebraná jablka červivá, odřezkyjablkovéa j.
operou se v Čisté vodě, na to se rozkrájejí A semon
níky i vše od červů vyžrané se vykrájí a odstraní.
Zbývající čistá část vloží se do mědéného kotle (v ma
lém do email. hrnce) a polije se vodou tak, aby byly
všecky konsky pod vodou a vaří se, až vše jest zcela
měkké. Pak odcedíme vodu ze zavařeniny, která v 60
bě chová rozpuštěné šťávy jablečné, jmenovitě kyse
linu jablečnou, cukr, soli a hlavně látky pektinové,
ješ spůsobují rosolova ční šťávy ve stara studeném.

modro iadigem. Zahuštěná,jasně či
do aklenic a nechá se netydnodti.

Stadená tvoří pěkný, vzácný rosol, který možno:i.

lepší tabule jako labůdku nosltí. Jiný způsob v*»byjest. Nezralá a červivá jablka se očistí a
kotle (neb email. hrace) vloší. Na to nalije se vody

aj všeckypotopea jeon,pažeš vaří ee,aš stoho jese řídkým plátnem nebo
Odcesená šťáva zavaří 20 s cu

litršávy dá we400 gr. cukrua nechá se as čtvrt hodinyvařití. Tato hreponina má

krásnou šluto-červenoů barvu, chuťpříjemnou a jestpochoutkou dětí i dospělých.2. Marmeláda. Vařená
a rozmačkaná jablka cedíme žíněným sýtem, čím žod
dělí se vařená dřeň od tvrdých slapek a semenníků.
Šťáva se zavaří a přidá se k ní stejné mnolství cu

kru (dle váhy t. k na 1 kg. šťávy 1 kg. cukra), načež se zavaří. ato zavařená msrmeláda se plní do
sklenic a uscbová do koláčů, koblih neb jako poma
zánka na chléb. 4. Ocet. Ovocné víno. Jablka (neb
padanky, slapky) omytá, vší nečistoty sbavená, roz
mačkaji sí v kádi anebo na mlýnkn na kaši. Tato
jablečná kaše naplní se vretvovitě do kádé a silně
uš!apuje (stlouká), jako když nakládá ne zelí. Káď

staví ze do teplé místnosti. Čím je teplejší místnost,
tím rychleji se děje zoctění. Ušlapaná kaše v několika
dnech počne krasiti, kteréžto líhové kvasení přejde v
brsku ve kvašení octové, coš pozná se po vůni. Ne
cháme-li takto káď státi nepřikrytou as 3 měsíce, soctí

se nám úplně veškerá jablečná šťava a kohoutkemzapuštěným u dna vytočíme ten nejsilnější ocet jableč
„ jahož můleme dosáhnonuti pak lisováním ještě až

do 70 proc. váby jablek. — Chceme-lí však mnoho
octa vyráběti, scedíme jenom ten ocet, který nám sám
kohoutkem vyteče, a když přestal téci, nalijeme do
kádě vody, k níš jsme přidali 3 proc. líhu — tedý
na každý litr asi 5-3-4 dg. líhu. Tento líh pakrychle

nám zoctí a mr můžeme manipulaci ta 2—3kráte opa
kovati. Velmi dobrý,domácně vyrobený ocet opravajese dle návodu Kneippova takto: Ovoce: jablka, brašky,
siíry a j. rozkrájí a roztluče se dřevěnou palicí a na
hází se do sudu nebo do hrace. K tomu přidá se na
měřicí ovoce as 2 bretí ma vaduchu sušených kopřiv,
něco vlažné vody a cukra nebo medu (na měřici ovo
ce 10—15 |. vody a 3 čtvrtě kg. cakru) a všecko se
promíchá. Nádoba se na vrchu papírem(plátnem) ob
váže a papír špendlíkem na více místech propíchá.
Nádoba postaví se pak de teplé místnosti. Po 8 dnech
zamíchá se opět kaší a zase se nádoba papírem ob
váše; míchání opakujeme ještě £—3krát, všdy po 8
dnech. Průběhem 5—6 neděl máme jiš dobrý ocet,

jejš plátnem procedíme, hustou tluč vytlačíme apav čisté nádobě dobře ukryté do sklepa postavíme. Zá
hy usazují se hustší částky na dno nádoby, tak že
na vrchu máme čistý ocet. Z červivých neb spadlých
Švestek, které se rozmačkojí v kádi a pak se nechají
skvasiti vyrábí ae z vykrasené břečky jednodochou
destilací na kotlíku (destiluje be dvakrát až třikrát)
chutná slivovice.

Drobná obrana.
Německá českoslovanské národní

eírkev. Němečtí starokatolíci vyslali odpadiíka
kněze lška, aby usiloval v Čechách a na Moravě
pro českoslovanskou národní církev. Išsův biskup,
němec z říše německé, je Hercog. Příznivcem té
to budoucí národní církve jest professor Bendl,
nevěrec ze řad Wolfiánských štváčů. Též nějak
německý liberál Schirmor podporuje Išku. —
tak se pan Jóka vydal na cestu robit tu novou
církev německo-českoslovansko národaí. Přišel nej
prv do Olomouce. Jak pochodil patrno z toho, že
evangelický kazatel Pradký a redaktor Daněk
ma řekli, že ku zřízení Iškovy církve není doba
příhodná. Dne 22. erpna t. r. řečnil v Košířích
na Mlynářce a občané tam shromášdění mu tlo
skali. Proč by ne? Toť přece něco krásného, 60
svět ještě neviděl. Německo-česká-národní církoví
A-kdyby -00-anitonelíbilo,lož věsme,že hza
vřesy věci ještě krásnější. Kněz prý není a Be
bude pánem své obce církevní, ale jejím zvole
ným mluvčím.— V Olomoucise uzávíralo, Že6
bude kněz najímati na dest let a bude úředníkem
obce. Po šesti letech, — kdyby kněz pány demo
kraty neposlouchal, může býti propoštén. — Po
platky štólové přestanou, a kněz nebude „pano
vati nad svědomím lidu“! — To „je krása, to je
krása! Kašz nebude otročití hierarchii, ale bude
tak skoro asi ponocným obce. — Poplatky pře
stanou, poměvadě se tomu německo-českému kně
zi dovolí žene a děti, nebade toho potřebovati.
Kněz nebade pánem své obce, ale obec od park
mistra až do posledního policajta bude pánem jeho;
vebot zrovna takhle to ustanovil Kristus Pán.
Kněz nebude pánem svědomí, ale páni demokra
té budou pány evědomí jeho. Co budou oni po
roučet, to bude muset učiti a konati, zvláště pak
bez zpovědi podávati „kalich Páně“ — tře
bas veřejným cizoložníkům, souložníkům a lichvá
řům, jak páni poročí. Opravdu je to krása. Jenže
se p. lěkovi nebade dostávati kněží, kteří by této
nové hierarchii otročiti a tělo s jeho potřebami v
staré církvi zanechati chtěli. A témto věcem se
tleskalo na Mlyoářce. Jak pak by ne; vždyt DrÝ
to byl spolu s těch, kteří v ty doy slavili
ajesd katolíků v Praze, co prý tomu říkají. Ale
nebyl to snad jen dotas pens léky a těch, co mu
v Košířích tleskali, je to prý dotaz „českého svě
ta“. Český svět je trochu větší než tleska'elé Ko



ovět nevidí spásu v Němcích, Bea

hy Seo na Hercogori— PravýČechmilnje jsmto. 00 je opravdučeské; zbošíz Němec
af ni nechá Čechjak mje p. láka. K vůli to

„m2 že odpadlý kněssechce oženit,
-nebede.se národ českýučiti nové mémecké víře.
| Naopaksdáse nám,še právěza dnů našichta
(víra svatováclavská ma BOvOse počísá probouzet
„ve světě českém“. :

Politický přehled.
„Angličané porazilimahdistyna horním
Nilu a tím se stali pány na Bílémi ModrémNilu,
v Darfuru a Kordofanu, kterážto Území jsou asi
tak velká jako Rakousko, Německo a Francie.
Země tyto podařilo se před více než dvaceti lety
podrobiti Ismail pašovi, tehdy skoro neodvislému
vladaři v Egyptě, jejž podporoval vlivem svým Na
poleon III. Když všsk byla r. 1870 Francie u Be
danu povalens a Angličanům se podařilo získati
většinu akcií suezského průplavu, stol se vliv An
gličanů v Egyptě rozhodujícím. Ismail paša musil
se konečně vzdáti trůnu a Egypt stal se pouhou
loutkou v rukou Angličenů, kteří se zmocnili ve
škerého obchodu ve vnitřní Africe. Leč r. 1880
následkem agitací dervišů povstal na horním Nilu
v Sudanu nábožeoský ruch vyznavačů Islamu,
který chtěl pobouřiti, sjednotiti a obroditi veškerý
svět mohamedanský. Nový prorok — mahdi —
pobouřil arabské a fullabské kmeny v Senaaru,
Darfuru a Kordofanu, a vítězný jeho vůdce Osman
Digma porazil v říjnu r. 1881 englickou armádu
Hicks psšovu, pak potřeno anglicko-egyptské vojsko
vídeňského Slstin beje, v lednu 1884 porubána
armáda generála Bacherova a nedlouho potom
zmocnili se mahdisté na stoku Bílého a Modrého
Nilu opevněného města Chartumua zničili celou
anglickou armádu i s Gordonem pašou. Od té
doby vládlo vojsko proroka madhiho neobmezeně
v Sudanu, Darfuru a Kordofanu činíc z hlavního
města Omdurmanu výpady až na pomezí egyptské

- a rodomořské; ba nescházelo mnoho, že by se
byl Osman Digma zmocnil i pobřežního města
Suakinu, italské kolonie Erytbrejské. Když první
lžiprorok zemřel, se stejnou fanatičností vládl jeho
synovec. Roku lonského povstaly jisté neshody
mezi vůdci mabdistů a toho použili Aogličané, že
postupujíce a opevňujíce se podél horního Nilu
krok za krokem, zřídivše si spojení s Egyptem
spojení po parních i železnici, začsli mahdisty
tlačiti nahoru. Mahbdisté měli ponejvíce jen sečné
zbraně, kopí a šípy, jen něco málo téžkopádných
zbraní měli a ty nemohly ovšem odolati rychla
„palným puškám a dělům anglicko egyptského voj
ska. Mahdisté byli letos poražení u Chartumu a
tyto dny u Omdurmenu na Bílém Nilu. Kitshener
paša dorazí asi mahdisty, jichž v poslední bitvě
padlo 15.000 a zmocní se tské celé bývalé državy
egyptské. Císař německý Angličanům k jejich ví
tězství blahopřál; chtěl tím patrně poškádlit Fran
couze,kteří se zatím zmocnili častí krajů na Bí
lém Nilu, Na části Modrého Nilu činí si nároky
Habešané, za nimiž stojí vliv ruský a francouzský,
Není pochyhnosti, že obchodní a vojenskézájmy
Angličanů, Francouzůa Habešenů budou se kři
žovati a že následkem toho hrozí nebezpečí nejen
v Číně, ale i v Africe.

Ve Frameli množí se zmatky následkem
událostí, které souvisí s Dreyfussovým processem,
Německožidovský tisk v Německu, v Rakousku s
v Italii vydává miliony na uplacení novin a za
telegramy o záležitosti Dreyfussově, Záležitost
Dreyfussova sama o sobě nebyla by žádnou poli
tickou událostí, kdyby jisté politické strany a
státy nevyužitkovaly ji k nekalým svým účelům;
těm se také nejedná o I dumilnosť a osvobození
pro velezrádu odsouzeného židovského setníka
Dreyfussa. Bursovní židé, kteří jediným šikovným
bursovním tahem přiváději tisíce rodin na miginu
a zaviňují četné samovraždy zoufalců, ti tak útlo
citnými nejsou. U nás pohlíželi mnozí — jsouce
v "politice naivní a nezkušení — na Francii jáko
na vzor státu svobodnéhoa spravedlivého. V pravdě
jest francouzská republika státem mravně prohni

„Jým hned odnešťastných dnů sedanských. Kdo vládne
od tédoby ve Francii ?Kotterie svobodných zednářů,
židovští bursiáni, protestantští bankéři a smečka

hladových advokátů, lékařů a inženýrů, která se
spolčuje s vládnoucí stranou, prótože rozdává
mandáty, koncesse a sinekury. Skandální“ pro
cessy akcionářů jiho-severofrancouzské spojovací
dráhy a průplavu panamského odkryla hnilobu

-francouzskou v plné nahotě, Obrovská většina vin
níků, která okradla menší obchodníky, živnostníky
a měšťany, unikla trestu a. jen sem tam nějaký
provinilec byl obětován, ale brzý opět amne
stován, aby se uraženému liduučinilo zadost. Ži
dovské prospěchářství a nabatý cynismus prožícá
veškerou Francii. Zhoubnému vlivu židovské in
ternacionály dovedlo se uzavříti nejdéle námořní
válečné loďstvo a vojsko. Leč, když soudcovský,
advokátský a lékařství stav propadl židovstvu, toto
se vrhlo tím lačněji na armádu a neustalo, dokud
se pro své členy nedomohlo míst velitelských, ba
i v ministersku války a generálním štábu. Čeho
se francouzští generálové obávali, brzy se stalo;
cizí státy dostávaly ty nejlepší informace o stavu,

rozložení a organisaci branné síly Francie. Od toho
dne stala se Francie mnobem slabší, poněvadž
není jista před zrádci ve vlastním svém táboře.
Když francouzští štábní důstojníci nabyli přesvěd
čení o vině Dreyfussově, neváhali jej vydati spra
vedinosti. Leč allisnce isreelite má dlouhé prsty
a veliký vliv u jednotlivých vlád. Snad, aby ro
zervanou a vlastními syny zrazovanou Francii do
outili k válce, chtěli si židé z celého svéta vynu
titi obnovení Dreyfussova procesu. Snad, aby
překazil opětné dosazení jeho a jiných židů do
francouzské armády, padělal podplukovník Henry,
který za Francii krvácel v 19 bitvách, jednu li
stinuo viněDreyfussově.Stalo se todvě leta
po odsouzení setníka Drefussa a nemělo
to tedy na jeho odsouzení pražádného vlivu. Když
však ministr války neobezřetně mluvil ve fran
couzské sněmovně o procesu Dreyfussově a když
pak obbájci Dreyfussova a Zoly, kteří asi zjednali
si příležitost do tejných akt — (hladovící písař
neb voják podlehne snadno pokušení a penězům)
problásili, že dopis Henryho je padělán, dal tohoto
Cavsignac zetknouti. Henry věděl, že jako dů
stojník je ztracen a podřezal si žíly. Cavaignac,
ministr války prohlásil, že je sice i teď přesvěd
čen o vině Dreyfussově a vzpíral se obnovení
processu, ale odstoupil a ministrem války se stal gen
Zurlinden, vzdal se ministerského úřadu, Cavaignac
není vojákem President Faure je přesvědčen,že Ně.
mecko, vlastně jeho vojen. příručí plukovník Schnee
koppen opatřoval si z francouzského generálního šťá
bu důležité listiny. Kdyby se to v obnoveném pro
cessu tajnými státními listinami zjistilo, byly by
kompromittován s Německem i jeho císař. Prudký
a vznětlivý císař Vilém, který pro jisté případy
má patrně zabezpečený spolek s Anglií, mohl by
snadno vypověděti válku. Radikální předseda mi
nisterstva Brisson a většina jeho kollegů jsou pro
revisi processu Dreyfussova a staví se tak proti
presidentovi i proti velitelům armády republiky.
Zbrklý radikalismus přivedl Francii opět do úzkých
a to vdobě, kdy se jedná o ochrenu důležitých její
zájmů v Evropě, vnitřní Africe i v Číné. Francie
vydána jest novým bouřím a sporům v šanc a
jako rozervaný spojenec ztrácí pro Rusko valně
na ceně. Ruské časopisy se svým smýšlením netají.

Drobné zprávy.
Valná hremada politického druž

stva tiskového pod ochranou sv. Jana Nepom.

v Adalbertinu za účastenství více než padesáti členů.

Schůzizb předseda vys. dp. kapitulní děkan agen. vikář Th.Dr. Alois Frýdek. Pravil mezi ji
ným: Otvíraje veledůstojné, velebné a velectěné shro
mášdění naši valnou schůzi, pozdravuji Vás co nej
ardečněji. Od poslední valné schůze uplynulo 8 měsíců
a proto nelze očekávati žádného valného úepěchu. Ale
kdyby byla i delší doba plynula, je družetvo dosud
jaksi v plenkách. Ačkoli se výbor vřele o to příčí
ňoval, přece nemohl docíliti úkola stanovami ma vy
tknutého. Než i zde platí: Člověče přičiň se a Bůh ti
pomůže. Přeji slavnému družstva více členů a přispí
vatelů než dosud. Prosím Vás opět a opět, abyste za
členy, přispívatele a dobrodince přistupovali, neboť
discésní dům Adalbertinum působí nám dosud starosti,
abychom jej zbavili břemen, na něm váznoucích. Hleďme

y dle sil působiti a Pán Bůh nám jistě požehná
vati bude.PrávěpřicházíJeho B Milosť,nášnejdůstojnější pan biskup. (Celé shromáždění povstalo.)
Vítám jej co nejuctivěji a pozdravuji co nejsrdečněji.
Na to přistoupenok drahé části programu, ka čtení

jeníkůvalné schůze ze dne 27. prosince 1807.Četl
ji jednatel spolku pan dr. Gustav Domabyl. Když
byl protokol schválen, přečetl na to schůzi jednatelskou
sa rok 1997—18098. — Výbor valnou schůzí dne 27.
prosince 1897 zvolený ustavil se v prvé výborové schůzi
takto: za předsedu zvolen Megr. Dr. Alois Frýdek,
jenž volbu přijal pouze prozatímně, kan. Dr. Jan
Soukup za místopředsedu, Dr. Gastav Domabyl za
jednatele, vikariatní sekretář Václav Uhlíř za pokla=
dníka. Ustanoveny byly také tři odbory: a) řečnický
a agitační, do něhož zvoleni pl. tit. pp. vikát Schrei
ber, děkan Střebský, kan. Dr. Soukup, farář Marek,
katecheta Dvořák, Dr. Reyl, kaplan Stejskal; k od
bora tomuto náleží též předsedovévenkovakých jednot;

b) odbor správní a finanční, do něhož byli zvoleni pl.
tit. pp.kanovník Dr. Soukup, sekretář Uhlíř, sekretář
Střebský, Dr. Beneš a jednatel Dr. Domabyl: c) odbor
redakční, do něhož byli zvoleni pl. tit. pp. Dr. Soukup,
Dr. Beneš, Dr. Reyl, dr. Dom“byl. Výbor měl celkem
8 schůzí; do schůze konané dne 16. února 1898 po
sváni byli pl. tit. pp. vikáři s vikariatní důvěrníci.
Hlavní péči měl výbor odokonání „Adalbertina“ jakož
i finančních poměrů urovnání, a o katolickou organi
saci. Dle usnesení valné hromady mělo býti na chodby
a do sálu zavedeno plynové osvětlení, a bylo také
v tomto smyslu s městskou správou vyjednáváno, jež
udkazala na doba jarní, zároveň však poukázala na
to, še zřídí se ve městě elektrická centrála a že by
bylo výhodnější eečkati a sál i schodiště Adalbertina
elektricky osvětliti. Výbor usnesl se tedy 8 defini
tivním osvětlením ještě sečkati. Aby se mohly ve dvo
raně odbývati veřejné schůze, přednášky, produkce,
pořízeno bylo slušné podium, které se v čas potřeby
může v části rozložiti a odstraniti. — Zahrada zří
zena byla zahradníkem p. Valešem, a postaven v ní

bního u prostřed zahrady upuštěno z důvodů, že by
to byla stavba dosti nákladná, za to však nepraktická
a nevýhodná. O poměrech finančních podá zpráva
pan pokladník. Účty stavební byly již p. ing. Hell
mannem dodány, a p. architektem Weinbengetem ad
justovány, K provedení katolické organisace v naší

diecési konána byle dne 16. února 1508 schůse vý
boru, ješ se súčastnilo kromě výboru ještě 17zástupců
diecesního kleru. Ve schůzí přednášel p. Dr. Reyl ©
klerikalismu, vel. p. Stejskal ©tisku, p. sekretář Uhlíř
o otázce národohospodářské, jakož o katolické orga
nisaci. O této poslední rozpředl se živý hovor, jehoš
ovocem byl slib dvou pánů účastníků, de ve ových
krajích přičiní se o zřízeníkatolicko- národních spol
Dne 17. dubna t. r. konána byla v Adalberinu o 3.
hod. odpol. veřejná schůze družstva, při níž mlavili
p. Dr. Benešo thematu „náboženství a národnost“,

redaktor Štábl „o politickésituaci“ a p. Dr. Bud.

orský „0 pomoci S (daných socialních poměrů našídnby“. Učastenstrí bylo 8 ušné, jak patrno z toho, še
vydáno bylo přes 560 legitimací; účastníků napočtěno
ke 400. Rovněš podporovalo dražstvo schůze venkov

n br jednot, že vyslala řečníka, kdyš si toho některájednota přála. Práce družstva absorbována byla v mi
nulém správním roce (trval 8 měsíců) dokonáváním
stavby, jakož i rovnáním poměrů finenčních; k další
práci a plnění svého úkolu tím družstvu cesta aro
vnána. V Hradci Králové, 31. srpna 1898. Dr. Gustav
Domabyl, t. č. jednatel. — Vp. Sratoš z Cerv.
Kostelce praví, že dva páni učinili slib, še založí
katolické národní spolky. Žádá v té příčiněvysvětlení.
Vdp. farář Václav Uhlíř z Vel. Jesenice pravil, že
spolky tyto mají pečovati o zájmy katolické, národní,
hospodářské, sociální a politické našeholida, Další
vysvětlení podal pan dr. Do mabyl. Vys. dp. předseda

prohlásil na to jednatelskou zpráva za echválenou.Zprávu účetní a pokladní po al vdet. pan Václav
Uhlíř; ze zprávy vysvítá, žo stavba a zařízení Adal
bertina stály přes 162.000zl. Vys. dp. Th. Dr. Frýdek
podotkl, že příspěvky a dary na Adalbertinum -mimo
vdp. faráře Uhlíře přijímá též nd. biskopská konsistoř,
protože mnozí pánimají též 8 konsistoří co činiti. Vp.
dp. kanovník Hampl dary ty příjímá a odevzdává
mně a já pak z nich dle potřeby dávám dp. jednateli
anebo je zejména členské příspěvky příležitostně ode
vzdávám vdp. Uhlířovi. Tento vyslovil přání, aby
větší zásilky nebyly posílány do Vel. Jesenice, ale ra
ději do Hradce, kde se snáze mohou uložit do spoři
telny anebo odtud se vyzvednout, jelikož v záložně
nelze tak lehko peníze vyzvednont. Dary i členské
příspěvky se účtují zvlášť. Vdp. děkan Hejzlar
z Přelouče tázal se na stav jmění a dluhů Adalber
tina. Vysvětlení podal vdp. Uhlíř. Na to následovala
debata o různých úkolech polit. a tisk. družstva, jíž
se účastnili J. M. nejdůst. p. biskup, kapitalní děkan,
vdp. děkan Beran, monsignore Hakl, Dr. Reyl, ředitel
Hrnbý, dpp. faráři Marek, Branclík, Králík, Bettlach,
rofessor Kašpar, vp. Elitzer a j. Před odchodem J.

B. M vzdal activý dík nejd. biskapoví vys. dp.Biďseda Tb. Dr. Alois Frýdek. Pan kapitulní děkan
opakuje prosbu, aby nebyl více do výboru zvolen.
Loňskou volbou ukázali Jete, že máte ke mně dů
věru. Prokašte mněnyní láska s nevoltemne. Jsem
pracemi přetízeň, souhlasím se vším co učiníte, ale
mám tolik jiných prací, že při 66 letech svého stáří
nemohu všemu vyhověti. Dokažte mně bratrskou lásku
tím, že mne nebudete volit. Na to ředal předsednictví
vys. dp. Th. dr. Soukupovi. onsignore poukázal
na velké zásluhy vys. dp. generálního vikáře o poli
tické družstvo a sl. shromáždění jej jmenovalo na
jeho návrh za volání vý born č! svým prvnímčestným
členem jednohlasně. Na to se přikročilo k volbě
nového výboru. Za skrutatory byli zvolení dpp. spi
ritual Petráň, vicerektor Pour, Orel a Vaníček. Do
výboru byli zvoleni následající dpp.: Dr. Ferdinand
Beneš, Josef Beran, děkan v Králové Dvoře, dr. Gust.
Domabyl, professor theologie, Alois Dvořák, katecheta
v Kostelci n. Orl., Jan Dvořák, farář v Nebovidech,
Frant. Hejzlar, děkan v Přelouči, Ant. Hrabý, ředitel
biskupské knihtiskárny, Václ. Marek, farář v Hlinsku,
dr. František Reyl, ředitel Borromaea, Dr. Jan Soukop,
čestný kanovník, Josef Stejskal, kaplan « Náchodě,
Tomáš Střebský děkan v Mikulovicích, Václav Uhlíř,
vik. sekretář ve Velké Jesenici, Josef Kašpar, gymn.
katecheta v Novém Bydžově. Výbor se ustavil násle
dovně: za předseda zvolen vys. dp. dr. Jan Boukap,
za místopředseda vdp. Tomáš Střebský, zs pokladníka
vdp. Václav Uhlíř, za jednatele vdp. dr. Fr. Beyl.

Excercicie v Králikách. V klášteře
na hoře Matky Boží u Králik konaly 8e současně 8
českými exerciciemí v bisk. kněžském semináři v
Hradci Králové, jichž me účastnilo 30 dochovních
naší diecóse. Exercicie řídil veled. p, R. Ant. Wietbe,
slovy srdce jímajícími život o působení kněze probí
ral, a ducha církevního účastnících oživiti se snažil.
Jménem účastníků zaslal veled. pan vikář Kribl Jeho
Bisk Misosti pozdravný telegram, Da nějž Jeho Bisk.
Milost laskavě odpověděla a své požebnání exěci
tantům poslalo. Týž veled. p. vikář poděkoval v pá
tek ráno veled. p. exercitátorovi vřelými slovy 28
všecky dohré rady napomenutí a povzbuzení, jakož
i celému důst. kollegiu O0. R. za v pravdě bratrské
přijetí a pohoštění. Se slovy jeho všichni účastníci
upřímně soahlasili, a s přáním 8 shledanou 8 důst
Otci Redemptnisty se rozloučili.

Soubojová affalra rozčeřilav neděli ne
málo zdejší obecenstvo. Inženýr p. V. šel ve spole
čnosti dam po silnici na Brno. Tu 8e hnal proti nim
po chodníku cyklista; nechtěla-li se společnostdáti
přejet, musila spěšně uskočit. Inženýr p V. vytýkal
cyklistovi (byl to nadporačík v civilu), že nemá po
chodníku jezdit. Ten to vz | za urážku a. vyzval
pana inženýra na s9uboj. Úředník nechtěje se do
pustiti zločinu, zamítl souboj a udal věc divisnímu
veliteli a státnímu návladnictví. V Králové Hrad ci
jscu na dohra této události zvědaví.

V hradeckých hotelích straší všady
němčina, ačkoli německé nápisy na nich. jsou odstra
něny. Okolnost tato rozčertila minulý týden nemálo
jednobo pána pangermána v botela „u černého kons“,
neboť tyž človíček dovolil ai hulákati: diese [mper
tinenz! Die Aufchriften sollen deutsch sein. Das ist
wie jm Chinesenland.! Kdyby si v uzavřeném území
dovolil Čech takové poznámkv, tedy by místo jíd'a a
pití dostal vyhazov. Na, my Čecháčkové jsme hodnějtí,
my to vymlonváme a omlouváme. „U beránka“ vítají



Dravee v lidské podobě, krvežíznivá šelma, svrblý
člověk, litá bestie odkojená bezbožeckými a podvratnými
naukami anarchistickými dopustila se v sobotu podloudně zlo
činu nejhouanějšíhoa nejodpornějšího. Na kvetoucím, révovím
a malinami lemovaném pobřeží Lemanu h'edala naše císa
řovna a královna uzdravení, místo osvěžení našla tam však

čemného vraha, jehož před tím nikdy neviděla, jemuž nikdy
peublížila, jebož cbudým krejanům poskytla naopak mnohá,
četná dobrodiní. Věru, Italové jsou k našemu císařskému
domu lid nevděčný. Dnes poznávají sice Benátčané i Lom
bardové, že za rakouské vlády vedlo se jim lépe než li nyní,
taktéž Toskána a Florencie byla šťastnější pod Hababugy,
ale ukázali jim Italové vždy jen nevděk a zradu. Italie irri
denta v Přímoří a v jižním Tiroleku netají se svými záměry,
v neblahé paměti jest dosud Oberdank a soudruzi italští,
kteří roku 1882. usilovali o život rašeho císaře, císařovny
i korunníto prince Rudolfa v Terstu. Teď proklíná celá říše
Luecheniho, který proklál srdce vznešené císařovny. Na bo
jištích odnesli Italové dosud málo slávy, za to jako úkladní
vrazi vyšiouli se v popředí. Hrabě Orsini usiloval r. 1869.
o život Napolena III., Caserio sklátil r. 1894. presidenta
francouzské republiky Carnota, Pasanante a Acciarito cbtěli
skolit svého krále Umberta. Dýky iteleké zkusili též Špa
něleký minlstrpresident a jiní. ŠkolaMazziniho, Garibaldiho,
Crispiho ee činí! Luccheni překonal však všecky své krajany,
před ním mizí Němci Hódel a Nobiling i nibilista Rusakov,
který dynamitovou pumou roztrhal tělo cara Alexandra. Utoč
nici a vrahové posledně jmenovaní zaatírali zločin svůj aspoň

mluvou, že vystoupili proti svým politickým odpůrcům,
kteří prý utlačovali trpící lid. Luccheni takové výmlavy nemá.
Obětí vraždy ževevské jest žena, která, ačkoli trůnila Da
nejvyšších vyšinách člověčenstva, nikdy nevystoupila ze skro
mného a šlechetného působiště svého pohlaví; císařovna
Alžběta stýkajíc so ee světem, konala skutky lásky a milo
ardenství a nikdo nemůže říci, že by byl k vůli ní trpěl,
bídu a bol anášel; císařovna Alžběta nemohla buditi ani
nízkou, slepou « nenasytnou zášť, neboť sama byla trpitelkou,
vzdor její diadému a koruně; císařovna Alžběta trpěla se
vznešeným chotěm svým, když po — ne vlastní vinou —
vyvolaných a ztrecenych válkách musil přinášeti nepřátelům
velké oběti oa úkor své říše a svého rodu; císařovna trpěla
více než mnohá jicá matka, neboť stratila nešťastným epů
sobem jediného milovaného syna. A k tomu ty čelné neštěstí
a úmrtí v císařeké rodiné babsburské, i v královské bavorské,
s které pocbázelu. Co tu bořekých elzí musila prolíti, co
probdělých nocí a strastných okamžiků musila prožíti vzne
Šená trpitelka! Kdož s dvorem císařským v blízekém a dů
věrném -spojení žijí, ti dovedou mnoho o tot vypravovati.

Úmrtím cíoafovn stratil císař, ztratila jebo rodina,ztratila naše říše mnoho. Císařovna byla mysle vznešené,
ušlechtilé, jemné, citlivé. Vzdělání její bylo pečlivé a vše
stranaé a vynikala v tom ohledu nad mnobé jiné panovnice.
Politikou se císařovna obírala nerada; zevní leek, okázalá
nádhera a hlučné dvorní slavnosti neměla ráda; žila jen svó
rodině. Pak li však zájem říše a dynastie toho vyžadoval,
přinesla císařovna ráda žádané oběti. Pak ale vystoupila
důstojně, imposaotně jako rozená panovnice a přece zase tak
přirozeně a skromně, te dvořanstvo i lid i cizí panovnický
rod okoualovala. Viděli jsme ji v Kroměříži, jak dovedla
poutati nepřístupného cara Alexandra III., jak dovedla okou
sliti carici Marii Feodorovnu a velkokněžnu Marii Pavlovou
i vynějšího cara Mikuláše. Sotva však bylopo dvorní bostině,

jíždce, divadle neb dýchánku, hledala v knížecím arci
iskapském zámeckém parku na samotných procházkách osvě

žení a jako matka se svou dceraškou, bavila se sahradní
kovou holčičkou. Pozorovati nepororovaně naši panovníci
v takových okamžicích bylo poučné, neboť tak nejsnáze bylo
lse posnati její dobré srdce.

V rozhodných okamžicích doredla císařovna kouzlem
avé osobnosti působiti ve prospěch naší říše a r. 1886. bylo
zajisté její zásluhou, ře po následujících na to událostech na
Balkáně, nedošlo k válce mesi Rukouskem a Ruskem. Veliký
vliv měla též na starého Dea'ka a Andrassyho a na Maďary

Inserty sepočítají levně. |

vůbec, které dovedla nejednou ukonejšiti. Méně sympatickým
jí byl Bismark a starý císař Vilém, který na př. v Gastýně
nedovedl býti vždy příjemným. Císařovna naše byla žárliva
na okolnost, že našemu císaři, jakožto nástupci císařů římských
patří přednost mezi panovníky. Císařovna Alžběta v roz
hodných okamžicích bývala statečná a bývala největší oporou
eteaře. Ten doznal, že po emrti korunnito prince Rudolfa
duševní statečnost císařovny nedala nu klesnouti na duchu,
ale mužně a trpělivě neštěstí snéšeti. Okolnosti tyto vysvětlí
nám nezměrnou ztrátu a nezměrný bol císaře Františka Jo
sefa, které utrpěl zavražděním své choti. Rok jubilejní, rok
oslav na počest psderátiletého panování, proměnil se Jebo
Veličenstvu císaři a králi v rok uejvětšího ulrpení a žalu.
Kéž rakouští národové nabradí mocnáři věrností, oddaností,
svorpostí a láskou, čeho úmrtím své nejjasnější choti byl

utrpěl! v
Zavraždění císařovny.

Z německých lázní odebrala se císařovna Alžběta do
Švýcarska a navětívivši některá místa švycarská, přijela 29.
srpna do Territetu a odebrala re odtud do Caux. Odtud si
vyjela v pátek do Ženevy, kdež si problédla nábřeží, park
a villu Rotbschildovu a v městě učinila některé nákupy. V 80
botu chtěla ce vrátit parníkem přes Territet do Montreux,
avšak odjezd svůj parníkem stále odkládala. Její družina odjela
již dráhou. Na Z. hodinu odpol. bylo ustanoveno odplout:
z přístaviště, které ee nalézá naproti hotelu „Beau rivage“
a nedaleko pomníku vóvody Karla Bronšvického, který před
40 lety odkázal městu Ženevě asi 30 milionů franků. Dvorní
dáma, breběnka Starayová o posledních okamžicích panovnice
vypravuje: Císařovna byla v nejlepší náladě. O půl 2. bodině
opustili jeme botel a šli jsme ke přístavišti. Kráčely jstne po
chodníku klidně, berouce se k jezeru. Tu pozorovala jsem,
jak se nám od tohoto blíží mladý muž. Minuv strom přistou
pil k císařovně — až před vi. Myelila jsem, že vr-vorá.
Houl rukou. Měla jsem dojem, že chce ukrást bodinky.
Potomběželdál. Císařovna klesla k zemi. Zachyti
la jsem ji do svého náručí. „Je sned VašemuVeli
čenstvu panic?“ tázala jsem wc.Císařovna odvětila: „Nemubu
ničeho říci. Myslím však, že v praou cítím něco bolestného“. —
To je smad « leknutí, pravila jsom a dodala: „Račiž
V. V. přijati mé ráměl“ Pravila: „Nikoli — děkujil“ Nic
méně jsem ji podepřela. Nebylo toho však třeba Vstoupily
jeme na loď. Tam se mne ještě císařovna ptala: Jsem ble
dát — „Ano Vaše Veličenstvo— rozčilením“. V tu chvíli
sklesla na movo. Pozbyla vědomí. Já i několikdam
na.lodi jaly jeme se ji křísiti. Pokládala jsem její mdlobu za
plachý nervový záchvat. Na attentát nikdo nemyslil. Nemohl
také ani tašiti, že by se byl stel. Setkání na chodníku ná
břežnímbylojen okamžité.Neshlédla jsem vrukách
mužových nižádné zbraně. Když rozepjalijemešaty
Jejího Veličenstva, by mobla nabýti dechu, nebylo žádné
stopy po krvi. Vzpamatovavší se, vzchopila Se a pravila jas
ným hlasem: Co pak re vlastně staloť To byla
její poslední slova — aklesla nazad —smrtel
nábledost pokryla její líce —oddychbovalas tě
ží — potom počala chroptěti. Parnik odplul.Prosila
jsem kapitána, by se vrátil do přístavu. To 8e stalo. Císs
řovna byla úplně bez vědomí dopravenado hotelu.
V několika minutách byla mrtvolou. Zesnula,
mezvědivší, še stala se obětí attentátu“. Takéhr.
Sztarayová to nevěděla. Zvěděla to teprve, když císařovna
byla mrtva a avlečena. Neztratila mnoho krve.

Jiný svědek vypravuje, že vrah šel v průvodu starého
vousatého muže a když přišel blíže císařovny, zasadil císa
šovně prudkou ránu do srdce broušeným pilníkem, který
měl v pravém rukávě uschovaný. — Rakušan, baron Brussel,
viděl císařovnu kráčeti okolo pomníku vévody brunšvického,
psk překročila chodník a obrátila se ku aleji, která je od
vělena železným zábradlím jod břehu a asi půl minuty od
přístaviště. Naproti hotelu „de ia Paix“ stál mladíkprostřední
velikosti, opřený o strom. Když se k němu císařovna přiblí
žila, vrbl se na ni a bodl ji. Císařovna klesla, ale 8 pomocí
ženevského obchodníka Deusseta a hr. Sztarayové vpět po



vstala a šla k lodi aa paluba v průvodu Deusseta.
Několik bostí přiběhlo a chtělo císařovnu okartá
čovati Hr. Starayová je žádala, aby tak nečinili.
Dělaík z elektrároy Chamartin stál na nábřeží.
Pozoroval tam přecházeti u:ladíka, který činil do
jem, jakoby ns někoh> čekal. Pak se vrbl na cí
sařovnu, porazil ji a dal se na útěk Alpsk.u ulicí,
chtěje patrně dostihnou.i velkého Alpského námě
stí, klež by se byl mohl snadno ukrýti. Charmatia
ee pustil za útočuíkem, protuže podezřele utíkal,
chytil jej a odevzdal četníku Kaisrovi, lodníku
Albertori Fianovi a kočíma Viktora Vuilleninu,
kteří odvedli útočníka na nejbližší policejní stanici.
Vrab je cestou bez odporu následoval, zpíval si
písničky a pravil: „Zajisté jsem dobře trefil, mu
sel jsem ji zabit“. Jeden strášník poznal na poli
cejním řiditelství vraha a pravil: „Aha, tu je ten
chlap, kterého jsem viděl jiš po dva doy sedět
před botelem „Beau rivage l“ Strážník ten nevěděl,
že Luceheni zabil císařovnu. Na policii udal vrah,
že jest anarchistou bez zaměstnání, že není proti
dělntkům, nýbrž jen proti bobáčům.

Policejnímu komissaři Aubertovi udal vrah,

že pracoval jako fameník v května v Luzanu. Odtudodebral se do Ženevy. Již tebdy zanášel se
plánem, zavražditi nějakou mocnou osobnost neb>
členavysokéhorodu. Pomýšlel prý skoliti
prince Jindřicha Orleánského, kterývy
konal nedávao cestu po Asii a Habeši Avša«
princ zatím odejel ze Ženevy. Luceheni čekal na
jeho návrat. Pak jel do Evianu, doufaje, še tam
prince zastihne. Ale i tenkráte se zklamal. Luc
cheni vrátil se do Ženevy.Zde stopoval stále
cís. Alžbětu. Znal ji, neboť ji viděl ve
Vídni a v Pešti a o její přítomnostiv Ženevě
dovědělse z novin.Vznikl vněmúmyslcísa
řovnu zavražditi a chtěl úmysl pro
vésti již v pátek, kdy přibřížil se k cí
sařovně, ale nenalezl příležitosti k pro
vedení svého vražedného sáměru. V 80
botu od časného rána číhal v okolí ho.
telu Beau-rivage.

Krátce před půl 1. hodinou odpolední zpo
zoroval, že císařovnín komorník vyšel z botelu a
odebral se k přístavišti parníku na nábřeží Mont
blanc. Luccheni soudil z toho, že císařovna pod
nikne projítďku po jezeře. Postavil se pak proti
botelu de Ja Paix a ukryl ae za 12. atrom atromo
řadí na protější straně nábřeží a měl pilník,
kterým vraždu spáchal, pod kabátem
pohotově v pravém rukávě kabátu. O
1 hod. 40 min. přišla císařovna provázená dvor
ní dámou. Ostatní jest známo . . . Laccheni cho
val se při svém výslechu 3 odporným cynismem a
prohlásil, že jest anarchistou od 13. roku věku
svého.Pravildále žekdyby všichni anar
cbisté měli zmužilost jako on, že by
brzy zmizela měšťanská společnost. Ví,
že tento ojedinělý ekutek nepomůže, ale chtěl prý
dáti příklad ostatním.

U vraba našli vojenský pass, z něhož vy
svítá, že vrah se narodil z italské matky (7 otec
není znám) a že se jmenuje Luigi Laccheni a že
je příslušen do Parmy. Je 25 let etár, peněz prý
měl vždy dost, agitoval prý v Německui Rakousku
zvláště v okolí Terstu, zapleten prý byl i do le
tošních krvavých bouří v Miláně a odtud prcbl do
Švycar. Vláda italská upozornila vládu švýcarskou
důtklivě na nebezpečí anarchistické propagandy
v některých pohraničných kantonech a požádala
Ji za př.slušnou podporu. Ženevský kantou je ve
aprávě liberálních kalvinistů, kteří ode dávna trpěli
iádění ruských vihilistů, francousských a němec
kých anarchistů a socialistů. Také spolková rada
Švycarská výstrah vlády jtaleké nedbala. Luccheni

pren r. 1893 od vojskou, r. 1894 byl trestán verstu, pak se sám dostavil, seděl ve vězenía po
amnestování vřaděn byl k jízdě. Odtud šel do
Švycar a byl tu nebezpečným anarchistou podni
kaje nebezpečné výlety do okolních říší. Četné
listy oznamují, že fraucouzská policie již 25. čer
vence dostala list, podle kterého v Carycha ko
nala se schůze mezinárodních anarchistů a usnesla
Se na spiknotí proti několika suvenérům a presi
dentovi Faurovi. Mezi zasvěcenci nalézal se také
tajný agent francouzská vlády. Dalším pátráním
Vyšlo na jevo, že této schůze zúčastnilo se16 Italů.
Vzpomenutý agent jest milencemitalské anarcbistky.
Francouzské ministerstvo zahraničoích záležitostí
spravilo všechny vlády, zejmena italskou. Fran
cousská vláda Sama učinila potřebná opatření k
ocbraně Faura. Luccheni se prý jmanované schůze
také zúčastnil. — Agens Havas se dovídá, že Luc
cheni se 7 anarchisty byl ve schůzi v Curychu
konané určen, abyzavraždil některou panovnickou
osobnost. —

Na lodi odehrála se zatím celá řada vzruša
Jících výstupů. Kapitán Roux, jak již řečeno ne
chtěl dáti povel k odplutí, avšak učinil tak na
žádost dvorní damy Starayové a dvorního lokaje.
Sotva že byla císařovna na palubu vstoupila, zbor
šil se její stav a ona pozb»la vědomí. Za krátkou
dobu pak seznáno ku zděšení všech přítomných,
že to není jenom mdloba a še není lze přivésti
císařovnu zase k vědomí. Dámy, jež císařovně po
moci se snažily, zpozorovaly na jejich šatech v
okolí srdce krvavou skrvnu. Kormidelník a inže
nýr Gebel rozepjal šat císařovny a zjistil asi cen
timetr velkou ránu, nad pravým srdcem, z níž vy
tryskly pouze asi dvě nebo tři kapky krve. Jeden

okamžik se sdálo, že císařovna vá opět vě
domí. Na otásku dvorní dámy, zdali cítí bolest,
odvětila císařovaa, že ne. Kapitán Roux dal pak
loď obrátiti a vrátil se do přístava. Kormidelník
Gebel dal pak rychle z vesel a aksamitem pota
žené lavičky zhotoviti nosítka. Na né byla císa
řovna položena a kapitánem Ruvoxem,komorním
radou z Clermontá Teisetem a několika lodcíky
donesena do botelu „Beau rivage“. Dr. Golay za

podpory Teisseta, čestnédámy cisařovniny a odetřovatelky nemocných, jež dlela v botelu, avlekl
rychle císařovně střevíce a rozřízl oděv. Hoed
pak ažil umělého dýchání a dal císařovně vde
chovati kolínskou vodu s všoným octem. Vše bylo
však marným. Povolán drubý lékař dr. Mayer. Dr
Golay učinil pak se svolením hraběnky Starayové
malý řez v pravém zápěstí, avšak musil konsta
lovati, že už nastala smrť. Krátce před tím udělil
císařovně farář Lachenal který byl právě na lodi
přítomen, poslední útěchu církevní. Teisset má za
to, še poslední vzdech císařovny byl v okamžiku,
když byla přinesena do hotelu. Kdy4 byla smrť
konstatována, poklekli všichni přítomní k modlitbě.
Později byla mnrtvola císařovny pitvána a balsa
mována. Modlitby konaly biskup Deruaz, arcikněz
Launier a slepý kmet, kněz Dufresne.

Dopisovatel ženevský „Nene freie Presse“
vyčítá ostře ženevské vládé, že neučiniia ani toho
nejmenšího na ochranu císařovny; tato jí byla
pouhou privátoicí, braběnkou Hobenemba. Kdyby
byl policista v okclí císařovny, nebyl by se prý
attentát zdařil. Kantonální vláda se ovšem omlouvá,
že prý se císařovna neohlásilaa še policii ve svém
okolí neměla ráda. Švýcarská vlada spolková vy
dala o zavraždění císařovny rakouské následující
oficiální notu ve francouzské řeči, kterou zaslala
svému zástupci ve Vídni: „Splnomucňujeme vás,
abyste sdělil císařské vládě krušnou zprávu oslo
činu, spáchaném v Žeaevě na osobě J. V. císa
fovny rakouské italským poddaným. Vyjádřete
všechnu hrůzu, kterou nám zpráva sobil tento at
tentát, spáchaný na šlechetné panovnici, která
poctila Švýcarysvou přítomností. Projevle palči
vou a hlubokou boleaf, kterou pociťujeme, že po
dobovéukratenství moblo se státi na naší půdě.
Připojte pocity naší nesmírné sympatie adílené
celým národem švýcarském k J. V. císaři a k ro
dině císařeké a královské. Připojují, že vrah Louis
Luccheni nalezá se v rukou Sspravedloosti. Za
spolkovouradu Raffy.“

Také kantenální ženevská vláda jakmile zvě
děla o zavraždění císařovny, vyslovila rakouskému
zástupci blabokou soustrast; na ženevské radnici
vztýčen byl smuteční prapor. Z Bernu vypravil
Be v sobotu o 6. bod. večer zvláštní vlak do Že
nevy, 8 nímž přijel rakouský vyslanec hrabě Kuef
stein, dále tajemník spolkového návladnictví Hodler.
Spolková rada prý neměla žádné vědomosti o vý
letu císařovny Alžběty do Ženevy. Když přijela
císařovna z německých lázní do Švycar, zpravil
baron Giskra spolkové oddělení spravedlnosti o ce
stě císařovny z Basileje do Waadtu a spolková
rada o tom uvědomila kantony, kterými císařovna
jeti musila. Zda-li císařovna ohlávila svůj pobyt
ženevské policii, není prý spolkové radě známo.

Družina císařovny snažila se šetrným spů
sobem oznámiti těžce součenému našema císaři
novou a to nejkratší ránu. První zprávy mluvily
o poranění císařovny přiattentátu. Telegram ten
to poslala prý císaři hrabónkaStarayová; druhou
depeši poslala křídelnímu pobočníku císařova, hra
běti Paarovi, V níž oznamovala, že císařovna úto
ka podlebla. Dle jiné verse obdržel první zprávu
ministr císařského domu a zabraničných záležitostí,
brabě Goluchovski od vyslanectví z Bernu. Ozná
mil ji hned hraběti Paarovi se žádosti, aby císa
řa šetrným spůsobem připravil na hrozné neštěstí.
Současně zpraven o attentátu hrabě Fr. Than,
který předsedal mivisterské radě. Po půl páté
hodině v sobotu oznámena císaři zpráva neblahá;
její účinek byl zrdcující. Císař Pán zalomil ruks
ma, sábl aj na hlavu a musel si pak sednout do
lenošky. Okamžik byl zadumán, pak zaúpěl: „Ach,
nejsem na tomto světě docela ničeho ušetřen!
Pak ztrávil císař několik okamžiků v zadamání.
Celý rok měl prý smutné předtuchy a najednou
prý si zatoužil: „Ach, kdyby již bylo po tom ja
bilejním roce!l“ Věru, mnoho neštěstí stihlo císaře.
Za litých bojů revolučních povolán na trůn; pak
r.1863 Libenyi byl by jej málem zavraždil; r. 1859
a 1866 nešťastné války, r. 1867 nešťastná smrt
bratra císaře Maximiliána, r. 1876—1885 starosti
o Bosnu, r. 1889 nešťastná smrt jediného syna,
koranního prinoe Rudolfa, odtud nezměrný bol cí
sařovny, nyní starost o jednotu říše ohroženou
německou i maďarskou obstrukcí. Opravdu, císař
a král náš má mnoho odpovědností a starosti a
málo radostných chvil a klidného odpočinku!

V sobotu nemohl císař plakat; teprve když
přijely dcery, arcikněžna Gisela bavorská a Ma
rie Valerie, zaplakal císař hořce. Tím se ma ule
vilo. Velice jej potěšil zeť, arcikníže František
Salvator, pak nástupce trůnu, arctkníže František
Josef. V neděli pravil císař, še neztrácí důvěru
v Boba; později projevil přání, že by se některý
den rád vyzpovídal a přijal Télo Páně. Všecka
arciknížata a arciknělny projevily císařisoustrast;
tento vždy plakal. Nesčetné projevy všech rakou

ných národů i cizích mocnářů a přísašniků jeí. Císař sám dal rozkazy ohledně ubyto a

etl clzýchvznešených bostů. Téčkých povinností
Podat ani v tok smutném okamžiku neza
nedbal. Vojenskémanovry v Pešti a v Haliči aico
odročil,ale velké manevryve Spiži masí místo
něho řídit generál Beck.

Ještě jedeakrátevýstražné poučení,
Když jeme misulý týden v Obnově přinesli

článek „Výstražné poučení“, šenadáli jsme se, ja
dokladu dostane se slovům naším v daleké

enevě. — Svoboda bez autority má za
následekkreva oheň, tak psali jsme. A hle! Krev
královská rnkou vražednou prolitá volá celénm
světa: Anotak to jest; svoboda bez autority vede
až k prolévání krve nevinné, nejnevinoější.

Přemnobé i „svobodomyslné“ noviny nazý
vají čip vraba císařovny a královny naší zločinem
a zavrhujího. Ale nikde až do té chvíle, co tento
článek píšeme, není listu nekatolického, který by:
se tásal: Odkud ta zločioná srrhlost člověka vrhá
jícího se po způsobu jen dravcům vlastním ma
osobu vznešenou, jež mu neublížila?

My neostýcháme ve jako jindy, tak i dnes.
veřejně říci: To zlo nevyšlo z lidu, s důly. To
slo přišlo s hůry od „vzdělanců“. — Ruku vraha
ženevského neřídil ovšem přímo nijaký vzdělanec,
ale rozum jebo a srdce jeho spustlo tím učením,
které počavši odpadem od církve katolické v sto
letí šestnáctém přivedlo to pod jménem liberalig=
mu, pod jménem svobodomyslnosti až k bezbože
ctví. Ale bezbožectví je upírání každého zákona,
někým vyšším člověku daného, a v důsledcích musí
vésti až k tomu tvrzení, že vůbec nic — tedy ani
vražda — hřícheta není, a še nikdo nemá práva
druhému v jeho vůli překážeti a jím vládnontí,
masí přivésti až k anarchismu.

Tu se tedy ocitla ta vychvalovaná svobodo
myslnost, ten velebený liberalismus! Skutečně!
Pravý bankrot, nic jiného než bankrot — libera
lismu jest ta désná událost ženevská. Na stolci
profesorském (na -kitbedfe) hlásá se študentům
besbožectví a stává se vražedným pilníkem v ruce
bezbožcově. Do srdce lidu lije se pohrdání auto
ritou církve a autoritou Boží a vyznávač toboto
učení prorývá srdce nevinné, vznešené paní. —
Tvrdým, tak asi jako tvrdé srdce jent srdce řez
níkovo, když zabijí dobytče, stává se srdce, z kte
rého liberalismus, v důsledcích svých provedený,
vypudil víra v epravedinost a milosrdenství Boží.
Lidskostí, kterou prý nad samo křesťanství vyniká,
chlubí se liberalismus, a vypěstoval lidi horší nad
dravce, kteří dáví jen proto, aby se krví nasytili;
člověk je dravec však jen proto,aby ukojil zášť, Ale
kterak dostal se tent) bezbožecký libe:a'isr.us do
lidu? Nejprve zlým příkladem tříd majetných, pak
novinami a konečně až i sákony mnohých států.

Právě třídy majetné chytily se nejdřív li
beralismu. On totiž ještě více obohacujeboháčea
dovoluje život prostopášný čili zlé užívání hobat
ství. Ovšem netušily právě třídy tyto, že se tomu
naučí lid a že začne rozumovati po způsobu snar
chistů: Pryč s měšťáky, pryč s boháči. — A mo
viny ? Jak veliký úkol mají noviny, a co dobrého

mohly učiniti! Ale právě naopak! Veliká většina
novin je protikatolická, veliká většine jich vyučila
články svými liberalistickými lid, až i dělníka to
mu, co na kathedře hlásá professor. A konečně,
když jiš přemnozí prosáknuti byli liberalismem,
zvrátili zřízení států, ječ na Bohu spočívalo. Státy
samy, nejen že, jako to bylo z počátku, nebrárily
professorům bezbožeckým, nýbrž právě státy samy
počaly svými zákony lid do liberalismu nutiti.

Kdy asi prohlédnou všickni ti, kteři bezděč.
nými původci a podporovateli anarchismu jsot;
kdy budou uvažovati, kam to až přivedli? ©

Bobožel! Mnoho naděje není. — Vše,co n« daleka hlásá autoritu Boží a církve katolické,
jest liberálům cizí, protivné.

Důkasem toho jest chování se ku probouse
jícímu se vědomí katolickému, jemuž říkají kleri

mus. S kathedry to zní: Katolicismus je tma,
s redakcí se křičí: Katolicismus je otroctví; 86
sněmoven se ozývá blas: Katolicismus podvracuje
státy (!). Poslanci štvou: Katoliciamus zavedl ro
botul!

Tisk katolický jest ustavičně jen v plénkách
dosud. A jsk se k němu cbovají právé třídy ma
jetné? Neznají novin našich, nedají na ně ami
krejcaru. Za to vlak noviny liberální, které vy
chovávají jich nenávistníky, jsou jejich demním
chlebem! — A jak zaslepeníjsou n. p. v Italii
2 jinde vykonavatelé státní moci. Nejnebezpečaěj
šíta je prý státu tisk katolický. Na jedné straně
v Italii potlačili katolické noviny a na druhé otra
ně v Miláně vzpoura — krev a oheň. Kéž bych

mobl takovýmpánůmzvolati:Tisk kos,kdyby zdánlivě zavadil © nějaký paragraf, hájí
vědy autoritu. Ne te, nepronásledajte,

oo hledí udržeti základ společnosti lidské|
Nejznamenitější pak v tom ohledu jest cho

vání se I:berálů ku schůzím, ajezdům, slavnostem
katolickým. Aby se nehněvali liberálové, musí lec
kde při sjezdu stát ukázati svou ledovou chlad
nost — ka katolíkům. Na všdy památoými zů
stanoa městátí liberálové na našich radnicích. —
Je to katolické? my avpůjdem; my jsme svobo
domyslall A tak se stává, že zabodnění měšťáci,



o něž (©vloetadroje, dělajíbiskupoviaj n i vnosti opposici ve "60
seciaiáty, ba aš i jako v č K. nedámnose uká

P, Ktakovým poměrá m jsme tedy dospěli. Zlo0 „Zbo

čin šenorský však volá: Otevřteočí; patřte přece
Da tak děsné výstražné poučení|

Svoboda bes autority Boží jest dýkou

n“ anarchismuryjícího vsrdcispo.
Kóžby u nás v Rakousku porozumélo

se tomato | Káš byse řeklo:aš potad a
Bedálel

Zásadou pravých vlastenců a moudrých stát
aíků mělo by tedy konečně býti. Pryč s bezbo
šectvím z katheder, s novin, ze zákonů. — Pryč
se svobodou bes autority Boží. Svoboda musí se
chrániti aatoritou zákonů Božích. A protonazpět
k autoritě, kterou Kristus ustanovil. Káznice,vz
mice, šibenice, kanóny jen ne chvíli dělají službu
svou. Neboť ble! Mocnější jest pilník ženevský,
než millión vojáků.

Ovšem ale musíte též všecko všudy bledět
uprariti dle autority Boží. Chtít, aby jen děl
sík a chudina Bohase báli, jest blud,
z kteróho váe léčí pilník v srdci krá
lovokém.

- A bdyš už mnozí času nerozamíte a v libe
rálním měšťáctví jste stuhli a sestárli, nepřekášejte

ň katolíkům a jich vůdcům spolčováním se
s bezbožníky!

Tolik vnatil nám na rychlo do péra ten ban
krot liberalismu, jak se v Ženevě okázal.

K61 by toto výstražné poučení — jak věří
me samou Prozřetelností dané, — pochopeno bylo
na hoře i dole, dokud není pozdě na vždy!

Co pak se národa našehu zvlášť týká, ten
krom těch všech následků plané s+0bodomyslnosti
ještě má býti zmítán husitatvím, které ve svém
jádrujest svobodou bez autority a ne
přestane-li se s ním, ukážou se jistě zhoubné ná
sledky jeho. I toto busitařaní vede v důsledcích
k pohrdání zákonem každým, a může ce právě
000 zase státi dýkou, která se zaryje v srdce
národa.

I za tuto věc jsou zodpovědní vůdcové poli
tiky naší; v prvé řadě Dr. Herold.

Příští oposice pražská !
(Dopis z Praby).

Není nikobo tsjno, že v kruzích české inte
Jigence pražské to vře, nespokojenost s obecní
správou je všeobecná. A saad by věci už byly
propukly, kdyby nebylo strechu, že z toho bude
míti zisk jen radikální strana, která je zejména
metamorfosami dr. Podlipného z míry poarážděna.
Začíná se tu právě něco šuškat o tajné schůzi,
která se zde v prvních dnech září odbývala v ja=
kés uzavřené místnosti, a jíž ze dvou tuctův osob
pozvaných asi 15 vskutku prý se zúčastnilo. Pří
tomní náleželi převskou kruhům advokátským a
profesorským, byli všek zastoupeni též domácí
páni a živnostníci, vesměs osoby v Praze bydlící.

Pozván nebyl ani jediný poslanec, ani jedi
ný člen sboru obecních starších a nikdo z těch,
kteří obci neb k obecním podnikům dodávají.
Předmětem porady byla otázka, zdali a jak by se
mělo vystoupiti proti hospodářství obecnímu a
proti vykořisťování posic v zastupitelstvu obecním
skrze osobnosti ze zakladatelských šmejdů se obo
hacující. Obecným souhlasem přítomných bylo
přiznáno, že kompromis staro- a mladočeský ne
byl počátkem zlepšení, nýbrž spíše zhoršení po
měrů, poněvadž teď »podnikavé« živly obou stran
si nekazí řemeslo, nýbrá dle zásady „ruka ruku
myje« provádí se system vzájemných asekurací
prospěchových. O dru Podlipném se tvrdilo, že
to vře vlastně vidí nerad a v důvěrných rozmlu
vách na to nevráší, že by se ale už dokonce ne
udržel, kdyby do toho vosího hnízda píchl. Obecní
zájmy arci tím trpí. Asanační otázka uvázla v

„mrtvém bodu; barbarství, s jakým se zuří proti
nejpamátnějším a nejvzácnějším částem Prahy, sté
vá se světovou kulturof ostudou; v otézce tram
wayové vyhodily se napřed peníze ze kupní cenu
a-bned na to se nákladnými a msrnými experi
menty místo adaptace koňské dráhy na elektrickou
provádí takřka novostavba, při tom obec s védo
mím pánů rádních podporuje cizozemskou
industrii pod zástérkou »svůj k svému«, neboť
sčeská« firma, u níž pro ryze osobní kapitály elektrá
renských pašů pražských, činí se velké objednávky,
vůbecani závod vyrabitelský nemá a do
dává obci výrobky firmy berlinské(!) atd. atd.

Tyto a jiné podobné stesky byly prý uvá
děny a živě přetřásány. Doráželo se na spoluzva
ného a přítomného univ. prof. Bráfa, aby se,
když sám přece se staví v čelo Českého publici
stického ruchu národohospodářského, do těch vě
cí vložil, zejména v »Jednotě občanůs a v staro
českém tisku. Prof. Bráf prý jevil jisté rozpaky,
konečné prý odpověděl, že st. zv. staročeský tisk«
jest vesměszávislým na osobách na radnici půso
bících a co se týče „Jednoty«, že on už po sedm
let vžádné schůzi její nebyl, od té doby totiž, co
výbor Jednoty r. 1891 proti blasu jediného Ko
peckého z bázně mandátové se usnesl zvláštní de

potací naléhati os Riegrs, aby se předsednictví
Jednoty« vzdal, jelikož hy prý kandidátům Jed
noty spojení s Riegrem při obecních volbách ško
dilo(!) Ostatně pravil prý Dr Bráf, že on již od
ča:u kompromisu ani voleb obecních se neúčast
ní, úplně přiznává, že mnohé z věcí vytýkaných
jsou správné a že v obci pražské nikdy
tak velice potřebí vášné, opravdové a poctivé opo
sice jako nyní, sice že to půjde čím dele tím víc
s kopce bmotně i morálně. On sám, ač nikdy do
zastupitelstva kandidovat nechce, že by rád, a tře
ba zrušením rozličných svých dávných spojení
slovem i skutkem tu oposici podporoval a veřejně
se k ní přidal, avšak že by musily býti záruky,
že ta oposice bude opravdu jen věcná, žádnými
zištnými obledy osobními a žádnýmivedlej
šími politickými zřetelinevedená; snadnéby
bylo křiklavými prostředky strbnouti massy, ale k
oposici, která by podobnými ničemnými zbra
něm! se platnosti domáhala, jako se dálo v Praze
a v Čechách vůbec za nedávných dob, nikdy by se
nepřidal. Takovou cestou davy strhnout v Praze
zvláště nebylo by tak nesnadné, dalo by se během
několika let snad docílit, tím spíše, poněvadž prý
Mladočeši kompromis stran volby purkmistra ne
chtějí dodržet a tím vzejdou patrné různice. Ale
na koždou vítěznou stranu přesile by se hned js
ko závaží všecka ta bezkarakterní smeť, která v
posledních letech lípla se vždy tam, kde právě
byl úspěch.

Lépe by bylo organisovati oposici městskou
z menšího vybraného kruhu lidí nezištných mezi
inteligencí a živnostnictvem bez rozdílu politické
barvy, a kterým by šlo o věc vážně a kteří by
třeba bezohlednou, ale vždy poctivou a věcnou kri
tikou postupovali a raději nereflektovali na pros
nikoutí do zastupitelstva, než by se sloučili s živly,
jeké dnes ma obou stranách derou se ku předu a
kterých blíže ozn.čovatí není třeba,

Pro letošek však od zahájení veřejné agitace
v tom sméru prof. Bráf zrazoval, poněvadž prav
děpodobné pohnuté události politické buď by zá
jem pro podobný ruch oslabily aneb snad spíše
ještě by mohl politicko-strannický moment do této
hospodářské akce se agilačně připlichtiti a snad
i na politicko-národní akce v kritičké době nepří
znivě resgovati. Krok ten však právé pouze tehdy
může míti dobré ovoce, když se mu zechová
ovšem v rámci všeobecné vlasteneckém ryze lo
kální ráz.

Po delších debatách, ve kterých se strany
mladších účastníků schůze byla vyslovena naděje,
že nová »Průmyslová banka« snad lépe pochopí
úlobu českého úvěrního ústavu naproti české prá
ci, než naše dosavadní t. zv. »národníe ústavy,
bylo na konec, ač ne bez některých nesouhlasných
odpovědí přisvědčen> názoru profis. Bráfa ne od
ložení veřejné akce pro letošek, avšak usnešeno,
že ješté během podzima a nejpozději do jara má
býti svolána nová schůze.

Smuteční slavnosti v Ženevě
a ve Vídni.

Nárožní ealon v hotelu „u krásného břehn,“
který císařovna obývala, proméněn byl v neděli v
kapli. Stěny byly ověšeny smatečními draperiemi, kte
ré protkány byly stříbrnými hvězdami, kříži a popel
nicemi. Rakev spočívá na nízkých márách uprostřed
salonu. Hlava vznešené mocnářky zahalena jest kraj
kami; v sepjatých rukách drží císařovna křížekze
slonoviny a růženec. Kříže a růžence četné zavěšeny
jsou též v sále. Olověná rakev, v které císafovna od
počívá, vyložena jest bílým brokátovým hedvábím;
zevnější rakev jest dubová, s černým povlakem, v
němž je zlatem vyšit kříž; rakev je' světlou bronzí
okovaná. Kol rakve boří na kandelábrech 40 svící,
U nohou rakve spočívá věnec spolkové rady švýcar
ské s bíločervenými stuhami. Švýcarský lid, město

va, kunton ženevský, služebnictvo hotelu, četné
osoby soukromé, vynikající hodnostáři, cisí vojenětí
příračí, kteří se účastnili švýcarských manerrů, polo
šili téá nádherné. věnce, které jsou uloženy většinou
v sousední komnatě.

Jako za živa, tak i za smrti oblečena jest císa
fovna černým šatem a pláštěnkou. Krásný vlas má
obvyklý účes. Komorné s hraběnka Starayova proká
saly vznešené paní tuto poslední službu.

U rakre modlí se dvé milosrdné sestry, které
ještě v apbota poslal do Ženevy biskup freiburaký, a
četní duchovní. Nic v úmričí komnaté neprozrazuje
vsnešené postavení, které zvěčnělá v šivotě zaujímala.
„Repose en paix — Odpočívej v pokoji“ — vetkáno

jev sýpech smuteční pokrývky.pondělí o 10. hodinách dopoledne byla rakev
zalétována. Tělo bylo chráněno před roskladem ledo
vými obklady. Při autopeii shledali Dr Golay, Dr Giosse
a Dr Reverdin, že pilníkem, který i s držadlem byl
16 cm dlouhý a který se našel v průjezdě alpské ulice,
byly čtvrté žebro, srdce i plíce proraženy; rána byla
8 a půl cm hluboká. Císařovna mohla proto ještě 80
kroků jít, protože ostrá rána se zavřela, a jen po
kapkách do srdečního váčku se řínula, takže srdce
moblo dosti dlouho tlouci ©Rána byla fotografována
a jediný otisk byl odevzdán státnímu návledníma;
na to plotna zničena. Obličej nebylo dovoleno foto
grafovati. V pondělí odpoledne dál se výkrop za pří
tomnosti dvořanstva, epolkové rady a rakouako-uher
ského vyslanectva, v jehož čele byli br. Kuefatein a
baron Giskra.

Po 11. hnodině dopolední byla smuteční meni
festace města Ženevy. Súčastnilo se jí polovice obyva
telstva kantonu, starostové všech obcí, spolky a tpo
Ječenstva, spolková a kantonální vláda a lodníci lodi

Ženeva, po níš chtěla císařovna odjeti. Hlavní náměstí

plnilo ji. 40.000,Alpské náměstí na 25.000 lidí. Dámy měly černé daty, páni emateční flóry. Po 11. bo
disě zablaholilpapežský zvon „Klement“ (s r. 1401)
a sa ním všecky menší zvony v městě. O 11 a tří
čtvrtě bodině defiloval průvodkol císařovnina hotela;
na jeho terasso stál rakouský vyslanec hr. Kuefstein,
konsul Mansbach, generál Berzeviczy, dvorní sekretář
Dr Crommar, komisař Pauli, hraběnka Zičiova. Za ní

stáli duchovní a hraběnka Saravové: Před rakouskýmpraporem smekl veškerý průvod, který vedl policejní
fiditel Tekoyer a v němě se nalézali veškeří dvycarští
hodnostáři. Od pondělka až do převozumrtvoly císe
fovny, konal čestnou stráš a průvod jeden prapor švy
carského vojska. Rakev doprovodí do Vídně švycarští
lékaři, kteří mrtvola pitvali a balsamovali a generál
ní prokurator Navazze, aby zjistili totožnost mrtvoly.
Z Vídněpřijelo v pondělí 20 osob dvořanstva. Zvlášt
ní vlak k pfevezení mrtvoly odjel v pondělíz Vídně
do Ženevy 6 nejvyšším hofmistrem, hrabětem Belle

em a s dvorním služebnictvem. Umričí vlak má
vedle menších kupé větší salon a jest černozeleně na
třený podobaje se jinak jiným salonním vozům želez
ničním.

Zvláštní vlak, který dovezl nejvyšší hofmistryni
císařovny, hraběnku Harrachovou, hraběnku Festeti
čovou, nejvyššího komořího, hr. Abensperg Trauna a
nejv. hofmistra hr. Bellegarda přibyl 7 úterý ráno ©
7. hod. 20 m. do Ženevy. Smutečné slavnosti konal
stařičký biskop freiburgský Dernar, ženevskýbiskupa
arcikněz Lachenal a jiní katoličtí kněží.

Pohřební průvod hnul se z Ženevy ve středa
ráno v 8 hodin. Průvoi zahájilo 40 četníků a jiná
dvě oddělení šly před a za rakví. Slavnosti účastnili
se švycarský president Ruffy, rada spolková a kanto
nální, spolky a nesčetné zástupy lidu. Do Corychu
přijel pohřební vlak o 4. b. odp. Slavné bylo uvítání
na rakoaekých branicích. Hlahol všech zvonů a mod
litby zástupů lidu vznášely se k nebesům, když vlak
s pozůstatky nešťastné císařovny jel kolem. Lid, pa
novnickéřu domu věrně oddaný, hlasitě plakal. Ve
čtvrtek po 10, hodině večerní příbyl vlak na západní
nádraží ve Vídní. Rakev sundána 8 vozu za přitom
nosti dvorní družiny a purkmistra v slavnost, průvoda
odvezena do dvorního hrada. Průvod zakončila šva
drona jízdy. V ulicích tvořilo vojsko a statisíce lidu
špalír. Ve dvorním hradě nesena rakev po vykropení
do kostela, tam ještě jednou vykropena a klíčeod
rakve odevzdány prvnímu nejvyššíma hofmistra. V pá
tek dne 16. t. m. o 8. hodině ranní bylo pouštěno
obecenstvo k mrtvole vystavené v zavřené rakvi. O 6.
hodině bude vpouětění ukončeno. V sobotu bude pou
štěno poznova od 8. do 12. hodiny.

o oba tyto dny budou slouženy na všech ol
tářích za zpěvu „Miserere“ zádušní mše. V sobotu o
4. bodině bude slavný pohřeb. Rakev bade po opět
ném výkropu odnesena do Švýcarského dvora, zdviže

Da na vůz a vykropena, načež za zvuků kostelníchzvonů půjde průvod ka Kapacínům. V průvodu budou
nejvyšší hofmistr, nejvyšší hofmistrová císařovny, obě
valácové dámy, komoří v porozech a vojenský průvod.
U augustiaiánského kostela vetoupí do průrodu zem
ský výbor a vyšší dvorní a státní hodnostové. U hlav
ní brány kapucínského kostela bude rakev přijata od
kněze vedoucího průvod v čele ostatního duchovenstva
a položena na smuteční máry, postavené uprostřed
chrámu. Císař a cizozemětí panovníci (přihlášení jsou
císař německý e chotí, král saský, vladař bavorský,

následník italský a černohor., velkoknjkrál rumunský a.srbský a zástopci ostatních panujících dvorů), jakož
i dvůr budou již na nstanovených místech. Po slav
nostním zažebnání a po zpěvu „Libera“ snese se 18
kev do hrobky, při čemž vstoupí do hrobky císař,
první nejvyšší hofmistr s holí, nejvyšší hofmistr císa
řovny a oba komoří. Po vykropení a ukončení modii
teb odevzdá se klíč od rakve kvardiánu kapucínů a
rakev ověří se jeho ochraně.

Projevy soustrasti.
Veškeří panovníci a vládnoucí ministři projevili

Jeho Veličenstva a rakouské vládě projevy nejupří
mější a nejhlubší soustrasti. Totéž učinili všichni
místodržitelé a zemětí presidenti, veškerý episkopát,
kathedrální kapitoly, blavní města, zemské výbory a
korporace. Prapory na panovnických palácích staženy
na půl žerdi. Kdyžav. Otec slyšel o obavném zločinu,
spáchaném na císařovně rakouské, královně uberské
a české, poklekl a k nebesům vysýlal vroucí modlitby
k trůnu nebeskému. Jeho Veličenstva císaři a králi
zaslel projev otcovské soustrasti. Současně kázal pa

skému nunciovi ve Vídni, aby projevil soustrast
rakouskouherské vládě.

„Osservatore Romano“ uveřejňuje doslovné znění
telegramu, kterým J. Vel. císař FrantišekJosef odpo
věděl na soustrastný telegram J. Svatosti papeže.
Telegram zní: „V hrozném neštěstí, jež postihlo Mne
a Mon rodinu, byla slova Vaší Svatosti plná svatého
rozhorlení a náklonnosti a prodchnuta vírou, která
byla všdycky mou jedinou útěchou, živou útěchoa
Mému stfeněnému srdci. Přijměte, Sv. Otče, Můj bla
boce pociťoraný dík za Vaše slova, za Vaše otcoveké
požehnání. Račtež také příště milosrdně pamatovati ve
Svých svatých modlitbách na posvécenou duši Mé
nešťastné, velemilované družky, na Mne a Moa rodinu.“

Císař nařídil v říši šestiměsíční amu
tek, a sice po dva měsíce nejhlubší, po dva mětíce
hluboký a po dva měsíce méně hluboký. Uředníci bn
dou nosit ne znamení smutku Černou Šerpu na ramenu.

Co učiní proti anarchistům?
Hrozný zločin, jehož obětí se stala bezbran

ná, chorobná žena, hledající v lázních uzdravení
a osvěžení, vzrušil celý svět. Rozhořčení a úžas
jsou tím větší, protože útok zufivého anarchisty
stihl vznešenou choť našeho císaře a krále, ktera
nezasahujíc nikdy do politiky a nekřivdíc nikomu,
žila jen avó rodině a blahu svých poddaných, na



větěvujíc školy, bumanní ústavy a uemocnice
bmotoě ubohé podporujíc a jiné k účioné pomoci
trpícím spolubližním nabádajíc.

Císařovna naše padla za oběť hnusnému
vrahu na cizí půdě, v kantoně ženevském, který
anarchistům, nibilistům, komunardům, socialistům
a různým politickým zločincům odedávna posky
toval bezpečný útulek. V republice Švycarské, zej
ména v Ženevě a Bernu sosnován byl již mnohý
politický komplot, mnobá bonře krvavá, mnohý

attentát. í
Švýcarsko děkuje nikoli vlastní své moci, ale

přízni Evropy, že problášeno bylo za stát neutrální,
žívající co takový ochrany celé Evropy. Repu

lika v Švycarská, stojíc pod ochrannou Evropy,
má tedy vůči Evropě též jisté povinnosti. To nej
menší, čeho může Evropa od Švycarska žádat, jest
zajisté, aby neposkytovalo známým anarcbistům a
politickým zločineům ochrany, ale aby jich na svém
území vůbec netrpělo.

Žádati však po Švycarsku, aby vůbec pod
vratné živly potlačilo, jest ovšem nemožno, poně=
vadž žádný stát nemá tolik moci, aby to provedl.
Připomeňme si jen socialistický zákon německý,
který předložil říšskému německému sněmu hrabě

kanléře.
Obsah zmíněného zákona zněl v podatatě:

„ Policie může a má spolky, společnosti, schůze
a tiskopisy, v nichž sociálně demokratické, socia
listické, kommunistické snaby, mají za účel zvrá
titi stávající státní aneb společenský pořádek, za
kázati, když veřejný pokoj a svornost občanstva
ohrožují S 1.6.10.11—15. Přestupky se trestají po
něžními tresty až do 500 marek (300 zl.) anebo
vězením až do 3 měsíců, a když se jedná 0 roz
šiřování zakázaného tiskopisu, až do 1000 marek
aneb vězením až do 6 měsíců. $ 17.—20. Proti
osobám, které si činí agitace ve prospěch oněch
snah obchodem, může se uznati na obmezení místa
jejich pobytu, hostinským, výčepníkům, knihtiska
řům, knihkupcům, majitelům knihoven a půjčoven
knih může se další provozování jejich živnosti za
kázati $ 22.—24. V ohrožených okresech a mí
stech mohou se na dobu jednoho roku zavésti
všeobecná výminečná opatření. (Malý stav oble
žení.) $ 20. Tento zákon platí až do 31. března
1881 530“ —

Odůvodňujíc tento zákon o 30 paragrafech,
pravila vláda, žek ochraně státu a společnosti json
tato opatření nutna, protože agitace socialistů matou
právní pojmy a přispívají k zdivočení myslí. At
tentáty Hóila a Nobilinga na starého císaře Vi
léma byly ovšem blavní příčinou těchto vymineč
ných opatření.

Oposice v říšském sněmu namítale, že ta
kové attentáty učiněny byly též proti Bedřichovi
Vilémovi IV., proti císaři Vilémovi v mladších
jeho letech a proti císaři Rakouskému (Libenyi
Maďar) a to v době, kde socialistické ideje byly
ještě cizí; vláda prý ee vlastně bojí socialistických
lasů, které při každé nové volbě následkem vše

obecného rovného hlasovacího práva
v Německo se množí a vládu naplňují obavou, že
by jednou socialisté dodělali se většiny. Proti zlo
čincům a přestupkům, které ohrožují stát a ve
řejný pořádek, stačí prý platná ustanovení vše
obecného trestního zákona a na jejich základě
rovněž možno potlačit a konfiskovat knihy a časo
pisy, rozpustit a zakázat spolky a schůze.

Zuamenitý právník, professor dr. Gneist
dokázal, že vláda výminečnými socialistickými zá
kony domůže ne jen zevnějšího úspěchu,že
jen veřejně zavládae pokoj a klid, kdežto zášť na
stávající společenský řád potrvá a voitřní roaboř
čení v mnohých kruzích tím pevněji 8e zahostí,
poněvadž stát zevnějšími donucovacími prostředky
více docílitinamůženež ze vnější pokoj.

Takovýto zevnější klid panuje na př.
v Rusku stále, policie má tam neobmezenou moc,
policie tam může všecko zakázati, ugitatory může
nejen vyobcovati do jistého okresu nebo obce, ale
kdo ee jí zdá podezřelým, toho může v pevnosti
do smrti vězniti anebo ne Sibít vyobocovati. A přece
v Rusku počet nihilistůa nespokojencůstále roste.

Ideje lze potírati nikoli násilím a mocí, ale
lepším přesvědčením a výchovou; může se tedy
jednati pouze o to, odstraňovati příčiny stále se

jcí nespokojenosti, které rozšitovrání socialní de
mokracie a znemravnělosti podporují. Příčiny ne
spokojenosti se našly v učení o všemohoucnosti
státu, v pobrdání právem, v zákonech, pokud se
týkají sociálného a národohospodářského života,
v potírání křesťanství v kostele a škole, ve štva
nicích proti představitelům křesťanství a v bez
věrství.

S těmito poslednějšími slovy soublasil tóš
kancléř Bismark, ač se jimi vždy neřídil, a ač jako
pouhý ješté šlechtic pronesl památná slova: „Pak li
státu vezmeme náboženský podklad, tedy podržíme
jako stát nahodilou skupinu práv, jakýsi to druh
bašty proti válce všech proti všem. Jeho zákono
dáratví nebude se pak obnovovati z pramene věčné

pvay ale za smělých a měnilelných pojmů oumanitě, jak se právě tyto v blavách těch, kteří
v čele stojí, vytvářejí. Jak v takovýchto státech
budou chtít popírati právo uplatňovati na př.ideje
kommuniastů — kdyš tito budou k tomu míti
moc — o nemravnosti majetku, není nic dosti jasno

Jménem národních liberálů projevil Be n
ni gsen ochotupředlobuprojednati, odůvodnivkrok
svů) tvrzením, že sociální demokracie vstoupila na
půdu revoluční a že lid ge hrne do její řad, pro
tože se poměry výroby a mzdy tak úžasně byly
změnily.

Eugen Richter pravil Bismarkovi, že
mravně nemají socialisté práva na tuto předlohu
si paříkatí a končil: „Já se bojím socialistů více
pod tímto zákonem, než bez tohoto zákona“. Bis
markovi vytýkal, že dělá zákony podle svého
stanoviska a že každého prohlašuje za nepřítele
státu, kdo jest proti jeho osobnímu názoru.

Windhorst vytkl vládě, že potlačováním
katolíků a jiných stran, potlačovánímpráva a spra
vedlnosti šíří nespokojenost a socialismus gama,

Schorlemer-Alst jiný vynikajícívůdce
katolického středu přičítal vzrůst suciální demo
kracie v Německo: potlačování obvcné svobody,
zničení všech korporací, zrušení legitimních práv,
sezazení německých knížat, konfiskaci jmění, upo
třebení zabraného bannoweranského (reptilního)
fondu, jednostranoé podpoře kapitálu, prodejnosti
pozemků, bezměrnoému volnému stěbování a neob
mezené svobodě živností, stálému stupňování bře
men a daní, klesání mzdy atd., pochybené a zvrá
cené celoí a obchodní politice. Toť jsou cestičky
socialní demokracie, která zničiti chce soukromý
kapitál a zavésti boj všech proti všem. Dále pra
vil Schorlemer-Alst: „Co pomůže dělati výminečné
zákony proti jedné větší třídě lidí, když se na
druhé straně ponechá privilej, který tajné spolče
ní z obecného práva vyjímá. Jedná se tu o 300
loží s asi 30.000 členy v Německu, kteří si po
čínají mnobem podvratnějším spůsobem, než-li 80
cialní demokraté. A vůdcové katolického středu
měli pravdu. Zákon proti socialistům byl sice 221
proti 149 hlasům přijat, ale nepomohl pranic, pro
tože tajné podvratné řádění zednářů zůstalo, pro
tože židovský a liberální tisk Be šířil, a co 8e

kýčemravní epustlosti socialistickému pranic nezadal.
Také dnes se bude socialismu a anarchismu

čelit nejlépe tím, pak-li ve škole obnovena bude
náboženská u mravní výchova, pak-li zákonodárství
bude měřiti všem stejným loktem, pak-li v praxi
uplatní se heslo: „stejná břemena, stejná práva“.

Francouzský „Tempa“, italský mioistrpreai

dent Pellieux, německé i rakouské VADORÁOžádajírozhodné zakročení proti anarchistům. Svycarské
časopisy pod dojmem děsné události, která se ode
hrála na švycarské půdě, neodvažují 8e toma od
porovati. Polovládní „Journal de St. Petersbourg“
píše: „Byla to ruka anarchisty, která se ozbrojila
aby předčasný konec připravila životu Jejího Ve
ličenstva císařovny Alžběty. Tato sekta fanatiků
nezasluhuje jenom, aby postaveua byla mimo zá
kon; stavif se sama mimo lidskost, neboť v po
dobných zločinech není znáti nejmenší stopy lid
skosti. A právě tak není znáti v podobných zloči
nech ani stínu lidského rozumu. Rovněž tak nelze
při stoupencích této sekty pozorovati nějakého lid
ského citu. Nelze věřiti, že by nebylo lze zkrotiti
šíření se tak ukrutných pudů a že by na svoji
civilisaci brdá lidská apolečaost nedovedia se spo
jiti. aby na vždy konec učinila takovým barbar
ským činům, jimiž zvrací se lidskost v doby nej
primitivnější surovosti.“

Luocheni chová se ve vyšetřovací vasbě ne
stoudně. Nespáchal prý zločin, nezavrašdil císa
řovny z nouze, ale třeba všechny vládnoucí
osobnosti vybladiti a rány dýkou musí prý násle
dovati po sobě v krátkých meserách. IMusí prý

Besprovoditi "Sesvěta všichni panovnícia ministřikteří prý lid v otrockých poutech drží. Luocbeni
je nevěrec, lenoch a vílník — a svět mu není po
chuti, protože neboví se všem jeho vášním. Tytéž
vlastnosti jeví naši socialisté a anarchisté. Různé
ty „Osvěty“, vydržované z židovských inserátů a
darů, hlásají ostatně boj proti „pořádku a. tyran
nům“ takó. V Čechách, v Rakousku a v Evropě
máme těch Lucchenich více, než-li bychom se
nadáli. Socialistické listy marně zapírají Luccbe
nibo; v zásadě chtějí totéž: skázu knížat, i ma
jetného a pořádného lidu.

Ze života císařovny Alžběty.
Císařovna a královaa Alžběta, dcera vóvody

Maxe bavorského a vévodkyně Ladoviky narodila o
štědrý den r. 18837.na zámku Poasenhofenu. Její otec
žil vědě a umění. Vévoda Max nebyl činný ani poli
ticky ani ve vojenské službě; byl však sa to upří
mným příznivcem věd a umění. Též jako spisovatel
byl činný; pod pseudonymem „Phantasus“ uveřejnil
dramatické básně, novelly a popis cesty do východních
zemí | Vóvoda Max byl téměř občansky přímýmuž,
žil mesi bavorskými horaly a rád často se s nimi
stýkal. Prostě takévychovával svoje děti.

Princezna Aláběta jiš v útlém mládí bylana
dána šivou inteligencí a touhou po vědění; vynikala
neméně dobrosrdečností jako nábožností. Hlgboká
zbožnost a dobrota srdce, jak známo, byly i na dále
povědy hlavním rysem charakteru císařovnína, O této
typické stránce povahy císařovniny vypravuje se ná
sledující episoda: Kdyš jela kdysi císařovna a cí
sařem mimo kasárny, zněl jí vstříc svláštní rás babna,
jenž oznamoval, že v kasárnách konsti se bade exe
nce „běhání ulicí“. Císařovna sarasile se, ualyševái

„tento svuk a poučena o jeho významu smikla, seamu

tněla a kdyšpak císařce jí tázal,proč jesarmo
vyžádala si, aby se jí dostaloja svatebnídar —

tranění trestu „běhání ulicí“ Také trest žaláře
v okovech byl odstraněa na prosby císařovniny. Of
sařovna nebála se nikdy navštěvovati lazarety, v nichá
ledeli onemocnělí na choleru, tyf a neštovice a přichá
zela ve válečných letech 1859 a 1866 nesouo útěchu

moc, kterou poskytnouti bylo v jejich ailách, pra
č do vojenských nemocnic,
O zasnoubení císařovny se vypravuje: Rodina

vévody Maxe bavorského, otce císařovnina, byla
letním pobytu v lála, kdež trávila letní měsíce tak
císařovna rakouská. Každého jitra bylo vyděti císaře,
jak s nádlernou kyticí v race předjíždí ve skvělé
ekypáži před hotel, v němé bydlila rodina nastávající
efsařovny. Brzy bylo všem obyvatelům a lázeňským
hostům v Išlu jasno, že císař poial hlubokou láska
ku krásné svojí příbuzné. Nastávající císařovna ovšem
odvětila, kdyš se dověděla od své tety, matky císa=
řovy, še mladý panovník zahořel k ní láskou nedů
věřivě: „Mne že miluje? To přece není možno; vždyť
jsem tak mladá a nepatrná.“ Císařora matka však
odvětila jí týmiž slovy, které vyřkl její syn: „Ji nebo
žádnou jinou.“ Dne 18. srpna spojena slavnost císa
řových narozenin s tichou oslavou zasnoubení. Den
na to oblášeno zasnoubení veřejně — když ubíral se
císař s vévodkyní Ludovikon a jejími dcerami do ko
stela. Hned bylo kašdému nápadno, že arcikněžna
Žofie dala své neteří, šeatnáctileté Alžbětě, přednost
při vetapa do kostela. Po skončené mši ujal císař
svou nevěstu za raku, předstoupil s ní před kněze a
pravil: „Požehnejte nám, pane faráři — mně a mojí
nověstě!l“Hraběti ODonnelovi, sachranci svého si
vote pří atentátu z r. 1858, pravil. císař téhož dne:
„Dnes děkuji vám věra znova, že jste mi sachránil
šivot.“

Záby počalo celé Rakousko pro krásnou bavor
skou princeznu horovati. Její obraz šel z ruky do
raky a byl každým obdivován. V Iólg obdivoval každý
vábnou krásu, rostomilost a vsnešenou skromnost
mladé nastávající císařovny. V uznání živé účasti,
ješ přinášelo obyvatelstvo říše vstříc radostnému za
snoubení císařova, zrušil císař rozhodnutím se dne
1. září stav obležení ve Vídni a v Praze.

Jaro roka 1854 nadešlo Rskousku ve snamení
císařovy svatby. V tisíci valetných básních byla prin
cezna Alžběta velebona jako „bavorská růže“, bylo

k tomu poukazováno, že příbuzné panovnickédomyHabsburako Lotarinský a Wittelebachský sňatkem cí
sařovým uzavírají nový svazek. Co bylo lze 0 císa
řově nevěstě vylíčiti slovem a obrazem, bylo přijí
máno s nadšením; nejen o kráse a vlastnostech po
vahy princezny bylo psáno, ale j o každé nejmenší
jednotlivosti z jejího živote.

Ve čtvrtek dne 20. dabna opustila císařova ne
vety, provázena svými rodiči a sourozenci Ludyfkem
a. Holenon, svou dosavadní vlast, aby nalesla novou
vlast v Rakousko. „V Ludvíkově třídě“, píše sou
časný pramen, „od vórodského paláce aš k vítězné
bráně stálo husté rozestavené obecenstvo, aby provo
lalo poziravy na rozloučenou 8 princeznou. Přemo
žena city povstala princezna v kočáře, saplakala a
loučila se s mnichovskýr obyvatelstvem naposled.“

Vídeň oděla se k uvítání císařovy nevěsty ve

slavnostníozdoby praporů, snaků a dekorací. Čestaprinceznina podobala se trinmfálníma vjezdu. V Pg
sově očekávaly „bavorskoa růži“ první rakouští oby
vatelé. Na cesté uvítala princeznu deputace vídeň
ského dvora, vedená podmaršálkem princem Lobko
vicem a bavorským vyslancem. Císař vyjel ové nevěstě
vstříc do Lince; vrátil se však narychlo zase do Vídně,
aby ji tam snora pozdravil.

Při císařské svatbě byli amnestování všichni,
kdož se dopustili sločinu urášky Veličenstva. Císař
věnoval humanním účelům s císařovnou čtvrt mil. al.
Po slavnostech svatebních v červnu r. 1884 vydal s
císař s císařovnou ne cestu říší. Nejprve chtěl císs
fovně ukázati nejskvělejší skvosty ve ové koruně,
Čechy a Moravu. Kdyš byla Veličenstva navštívila
Brno, přibyla do Prahy. Praba připravila císařským

manželům přijetí bodné slavné minalosti a bohatstvístaroslavného království. Od nádraží až ko Karlo
mostu uspořádána byle šírým nebem živnostens
výstava. Na počest císařských manželů byla uspořá
dána řada skvělých plesů a parád. Šlechta provedla
rytířekou slavnort. Císařovna navštívila v Prase klé
štery, kostely, nemocnice, chudobince a sirotčí ústav.
Dobročinné ústavy byly cfeařovnou bohatě obdařeny.

Dne 5. břesna r. 1855 narodilo se císařským
msašelům první dítě, dosra, jež obdržela při křtu
jmeno císařovy matky, Žofie. Císař odmítl slavnosti
ze příčinou narogení princezny připravované 8 vyr
alovil přání,aby náklady za touto příležitostí preji
movené obráceny byly na účely dobročinné. Dne 1$.
června r. 1856 nadešlav císařské rodině opětně ra
dostná událost. Toho dne narodilo se císařským man
šelům drahé dítě, arcikněžna Gisela. Za příčínou na
tození aroikněžny vydal císař amnestii všem, kdof
byli pro politické delikty odsouzení; v Uhrách a
Sedmihradsku srašeny byly četné konfiskace jmění,
ješ byly svého času vojemakým soudem vysloreny,

spad téhož roku podnikli oleařští manželé postudo alpských zemí.
R. 1858 narodilse koranní prine Rndolí. Vystře

lení 101 rány s děla posdravilo prince.Císařští man
želé byli přešťastní, že dostali dědice trůnu.

-Když mladí císařští manželé navštívili r. 1857
Italii, oslňovals císařovna Alžběta svou krásou a
mílou povahou italské obyvatelstvo do té míry, že
nenasývána jinak neš „la bellezza ideale“. V Benátkách
bylo omýšlení protirakouské, ale kdyš přibyli tam
císař a císařovnou a pěškybez průvodu bralí se do
chrámy sv. Marka, okonslle Italy krósa císařovny

tak, že svědkové tehdejší Příhody ještě po letech kochali se vzpomínkami na kránoupaní, popisujíce živě
i ty nejnepatrnější podrobnosti, barvy jejího oděvu atd.

—— Nešťestné války r. 1859 a 1806 připravily císa
řovněmnoho trpkých dnů. (Řokr.KBA
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Drobná obrana.
Nejraději stará se ©jiné známý

ráček. Proč prý jen katolíci mluvíproti
své církvi? — Toho dle zdání našeho jsou tři pří
činy. Prvuí jest ta, že je v ardci lidském novy“
světitelná ošklivá náklonnost, která sluje nevděč
nost, která přivede mnohé i tam, žei vlastní matce
nadávají, ba na ni až i ruka vloží. Drubá pak

příčina jest ta, že lidé nejraději o tom. mluvbmu nerozumí. Třetí pak, že nevědomí lidé bý
vají nejmarnivější, Dnes dodává slávy tupení církve,
proto si jí tímto způsobem zjednávají. — Ale -nyní
tážeme se my, proč evangelíci vetopí církev svou?
Protože své reformatory a učeníjejich neznají.
kdyby je znali, ani bodinu by moozí ve své církví
nezůstali.

Politický přehled.
Buský car Mikuláš KK.patrnějakood

pověď na válečnou řeč císaře Viléma pronesl své
mínění o zárukách míru. Na téměř vyzývavou
řeč hovorého císaře Viléma odpovídá a to
dosti srozumitelné ruský car Mikuláš II. vlast
noručním listem ze dne 25. srpna odeslaným ge
nerálnímu admirálovi ruského loďstva, velkokní
žeti Alexiovi, List zní: Před 12. lety byl jsem sc
svým nezapomeautelným otcem přítomen námořní
slavnosti v Sebastopolu a Nikolajevě, Zemřelý otec
upozornil v onen slavný den ve zvláštním denním
rozkazu oa slavnou minulost loďstva černomoř
ského, které se pro blaho otčiny obětovalo, a zá
roveň pozdravil s celou Rusí radostné znovuzro
zení nového loďstva. Vzpomínka na ony dny ne
vymizí z paměti mé. Posledně strávil jsem opět
čtyři dny uprostřed nově zrozeného lodstva Čer
nomořského, prohlédl jsem jej, jakož 1přístav Se
bastopolský. Nalezl jsem vše v nejlepším pořádku
a pohotovosti a proto se těším z docíleného vý
sledku, neboť vidím v silném loďstvu nyní v Se
bastopolu shromážděném jistou záruku budoucího
pokojného vývoje celého jižního Ruska. Ku konci
pak děkuje car velkoknížeti za rychlé a úspěšné
provedení důležitého úkolu státního, Jsou podobné
řeči jako Vilémova a nyní carova zárukou míru
— či války?

Sjezd všeněmeckého spolku konal
se v Mnichově za velké účasti Němců zříše i
Rakouska. Předseda v zahajovací řeči bez ostychu
problásil, že hlavní úlohou spolku bude prý záby
otázka rakouská. Z rakouských Němců mluvili:
posl Reiniger, jenž ostře útočil na rak, vládu,
dr. Lurtz z Brašova za sedmihradské Sasíky a
chebský poslanec dr. Zd. Schlicker. Dle slov to
boto Rakousko jako spojenec Německa musí býti
pod vedením německým. Rakousko prý je ně
meckou mocí!

Státní rospočet uherský předložen
byl uherskému sněmu minulého pátku. Na rok
1899 činí řádné vydání 460.005,390 zl. a příjem
482.469,037; mimořádný výdej však činí43.259,047
zl. a příjem 20.839,556. Celkem činí rozpočtový
příjem 503.264 446 zl. proti 503.303,603 zl. vy
dání; přebytek obnáší tudíž 39.157 zl. Ministr fi
nancí ve výkladu svém pravil, že odvádění da
ňové bylo celkem příznivější loni, jinak kleci
důraz na pokračování ve valutové opravé a otázce
úpravy banky a 'celní, jež letos vyřízeny budcu
v Ubrách cestou zákonodárnou v zájmu země.

Italie jest rozežrána živly anarcbistickými.
V Miláně rozšiřovali anarchisté tyto dny provo“
lání, vyzývající ku vládnímu převratu. Policie
zatkla Karla Silesa, když orovolání rozdával, Siles
volal: »Nechť žije anarchie! Smrf králile Lid pí
skal a bouřil se při zatknutí Silese.

Politické záležitestá v našemmocnář
ství umlkly následkem zavraždění císařovny. Hrabě
Thun s Ebenhochem, Jendřejovičs Poláky, dr. Kaisl
v Praze s Mladočechy. Ve středu podával ministr
Kaizl zprávu císaři o časových otázkách svého
oboru a patrně též o uspokojivém výsledku svého
jednání v Praze. Wolfovci trvají i teď na obstrukci.

Ve Framelf nechce nový ministr války,
generál Zurlinden, svoliti k obnovení processu
Dreyfussova. Mnozí důstojníci to chtějí. Násled
kem sporů podá snad celé ministerstvo Brissonovo
za propuštěnou

Španělské kortesy se vyslovily151proti
48 blasům ve prospěch příměří a podmínek míru
se Spojenými státy.

Proti Italům vypuklyv Loblani,Terstu,
ve Vídni, v Berlíně a jinde nepokoje. Domácí děl
níci italské dělníky následují.

Drobné zprávy,
Veledůstojným a důstojným Sprá

vám dachovním se nařizaje.aby, pokadse tak
Ještě nestalo, ve svých kostelích faraich Reguiem za
v Pána zesnulou Císařovou a Královnu naši Alžbětu
konalo, a lid věřící předem k bojnému účastenství
v této zádušví pobožnosti oblášením s Laszatelny vy
bidlo. V Hradej Králové, dne 13. září 1898. Edvard
Jan Nep., biskop.

fimutečníboboslněby za Její Veličenstvo císařovnu a královna Alžbětu
konati bude v sobota o 9. hodině dopolední J. B. M.
pdp. Ed. Jan Nepomucký Brynych v kostele Panny
Marie. K slavnosti pozvány jeou veškeré c. k. poli
tické, sondní, správní, vojenské, školní a vůbec samo
správné úřady. Důstojné duchovenstvoúčastní se smu
tečních slavností hromadně. V době pohřbuJejí Ve
ličenstva) v sobotu mezi 4. a 5. hodinou odpolední
zvomiti se bude všemi zvony hradeckými a rozavětleny
badou v ulicích a náměstích všecky svítilny.

Nmatěočníprojev král. věnného mě
sta Hradce Králové. Ve středuo půl dva

telatvo k mimořádné schůzi, aby projevilo svůj bol a
soastrast následkem zavraždění Její Veličenstva. Všich
ni pánové dostavili se v salonním obleku. Schůzi za

hájil starosta P, dr. Frant. Ulrich a oslovil slavnéshromáždění, které vyslechlo řeč jeho stoje, takto:
Slovutní Pánové! Opětně přetěžkou ranou osadu ati
ženo jest dobrotivé srdce našeho milovaného císaře a
krále. Sklána kletou rakou vrahovou sklesla naše nej

konají panovníce, Její Veličenstvo císařovna a Jejíilost královna naše Alžběta. V této těžké chvíli je
diným zmírněním hrozného bolu Jeho Veličenstva
může býti jen veliký, avorný a jednomyslný projev
nejhlubší láskyplaé soustrasti všeho obyvatelstva na
čeho království, soublaený s projevem bolesti všech
království a zemí a národů této říše. Shromáždivše
se v této slavnostní truchlivé chvíli projevujeme tímto
Slovutní Pánové jménem všeho obyvatelstva našeho
královského věnného města jeho nelíčený bol tím vře
leji a upřimněji, ježto toto město jest městem Jejím,
spjatým s přejasnou osobou její světlou upomínkou
naši slavné minulosti, údělem věnným. I prosí měst
ská rada, abyste ráčili na zevní projev této bluboké
soustrasti a na zevní uctění památky naší nejjasnější
císařovny a královny učiniti následující usnesení: +.)
Schváliti projev soustrasti, který učinila městská
rada jménem našeho města neprodleně po došlé zprá
vě o tragickém skonu Jejího Veličenstva ku stapňům
trůnu do rukou pana c. k. místodršitelského rady.
2.) Schváliti nenesení městské rady, aby byli požá
dání pp. majitelé domu, ozdobiti domy své prapory
smutečními až do skončení pobřebních obřadů. 3.)
Svoliti, sby v den a hodinách pohřbu vyzváněno bylo
všemi zvony v kostelích patronátních a rozavíceny
byly plynové svítilny veřejné. 4.) Uložiti městské radě,
aby se pohřbu súčastnila dvoučlennou deputací. 5.)
Zříditi na uctění trvalé památky Jejího Veličenstva
císařovny a Její Milosti královny „nadaci Jejího Ve
ličenstva císařovny a královny Alžběty pro vzdělání
sirotka po chudém živnostníka královéhradeckém“.
Konečně sděluje starosta, že jej došel včera v noci
telegram purkmistrovského úřadu v Chrudimi s ná
vrhem, aby vyslána byla k pohřbu epolečná deputace
všech věnných měst a položen společný stříbrný vě
nec s nápisem súčastněných měst. Následkem toho
doplnila městská rada v dnešní své ranní schůzi né
vrby své ještě dalším návrhem: 7.) aby společně
s ostatními městy podán byl smutečný věnec stříbrný,
žádajíc za schválení všech k realisování těchto návr
bů potřebných vydajů. Všechny tyto návrhy byly
jednoblasně schváleny. Deputace súčastní se dle usne
sení městské rady starosta Dr. Ulrich a náměstek
starostův Vil. Waldek. — Na to přečetl pan staro
sta dr. Ulrich následující návrh sl. městké rady, kte
rý byla tato předschůzí učinila:

Aby způsobem trvalým uctěna byla pumátka
Jejího Veličenstva císařovny a Její Milosti královny
Alžběty, zřizaje městské zastupitelstvo v Hradci Krá
lové: „Nadaci Jejího Veličenstva císařovny a královny
Alžběty pro vzdělání sirotka po chudém živnostníku
královéhradeckém.“ K tomu cíli věnuje městské zastu

přřelebnov Hradci Králové jménem a v zastoupenírál. věnného měste Hradce Králové kepitál jednoho
tisíce zlatých a savazuje toto město, aby jej počínaje
dnem 1. ledna 1899 pěti procenty ročně, aplatnými
dne 10. září každého roku, tedy obnosem padesáti
zúrokovala a jej dne 10. září kašdého roku osobně
k požívání této nadace oprávněné vyplácela, Zůsta
ne-li nadační místo s jakýchkoliv důvodů neobaazeno,
povinna jest městská obec Hradec Králové obnos
úroků, po dobu uprázdnění aplatných do kralohra
deckéóspořiteloy na jméno nedace anebo v cenných,

po ilární jistotu poskytujících, pronadaci řádně vinulovaných papírech uložiti a těchto interkalárních po
žitků k rozmnogenínadačního kapitálu použíti. Nadace
vetoupiti má v šivot rokem 1809 ú sice dnem 10.
září 1899. Správu nadačního jmění vyhražuje si městská
obec Hradec Králové. Na požiteknadační má nárok
sirotek po živnostoíka do HradceKrálové příslušném,
a bez své viny schudlém. Požitek nadační věnován
býti má na vzdělání tohoto sirotka. Městská rada
v Hradci Králové je zmocněna nadaci tuto dle svého
nejlepšího zdání a svědomí uděliti a sice roshodne
každoročně, kterému sirotkovi nadační požitek věnován
býti má. Městská rada jest oprávněna ponechati na
daci sirotkovi, jemuž ji jednou udělila i na více let.
Požitek nadační vyplácen budiš v úmrtní den Jejího
Veličenstva císařovny a královny Alšběty t. j. dne 10.
září každého roku sirotkovi, jemuž byl před tím měst
skou radou udělen a sice v úřadovně starostově, jím
neb jeho úřadajícím náměstkem za přítomnosti chu
dinekého referenta k rukoaum poračníka sirotkova 8
v přítomnosti sirotkově, jemuš nadační požitek byl
věnován. — Návrh tento bylpo souhlasných projevech
pp. prof. Svobody, Petříčka, Šulce a Weinbengste
schválen jednohlasně.

Králové Hradec ve smutku. Zpráva
o zavraždění Její Veličenstva královny české stihla
do Její věrného věnného král. města v sobotu po 7.
hodině vočerní. Redaktor t 1. oznámil ji hned na Li
skopství, v Adalbertinu a četným snámým. Zpráva
nedocházela víry, byla však na c. k. poštovním úřadě

tyrzena. V městě panovalo v sobotu večer a v ne
děli veliké rozčilení; nemluvilo se o ničem jiném,
než o kannibalské vraždě, která všeobecně byla odsu
zována. Vojenská kasárna, biskapská residence, c. k.
krajský soad, radnice, obecní a školní budovy, domy
kanovnické, Borromasum, oslobeny byly smatečními
prapory. V pondělí a v úterý savlály emuteční pra

pory s domů ostatních. Slav. městeké zastupitelstvo
vyzvalo všecky majitelé domů, aby vyvěsili smuteční

prapory, Také v kraji Hradeckém a v celých výchoních Čechách vzbadila událost ženevaká „všeobecné
vzrušení.

Svěcení mových škol královéhra
deckých. V neděli po 9'/, hodině dopolední vy
evětí J. Milost ndp. biskup královéhradecký Edvard
Jan Nep. Brypych novou budovu chlapeckých s
dívčích obecných škol v Pospíšilově třídě. Napřed
vysvěcena bude kaple, pak budova; na to promlaví
řeč nejdp. biskup a starosta města, p. dr. Ulrich,
Po odevzdání školy promluví jmenem sborů učitelských
pan řiditel Jos. Kulíř.

Hrabě Frant. Falkenkaym, vůdcepra
vice v panské sněmovně, pochován byl 10. září v 71.
roce věku; dokončil svou pout! Hrabě František,
bratr hr. Julia, proslulého ze sněmovny poslanecké,

hrál tichou sice ale důležitou úlohu politickou. Kdyšo
řečník blahopřejné deputace, nazval skupina pravice
„politickou rodinoa“ a jeho jejím vůdcem. Panské seně
movně náležel od r. 1967 a prodělal ta tahé půtky s
vládou Herbsta a Giskry a potom s Auerspergovou.
U koruny byl oblíbenou osobností a jeho rada a vliv
v nejedné věci rozhodovaly ve prospěch pravice. Jme
novitě platí to o době Taffeově. Oproti německocen
tralistickému liberalisma byl nesmířitelný od svého
počátku. Pravice v něm ztrácí platnou sílu a důleži
tého pomocatka,

Okresní starosta pan Střemcha do
stavil se. vponděli k mistodržitelskému panu radovi
Šoltovi a jménem okresu královéhradeckého jej
požádal, aby tlumočil projev bloboké soustrasti na
stupních trůnu Jeho Veličenstva nad úmrtím nejja
enější naší císařovny a královny“
-© Provokace. Ve Fránklově patyce „a zlaté
podkovy“ tropí se ta nejrozpustilejší allotria. V době
kdy veškeré mocnářství truchlí uaj ztrátou naší cí
sařovny a královny, v době kdy královské věnné
měst. české královny vyvěsením smutečných praporů

projevuje všeobecný smutek, uráženo jest obecenstvo
pustým řevem německých hostů „v hotely“ kořaleč
nika Fraenkla.

Přednáška E. St. Vráze. Přednáška
proslulého cestovatele E. St. Vráze koná se v útery
dna 20. září t. ©. n 7. hodině večer v měst. divadle
Klicperově v Hradci Králové pod protektorátem
městské rady. V přednášce ové vyprávěti bude E.
St. Vráz, o zkušenostech a dojmech z poslední své
zajímavé cesty světem. Vráz v Hradci Králové po
prvé přednášel r. 1895 o cestách svých amerických
a jeho plynné, poutavé a poetické líčení tak uchvá
tilo a dojalo, že všeobecné bylo tenkráte přání, aby
v brzku opět pozván. byl do Hradce Králové. Přání
tomu nyní městská rada vyhověla. Vráz do Hradce
Král. opět zavítá a zajímavost přednášky jeho ten
tokráte ještě zvýšena bude více než 70 obrazy i
v rozměra 24 m*. Doporučovati našemu obecenstvu
přednášku Vrázovu bylo by zbytečno. Zajisté i bez
doporučování nedá si ujíti vzácné příležitosti, aby
vyslechlo vypravování o krásách přírodních dalekých
zemí, o národech, jež je obývají, v jich životu nej
sýmpatičnějšího českého cestovatele.

Neštěstí. František Horyna zLibniko
vic, dělník v továrně na lepenky p. Němečka v Ku
klenácb, pracoval v úterý dopoledne ve Srobodných
Dvorech. Následkem výbachu bensina byl na celém
tělem nebezpečně popálen. Šaty na těle mu téměř
uhořely. V nemocnicí hradecké poskytly mu lékaři
včasnou pomoc.

Na koňský a dobytčí trla zdejšípři
vedeno bylo dne 7. t. m. 160 koní, 246 krav, 70
volů, 53 býků, 15 telat s G koz.

Hlavní trafiku v Hradci Králové
převzal v pondělípan Josef Macák, chvalnéznámý
předseda záložny, okrašlovacícha dobročinnýchspolků
v Potštýpě. Posavadní uájemce habsldy a prodeje
kolků a směnek pan Hoznourek, upadl do kon
kursu. Passiva prý obnášejí 70.000 zl., aktiva činí
dům a kaoce,

Řádění blesku. V úterý dopoledneza pa-'
nující bouře uhodil blesk po třikráte do t. zv. dvora
ve Slatině, kde rozbil několik krovů a nezapálil.

Dodávky pre vojsko. Dlesděleníinten
dance 9. sbora v Josefově sadána bude pro vojenské
zásobárny v Josefově, v Hradci Králové a v Terezíně
dodávka žita a ovsa; oferty buďteš podány nejdéle do
29. září t. r. do 10. hod. dop. u intendance 9. sboru
v Josefově. V podmínky,jakož i v sešit usanční na
hlédnouti Ise buď u zmíněné intendance nebo téš u
jmenovaných zásobáren. či

Cikání zapálili. Cikánskérotyjsouprevou
metlou pro naše polabské vesnice. Minulý týden vnikla
cikánka do jednoho statku v Rychnovku u Jaroměře,
kdež ukradla větší suma peněz. Dvě cikáňata, aby
od cikávky odvrátili pozornost, zapálili blízký stoh
slámy, od něbož se cbytly dva utatky, čímž způso
bena škoda nesmírná. Cikáni byli odvedení k soudu
do Jaroměře.

Šibeničné chování Luechiaike. Italský
anarchista cblabí se pořád svým činem. Když se ho
soudce tázal: „Kdybyste byl mobl zavraždit krále
Homberta nobo Crispla, byl bysteto tak učinil 2“ —
Luccheni odvětil: „Krále Humberta s radostí, alo
Criapibo nikoli. Crispi je zloděj. Ukradl 500.000 lir,
Já na jeho místě byl bych ukradl ještě více. | Před
zlodějem musí člověk smeknout klobonk. Zloděje ne
vraždím.“ Při tom se usmíval. Později mluvil a Luc
cbenim tóž vídeňský policejní rada pan K. Jeřábek,
rodák z Jevíčka. V Ženeré a Luzeně bylo satknuto



18 italských anarobistů ; několik prý jich ujelo vlaky,
když slyřeli, Zo attentát se sdařil. —

Zápis žáků do pokračovací školy v
MBradeiKrálovébudeod38.zářído8. října
1008 v Ltřídě a) udejšíchrealných škol v nedělia
ve svátek od 10 do 12 hodin dopoledne a všedního
dne od 6 do 7 bedin večer. Později nebude nikdo

e zapsán, leda by složil zvláštní přijímací zkouška.
lonští přinesou ku zápisu výkaz, který loni ob

drželi, žáci noví musí předložíti vysvědčení na pro
puštěnou se obecné školy. Pří zápisu zaplatí kašdý
žák 50 kr. na učebué pomůcky. Cbudí žáci mobos
býti osvobosení cd tohoto příspěvku, když ve zvláštní
žádosti cbudobu svou dosvědčí. Vyučování je bezplatné.
Chudým žákům koupí se potřeby ku psaní a kreslení.
Podle $ 99. b) odst. III. novely živnostenského řádu
ze dne 28. února 1897 jsou všichni očňové v Hradci
Králové se učící a bydlící, pokad ještě neodbyli s pro
spěchem pokračovací školy živnostenské nebo jiného
alespoň rovnocenného ústavu, povinní škola tuto pra
videlně navštěvovati. Dle odstavce IV. téhož $ 99.
b) může živnostenský úřad na základě odání přísluš
ného dozorstva škol prodloužiti pravidelnou dobu
učební oněm učňům, kteří vyučování v »okračovací
škole opětně a to vlastof vinou zameškávají.

Ústní zkoušky mataritmí v období
podzimním konati se budou na zdejší c. k. realce,
dne 23. září o 11. hod. dopoledne.

Politický spolek pre okres Hrálo
věhradecký koná v neděli dne 18. září 1898 o
2. hod. odpol. svoji schůzi v místnostech hotelu
„Hutla“ v Pražském předměstí u Hradce Král. Po
řad schůze: 1. Zahájení schůze předsedou p. ředite
lem Bedř. Weyrem. 2. O nynější polititické ultoaci
promlaví p. MUDr. Jan Dvořák, zemský a říšský po
slanec z Opočna, 3. O vyrovnání s Ubry promluví
pan Václav Formánek. zemský a říšský poslanec £
Hradce Králové. 4. Volné návrby. Přístap p. t. člo
nům a jími uvedeným hostům.

Ze Slezského Předměstí ZdejšíSvato
Josefská jednota katol. jinochů a mažů pořádá v ne
děli due 18. září p. r. zahrádní slavnost v hostinci
pana Špryňara n nádraží na Slezském Předměstí s
pestrým programem. Konlení o ceny, solové výstu=
py spěvy, pouštění balonu, Začátek o půl 3. hod, odp.
Hadba Třebechovická. Vstupné za osobu 10 kr. Za
nepříznivého počasí bude přednáška „U významu
sruáení roboty“, načež volná zábava při hudbě.

Ústřední Matice Školská V těchto
dnech počínejí se rozemílati místním odborům matič
ným, obcím, okresůr, záložnám a jiným ústavům a
korporacím českým sběrací půlarchy k výročnímu da
ru Svatováclavakému. Obracíme k této sbírce obec

nou pozornost, Ústřední Matice Školská vypisuje ji
ve chvíli nemalé tísné finanční, kdy potřeby škol
rostool V měsíci srpnu přijala pokladna matiční 9
698 zl. 12 kr. vydela 26.211 zi. 46 kr. jeví se te
dy schodek 16. b13 zl 34 kr. Všechen příjem za
osm měsíců správního roku činí 113.885 zl. 77 kr.
kdežto vydání vzrvstlo na 185.980 zl. 96 kr. tak
že vzešel až dosud znamenitý schodek 72.095 zl. 19
kr. Tento nebývalý tchodek vzešel ovšem za příči
nou několika staveb nových budov školních, čím při
bývá Matici jmění bypotekární; uvěak hotovost vý
dajná jest vyčerpána a uapjetí všech sil jeví se tu
příkazem vlastenecké obétavosti. Důvěra, že v těž
kých dobách, kdy příval germanisace krutěji než
kdy dříve ne naše menšiny doráží, věrní Čechové
pomábati budou, posiluje Matici k další činnosti.
Sbirejme a odvádějme brzo dar Svatováclavský|

Nechanický ženský kapelník se za
vraždil. Ruské, bulharské i anglické časopisy při
nášejí častěji amutné zprávy o hoších a harfenistkách
z Nechavicka. které českému národu dělají jen ostudu
a plníodporné velkoměrtské a přístavní hampejzy, až

bídně zhynou. K vůli několika zlatým zisku ro
čové obětují avé děti, ač vědí, že jim domu přijdou

jako mrzáci na těle i na duchu, ba jako v křičené
nevěstky. V Nechanicích se nalezne dost lidí, mezi
nimi hrál hlavní slovo bývalý mladočeský poslanec
Rašín, kteří vývoz českých dítek podporovali, po
něvadž jim z toho kyaul zisk. Minulou neděli skončil
v bulharském hlavním městě Sofii strašným spůsobem
svůj život pověstný majitel ženské kapely Josef Bárta
z Nechanic. Mnoho vypravovalo se o tomto muži,

z okolí Nechanic za několik let nezčetný počet
mladých dívek ku své kapele zavedl, kde klesaly
v náruč hříchu a nemocem. V poslední době se mu
dobře nečařilo. Noviny mnoho poukazovaly na toto

erní otrokářetví“ východních šenských kapel a
sdové přísným okem hleděly na činy kupelníka,

osef Bárta přijelve středu večer do Sole z Drino
pole, kde jeho šenská kapela posud působila, aby
we v Safii ucházel o engagemeat. V sobotu odpoledne
navštívil dávného přítele svého kapelníka p. Tejnera,
který bydlí v ulici Venelinově, poblíže anglického
konsulátu. Kdyš kapelník Tejner opustil na chvíli

pool aby v kuchyni pro svého hosta objednal něcoobčerstvení, použil Berta onoho okamšiku ku své
sebovrašdě. Sejmul se stěny kapelníkovu šavli, při
dršel ji při zemi oběma rukama a pak celou tíhou
svého těla vrazil si ji do prsou. Když za několik

okamžiků ne net vrátil do pokoje, nalezl dvéřeuzavřené, vy tedy na dvůr, předvídaje néco ne
obyčejného a tu otevřeným oknem spatřil Bártu le
žeti v kaloži krve. Byl mrtev. Lékařským ohledáním
zjistila se rána 10 cm. hluboká a 3 cm. široká, která

pro srdce i plíce, tak že smrt nastala okamšitě,aní Berta Bártová, která byla o sebevraždě svého
manžela rakousko-uherským konsulátem telegraficky
zpravena, přijela do Sofie druhého dne a výpovědi
její jasně svědčily o tom, že její muž již delší dobou
pomýsšlel učiniti životu svému konec. Zanechaný dopis
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Zvěsti z východních Čech.
Z Podvynecka. „PodvysockéListy“v číslo

87. sle se kohoutí propoutní kázání, o poslední ros
těřské poutikonané, ns kaplana Bykáňského, nasý
vajíce kásání to „neorvalou štvanicí, ješ nemalou
senzaci mezi účastníky poutě působí!l“ Je jim „až
k neuvěření, co věkchno ten sluba páně na všechny
vrstvy českého národa, které nejdou v otrockém vleku
klerikalismu — vychrlill“ To masilo být zvláštní ká
sání, že pányod „Podvysockých“ tak dohřálo! A také
bylo! Zvláštní doba — doba ženevské vraždy — žádá
též zvláštní kázání! Ovšem, bylo to kázání na nevěra

čilí novomodní pohanství — a páni od „Podronockých“cítí se býti potrefenými. Ukásali barvu! Látkasama
sebou není líbezná, a nelze v ní rozhazovati libovon
né kvítky, a možná dost, že se někomu z líčení spoust,
které nevěra ve světě působí „dělalo špatně“. Všdyť
nevěra člověka ďáblu podobným činí, totiž špatným
nebezpečným a nešťastným! Že by takové kázání ny

politické schůzi „slušnými lidmi“ (rosaměj:helretyet consortes od Podvysockých — katolíci jsou u nic
jen tmáři, ultramontány, klerikály a zpátečníky a ne
mají ještě od „Podvysockých“ na slašnost privilej)
o tom nikdo nepochybuje, kdo pověstnou podvysockou
svobodomyslnost zná. Slovo to znamená tu totiž to
lik, že jeden myslí za všecky a ostatní říkají: „tak
jest! sláva! a výbornél“ — ale sami svobodně my
sleti, tím méně mluviti nesmějí. Že by „s rozhořčením
z kázání v houfech poslachačstvo odcbázelo — to je
lež jako věž! Ovšem „Podvysocké“ mluví pravdu, jen
když ae zmátnou! Naopak, posluchačstvo vytrralo
s napjetím a pozorností svláštní a velikou až do
konce! Jak „i sbožné dámy o kázání tom se vyslo
vovaly, „Podvysocké“ ani opakovati nemohou“ Bylo-li
to tak krozné — pak byly to čistě zbožné dámy!
(snad ctitelky „Podvysockých“). Že některé takové
dámy nemile asi byly dotknuty slovy kazatele: „A
žena nevěrec — ó drazí přátelé — to je tvor, nad
nějž není pod sluncem hroznějšího a bídnějšíhol“ —
pochopitelno. Aby paknikdo nebyl v pochybnosti, že
to píše orgán vysocké hrůzovlády — následají
směšné vyhrůžky: „Bykánecký kaplan jistě netuší,
jakou ránu ve Čtvrtek sasadil klerikalismu na kutno
orsku (sic) na soběl“ Ta rána padla ale na někoho

jiného, jak tenble křik dokazaje. Rozpoznáváme, še
v myslícím organismu schází „Podvysockým“ několik
koleček, a tak se stává, jsko i tato, že uvádějí to,
co si přejí, aby se stalo v budoucnosti — co hotovou
věc minulou. Defekt ten možno učeným jménem na
zvati „předkrystalisací zbožných přám“. Když pustila
slavná svobodomyslná redakce „Podv.“ strachy na
Lachy, sama dostává strach a volá na pomoc c. k.
kontrolu, by zabrániti ráčile, by se tak zostra proti
drahé paní nevěře a je ím nezvedeným synům, libe
ralismu, socialismu a anarchismu, nekázalo. Vždyť
prý „klerikální generálové i kmáni to vědí, že „úto
čit“ s kazatelny protivšeliké takové neřesti jim jest
dovoleno. Jen víc takových kázání a lid ka'olický
prohlédne, od koho a kam je posad veden! Z celého
článka patrno, je je psán buď nějakým belvetou nebo
nevěrcem, jemuž modlitby s obrázky svatých jsou:
„klerikální pitomostíl“ Přibjíme to slovo na pranýř
před katolickou naší veřejností, by i ti katolíci, kteří
posud „Podvysocké Listy“ odbírají, poznali, že svými
penězy podporají tapitele evé avaté, po otcích ndědě
né víry, v níš od dobrých, zbožných svých matek
byli vychováni — že kopují čisté zboší: Iši, hany a

potnpy na sebe samy, což vše jest hříchem a zapřením víry — af jen zrale uváží, de podporujíce špatný
takový list, který ve své nevěrecko-helvetské troufa
losti osměluje se již určovati, co by katolický knéz
kázati měl, či neměl — šíří jen tím nevěra a rravní
grlčilost, která činí z lídí divé bestie, všeho zlosyn
ství schopné, jak toprávě v straňlivém světle p'ípad
caryšský dokszuje. Spatné noviny vedou národ náš
k nevěře, spoustě a záhubě! Proto katolíkům patří
noviny katolické! Třeba si jen všímnon'i, jak článkář

ten jménopout — Narození Panny Marie — vysloviti, jako kříže se štítí a píše jen „čtvrteční
pouť“. Kněz a katolík si s potup „Podrysockých Li
stů“ ničeho dělati nemusí.

Z Třebechevie. Internacionálněsociali
stické „Právo Lida“ otírá se nepravdívým spůsobem
ohodnostáře našeho kat. spolku p. J. Hemelíka,
trvdíc o něm, jako by byl cisí husu podřezal a ve
sklepě uschoval, kdež prý se také našla. Věc se má
dle pravdy takto: Jeho hošík Sletý hrál si s jinými
chlapci, když otec byl mimo dům v práciesabil prý
husu. Malá holčička Hemelíkova, když přišel pan J.
Hemelík domů, pravila mu: „Tatínku, děti sabili husu,
Frantík byl mezi nimi.“ Hoch František to popíral,

ale otec jej vyhaboval,potrestal jej a te, čí husasabitá, jež ležela na dvoře, jest. Nevědělito Za chvíli
přišel k Hemelíkům kamarád Vojtěch Doležal a pravil,
Že se mu stratila bnsa. Homelík pravil, že u nich je
cisí husa a že ji položilk hořejšímu sklípku, protože
se k ní nikdo nehlásil. Jelikož její zabití savalováno
bylo na jeho syna, byl hned ochoten věc po dobrém
vyrovnat. Doležal soublasil a pravil, že ai vezme svou
szabitou husu a že ráno dostane od Hemelíků ještě
živou husu. Po tomto dohodnutí udal však Doležal
p. Hemelíka na radnici, kdež musil za husu, kterou
snad jeho neb jiný hoch s rozpustilosti neb náhodou
zabil, dáti náhradu. Frantík Hemelíkbyl od otce za
čin svůj v přítomnostijeho matky, babičky a Dole
šala náležitě potrestán, až Doležal sám se sa hošíka

řimlouval. Na pana Josefa Hemelíka, místopředsedu
Kat. spolku nepadá ani ta nejmenší vina, a přece

„Právo lidu“ jej nečestněhanobí. Čisté to právo a
pěkný obhájce poctivých dělofků!

Z Kutné Hory. Čtvrté porotní obdobíu
zdejšího c. k. krajského soudu počne 9. listopadu.

Z Humpolce. Hospodářskýspolekham
lecký bude míti valnouachůsí v ei dne 18.září
ve Skorskově. O zvelebení zeměděletví promlaví pan
Mohl, řiditel hosp. školy.

-=

Chrudimi. ek cakrovarníkův
ních a konalvnedělieds za Přodnednícn
ne parkmistra Klimede. Kabinetaí kanceláří Jeho(7
ličenstva odeslal evším projevsoustrasti. Jednatel
Neamann vyslovil 00 us Kojivě o obmezaní prodeje
saccharinu a vyslovil naději, še cakerní exportní pre

tie s0 nezruší. PanPrjpnh zprávustavu řepy ve východních bách. Prari mesijiným:
Na zaslané 81 cukrovarů odpovědělo. Zkou

ky Konaly se ve dnech 5., 6. a 7. . Zkoušee. podrobeno byo 118 útetr. 50 kg. řepy a počet skou
šek činil 3102. Nejmenší řepa vážila 38% Ů, nej
větší 603 gramy; průměrem 470 ů. Průměrná

váha jeví se jako loni, jen še není tak úplná
jakotehdy ade oba škůdciřepní vokolí m
ského silné řádili tak, že ma polích jeou četná místa

ná Mimopo né řepa mnohoodnošů, které mní 8—9pot. Bulva jest obyčejná, místy sklípkoví
tu stamnastala sac hniloba.Za menší, fastnat.
většinou šlatá, v mnobých případech úplněsuchá a
svadiá. Uveřejněné loni odhady se osvědčily. Bylo
skliseno 258 metr. ctů. na hektar, letos nebude akji
zeň obnášeti aa více neš 225 met. ctů. na hekter a
kromě toho byla i mnohem menší výměra půdy osá
soma, tak že bude as o 18—16 procent méně řep
letos nežli loni. Potrvá li suché počasí, bude výslede
ještě chatrnější. Snad dostaneme dešť, ale právě tak
jest možno, te nám víc uškodí než prospěje, neboť
může přijíti také v době, kdy nám víc Depomůže,
Škoda, fe nemáme i počasí ve svých rakou, ale moš
ná, že bychom se pak ani v této věci nedohodli. Zprá
va přijata s pochvalou.

Ze Zahrádky. (Vzácnýdar cís. král. ka
menické odborné školy v Hořicích V čís. 34. „Obnovy“
dočetli jsme se, kterak radou jednoho z velecténého
sboru professorského c. k kamenické odborné školy
v Hořicích, zdařilo se opraviti bleskem poškozenou
sochu sv. Jana Nepom. K chvále téhož ústava můžeme
sdějiti druhou potěšitelnou udalost, še totiš vzácnon
laskavostí slavného řediteletví c. k. sochařské školy
hořické byla zdejší obci darována nová socha sv. Jana
Nepom. z hořického pískovce, díla opravdu vkasného,
mistrného a postavena na hranicích obce Zahrádk
při silnicí odend k Ledči vedoucí. Byla totiž dřívější
socha téhož světce národního, která 112let stála, jis
valně sešlá a nezaviněnou náhodoa značněpoškozena,
tak že obyratelstvo zdejší, které zvláštní úctou a
láskou Ine k sv. Janu Nepom.,toušilo míti sochu
jinou, vhodnou, trvalou a tomu přání bylo vyhověno
péčí zdejšího duchovního správce, jenš, jak vyrozu
měli jsme z řeči jeho při slavnostním posvěcení sosby
sa hojného účastenství lidu, všech lků a hadby
na den narození Panny Marie konaného, se žádostí
svou uchýlil se k slav. ředitelství školy oné, věda, že
toto již mnoho dobrého a cenaého pro církevní účele
vykonalo a prostřednictvím vysoce důst. monsignora

akla, děkana hořického, dostal skvost, který jest.
k pravéoslobě městečka našeho. V uznání této vzácné

oty vzdává jak správa obce, taki apráva duchovní
slavnému c. k. ředitelství ové nejvroucnější díky,
přejíc ústavu na dále zdaru a pošehnání Božího.

Z Předměřle. Vlastenecká společnost v
Předměřicích n. L pořádala dne 8. září E, r. pod pro
tektorátem panaJonefa Pospídila, továrníka tamtéž
velkolepou „Národní slavnost“ k notění památky 100
let narozenin Frant. Palackého, spojenou v předvečer
slavansti s benátskou nocí. Účastenstvípří benátské
noci bylo ohromné a u nás dosud nevídané, Zástuplidíscházelysejišo6hod.večerarázemv8bod.
sa zpěvu písní „Kde domov můj“ a Hej Slované“ a.
za bouřlivého volání „Sláva Palackéma“, kdy loděvy
plaly, bylo takové množství diváků, že by v pravém
slova smyslu ani jablko mezí mimi propadnouti ne
mohlo. Tito všichni odnášeli si domů dojem ten nej
lepší. Ve čtvrtek před 3%bod. odpol. promlavil pam
JUDr. Fraat. Roček, advokát s Prahy o otci národa
Dašeho Frant. Palackém, kterážto slavnostní řeč ale
dována byla s největší Po této krásně te
stavené a pronešené řečí rosdáno bylo 800 výtisků o
Pslackém mezi přítomné a tím slavnost Palackého
skončena. O 3 hod.odpol. la velké rsahradní

nrnest v zahradě hostince „NaStaré“ vo pěch„Ú.M. Šk., která vydařila ae 00 nejlépe. Důkazem
toho jest, še hrubý výtěžek činil 357 sl. 44 kr., z.
čehož „Ú. M. Š.“ 60 sl, 14 kr. zasláno bylo. Ko

rativně zúčastnil se této „Národní slavnosti“ „Sokoř
miřický“. Byla to u nás první slavnost pořádaná

naší mládeží apřál bychom si, aby to nebyla prvníani poslední. K další činnosti naši mladší generace
voláme mnoho zlara!“ Mimochodem podotýkáme, še
vyskytli se v naší obci pázové snad i vlastenci, kteří.
nejen této významné alarnosti, ačkoliv pozvání byli,
se nezúčastnili, nýbrš se enašili, aby tato „Národní“
a sa tak dobrým účelem pořádanou slavnost skasilí
a protoproti ní agitovali. Dnes může však s rado

p telstvo slavností Palackého žvolati: Marnébýloaše veškeré namáhbání!!

(Zaaláno.)

Pokládáme sa milou povinnostvyslovíti veřejně
opřímný dík pp.podaikatlkn, kteří při obnověního katolického chrámu Páně Černilovekého působili..
Jsou to: p. Ant. Bělský, stavitel oltářů v Černilově,,
jenš opět osvědčil se býti mistrém ve slohové stavbě“
našich tří oltářů a překrásné kazatelny — obětavosti.
a nezištnoseti jeho všecko uznání!

Pan Jaroslav Doležal, pozlacovačve Všestarech,.
pracoval dovedně, levně, solidně s míle.

Pan Antonín Můhl, s Nové Paky mistrně na
kreslil obraz oltářní v cenách též neobyčejně lerných.

Práce mistrů těchto jest dokonalá a mírná cena.
učinila možnou rekonstrukci jinak velkého náklada
vyžadující.

poručajeme po sásloze tyto vníky všem,
jimž jedná se o práci přesnou, úhlednoa i levnou.

Katol. fara v Černilově, 12. září 1896,
Jan Fr. Reldi,

- farář.



(Zasláno.)

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nop. v Hradel Králové
bade

SHP“dno 21. září ©2. hodiněodpol. "UN
-v diecáením spolkovém domě „Adelbertinu“, Jiříkovátří

da č. 300 I vHreici Králové.

Dr. Jan Sonkup,

fatěračská Ďílna— IV

Josef Komárek a syn
v domě p.Rezka na hlav náměstí č. 133

v Hradol Králové
Dr.František Beyl,

podobné.

Vedle napodobení různých "dřev prová.
MR-voponoJůPUJOZA„Bf

up“ Právěvyšlo"IM
tiskem biskupské knihtiskárny:

VADEMEČCUM
8au

Brevis Synopsis
materiaram et casnum in care snimaramfregaenti

Ad usom potissimum clericorum et neosacerdo
tum jaxta optimos fontes et probatos auctores concin
navit

Dr. Antonius Brychta.
Stran 544 — 80. — Cena brož. 160 zl., poštou 175 84

Kniha se schválením Ord nariatním vydaná se
stavena je po způsobu slovníku abecedně, podávajíc

ji„=|Tevaniivápráce."U

dime též 1 věrnou imitaci mramoru.

(Bližší odělí p. K. Mašta, oburník zde.)

MB“ Levnéceny. "U„J
EMANUB, BĚLSKÝ

w Hradci Králové
má-na skladě a doporučuje

v značně levných cenách
velký výběr modních látek na objednávky
jakož i hotových oděvů v každé velikosti

PRS*Nojlepší "B

a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

M.Nesňal v Uherském Brodě
pro pány a ohlapce. Morava).

Hlavní sklad: v Hoře Kutné. Filitlky:
HradecKrálové.Pardubice.Chrudim,Čá KOKAM

slav a Náchod.

AKXI300060EA |106

p“ Koupí se "již
dobře zachovalápokladna

„++ nyní w Praze, >michov, Celná ul. č. 68.
Nebídky s udáním ceny přijímá správa Adalber

"tina (I. patro čí«. dvéří 23.).
(M KROK

dadaduo dadadududuldead Bododdodododod
Přesídlení obchodu.

: Po čas přestavby domu přesídlil jsem svůj závod do divadelní ulice proti
kavárně p. Fialy.

Za touto příčinou prodávám nyní zboží za ceny značně snížené, zbytky pak
pod cenóu kupní.

Zároveň dovoloji si pozorna učiniti na svůj

I. největší sklad suhen E
©. a vlastní výrobu podšivek

pro nastávající období a prosím by mi i v nových místnostech přízeň zachována byla.
Doporučuji se vždy k službám ochotný

V. J. Špalek
dříveJ. F. Krušvic,

v Hradci Králové.

VYTVVYVÝTTETVÝTTVVVK

Atelier pro malbu dekorativní

specielně kostelní.
Návrhy přesné re slobu vypracují 86 bezplatně,

Za solidné provedení záruka.
Malba nových a restaurování starých, sebe více

zašlých obrazů

Vilém Vondřejo,
akademický a dekorační malíř dříve ve Vídni,

a
+

SPVFYTYVÝVÝYváhhhkákkákéá 4

WP- Vývozdovšechzemí! i
Na zemké jubilejní výstavě v Praze 1891.: Zlatá medalie. Na zem
ské hosp. prům. výstavě bulharské v Plovdivu 1893. nejvyšší vy
znamenání: Čestný diplom státní. Na hospodařsko=průmyslové a ná
rodopisné výstavě v Hradci Král. 1894. Nejvyšší vyznamenání: Zlatá
medaiie s korunou. Na Náradopisné výstavě Českoslovanské v Praze

1895. 1. cena. Čestný diplom N, V. Č.

Česká, na četných výstavách prvními cenami poctěna

továrna na piana, pianina, harmonia a varhany

AL. EUKO LEOTA v Hradci Králová,
Filialní sklady: ve Vídní III Saleslanergosse 31. v Brně, Orelská
ulice č. 7., v Praze: Kr. Vinohrady, Karlova tř. č. 8. od rouší

českému hudebnímu obecenstvu svá nejlépe osvědčené
piana, pianina

a ngl. vegatiční s obyčejnou vídeň tou mechanikou nov.ho snační
sdokonalmého provedení

= a harmonie evropské a americké soustavy
všech roaměrů v cenách, při řádné zevní úpravě, zaručení trvanlivostí a vyrovnané uhlazenosti | vydatné svuč

nostineobyčejnělevných.Též na splátky za výhodných podmínek.
Obráskové cenníky na požádání zdarma a franko. (99) Záruka pětiletá.

DEE-Vývoz do všech zemí. "G

knězi bez obtížného hledání poučení bezpečná vevšech
pochybnostech kněžského působení se naskytajících,
se všech oborů vědy theologické | Dodatek podává
v autbentickém znění regulas Jaris Canonici, seřadění
bludů Wiklefových, Hosových a Lotrových, důležitou
konstituci papeže Pia IX. „Apostolicae Sedis“ o cen
surách církevních a konečně připojen jest celý Syl
labus. Podrobný index usnadňuje hledání v pochyb
nosti. —

K hojným objednávkám této praktické pro kněze
příračky, pravého to „Vademecum“ odporoučí se

k nejochotnějším službám oddané

Biskupská knihtiskárna.
tármí mina: Kotva.

LINIMENT. CAPSIGI COMP.

« z Richtrovylékárny vPra jesnává výborně, bolesti utičující na: ;
na skladěvevšech lékárnách za 40 kr., 70 kr.s 1 sl.

Všeobecně oblíbený tento

domácí prostředek
žádej vždy jen v původních láhvích s našíochrannou

známkou„kotvo i Biokrevyokně =en :

Sro shámksua původnípřípravku.di
-0

Richtřora lékárna „U zlatého Ira“ VPraze. (SY

(Zasláno.)
Vděčností jsa puzen, doznávám, že p. Jan

Fejfar, pozlacovač v Fodlevíně u Nové Paky.
filialní kostel Oulibický již před 10 roky reno
voval a sice nejen vkusně, ale i trvale, tak že
chrám tento, jakoby letos nověvyzdoben byl, vypadá,
a provedl vše za tak mírnou cenu, že jej čistým
avědomým veledůstojným páuům spolubratřím vře
le odporučiti mohu.

Fara v Lužanech,dno 23, srpna 1898,
Fr, Balcar,

farář.

OPT PAP WO

PLUDVÍK NEJEDLÍ, ©
dekorační malíř

v Novém Bydžově
dříve v Hradci Králové

odporačuje svůj atelier k provedení všech de
korativních

malelů Kostelů ©
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, (2)

Návrhy va slohu stavby kostela se na
požádání ochotně vypracují a rozpočty předloží(k

POZOR!
NEPŘEHLÉDNOUT!

p První český výrobek rm
zi kod:lných

lodenových klobouků
sv pod připojenouznámkouna

lézá se na skladě.

Tyto předčí co do lehkosti a trvanlivosti
každý jiný výrobek a hodí se výtečně pro pp.
lesníky, správceatd.

Za jakosť a pravost zboží co dlouholetý od
borník ručím.

S veškerou úctou

Josef Dvořáček,
kloboučníkw Eradoci ix rálové.

ETO



doporučuje

WP“ župany

Župany anglické

38 —3 20—, 22-—, 24—28.

RNNNN
V. VACEK,

závod
školkářský

v Pamět.
niku

u Chlumce

nabízí pro zimaí a jarn
vysazování stromy ovocné

soké i kraky, sazenice pro
živé ploty,křoviny ozdobné,
konifery, divoké© stromy
pro stromořadí, pláňata atd.
Statisíce sazenic v zásobě.
Levné ceny. — Výborné
zboží. — Poučný cenník

zdarma.

Křestní listy
ex offo

40 kusů 30 kr.
nabízí

Bisk. knihtiskárny,

Laciné a krásné růžence
v největším výběru, obrázky svatých a vůbec vše, co je

oboru devotionalií, má na skladě ústav
Rážencová výrobna v Praze č. 206-1.

Konviktská ulice. 346
V ústavě zhotovují se též všechna kostelní roucha za cenu

mírnější než všude jinde.
Čistým výtěžkem vydržuje ústav 25sirotků —mrzáčků.

Na úplný oblek 4 m.

AB- z1. 10.80.
Vzorek této látky, jakož i bohatý výběr moderních
druhů na obleky, svrchuiky, zimniky a menčikovy
jen zaračené jskosti a v mírných cenách se na

„požádání k nahlédnutí franko zašlou.

První český zasilatelský závod
Ed. Doskočila v Chocni.

Jan Kalis,
hodinář a zlatník

v Rychnově n. Kn,
doporučuje

svůj hojně zásobený sklad
zlatého a stříb. zboží,
hodin kývadlových, ka
pesních v cenách mírných

a se zárukou.

Též na splátky.

Denní osvěžení; chuti k jídlu, okamžité posily
tesláblým a starým lidem; překvapující účinek stíže
ným chudokrevností, chorobám plic a re
konvalescentům poskytuje sklenička ře
ckého vína: MAVRODAPHNÉsladké, ACHATER
BEC méně sladké, obě vína desertní a pro nemocné,
lisované z čerstvých hroznů Malvasinských. K obdržení

u HA lékárníků A. Spory, k. Hubáčka, v HradciKrálové, jakož u firmy H. F. Seidel, Praba Vodi
čková ul. č. 30, hlavní sklad spol. Acbaia v Patrasu
pro Čechy, Moravu a Slezko. Ceny: Celá láhev 1-75 zl.,

půl láhve 90 kr. Toto víno nezkazí se v načatých,
dobře uzavřených láhvích. (108)

+řiběbb+

Zelí,buh, křen
a vAŠkAré druhy zolenit

dodává v každém množstvíGastayBakoš,
Předměřice n. L.

P

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

abízí
ve své vlsstní dílné a umělé truhlářské i čalou

nické zboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
ze dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá

daného

OW pórovky a žíněnky, U8
spony a záslony do oken, hladké i zdrhované dle

franc. způsobu. 161

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

26., 140,0., 330,
100.„ 360,

PRD“ Objednávkypřijímá s ochoty admínistr. č. I "B

nejnovější soustavy
práce solidní ceny levné

doporučuje

«e ČENĚK BUBENa
kočárník v Hradel Králové.

Vysnamenáno na výstavách: V Jaroměři stříbrnou, v
Dobrušce zlatou, v Praze státní bronzovou medailif,
v Hradci Králové nejvyšší vyznamenání čestný diplom

s právem ražení zlaté medailie s korunou.

W- Humpolecká=

a letní lodny.
Dámské lodny. Modní oblekové látky

na převlečníby a haveleky
s čisté ovčí vlny a levných cenách dopornčoje

Karel Koelán,
závod soukennický vwHumpolci.

281 Vzorky k nahlédnuií franko.

Jan Horák,amiek
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci

nových vzorků pravých vlněných látek
vlastní výroby

pro dobu podzimní a zimní,
Též velejemné

látky na taláry.
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva světčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

PÁ hromadném objednání větší výhody.

T4š na splátky bez zvýšení cen!

Čogná pravý, z italského vína, tříletý, 1 litrpo 3 zl.

Gognac* am spocného, šestiletý, 1 litr po

Slivovici starou 1 litr po 80 kr.
i pálenouz tatránskýchjalovčinek

Borovíčku litr po Bo kr.vše Siskosthvýborné,
avšak v cenách jakosti přiměřených, na

bízí závod na zužitkování ovoce

J. U, C Jos, Tomáška ve Vysokém Mýtě
Cognac, který se z uherských továren 1

litr po 80 až 1 zl. ve velkém prodává a do Praby
v značném množství dováží, nemůže býti a není
cognac pravý, nýbrž padělaný; neboť r litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého když
2 apparátu teče, 1 zl. 50 kr.

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys. Mýto.
obal neb soudky účtují se v cenách vlastních.

Vzorky zasýlejí se zdarma a franko.

OW Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15procent.=

m9*>Dva "i
truhlářské dělníky

přijme Karel Netuko,
na Slezském Předměstí u Hradce Král.

mg Již v několika dnech vyjde3X
nákladem knihkupectví Josefa Koslny v Chrudimi

1. sešit obrázků a povídek

Alolse Dostála: Z proudu šivota. Knihatato
vyjde v 6—8 se itech po 12 kr.

dále: 1 sešit spisu
Oldřoha S. Kosteleckýho:

Tři povídky pro dámy.
Zlatá poměnka. Černá lilie Zhaslá hodsda.

Povídky tyto vyjdou asi v g neb 6 sešitech po 14 kr.
a zvlášť dámám budou vítanon četbou a důstojně se
přiřadí k cenným spisům známého již spisovatele.

První sešity zašlou se ochotně na požádánína ukázku.

Ku zajištění trvalé pemátky největšího Čecha
otce národa Fr. Palackého založili jeme knihovnu pro
mládež a jeji přátelé pod názvem

„PALACKÉHO KNIHOVNA“
jež obsabovati bude dobré a cenné spisy plivodní pro

o mládežsepsané. Svazkemprvním bude-p0:
Otec sirotků.

Od A. Nohy, učitele snčiť. škol v Jaroměři.

Povídka tato, která souvisí s českým životem 

a vyznívátendencí vlasteneckou, „[tdobema budedvěma zdařilými obrázky K. L. Thumy.

Za druhý svazek určena jest kniha.

Pročbychomsenotěšili!
Sbírka básníček a povídek pro útlou mládež

od Hermy Pilbanerové, učitelky měšťanskýchškol ;
na Smíchově. E:

Spis tento okrášlen bude 4 kolorovavými skvost-
nými původními obrázky od Erlové, a poněvač jak*
avoji textovou části tak i svoji jemnou a čistou úpra-,
vou bude patřiti k nejlepším toho druhu spisům če=.
ským, hodí se za něžný dárek naši útlé mládeži. Re- *
dakce »Palackého rnihovny« ujmul se uče
ského čtenářstra velice oblíbený spisovatel p. K, J.
Zákoueký, učitel měšťan. škol v Heřm. Městci. —

Jelikož aplsy jmenované vyjdou v hezké úpra=
vě, an tisknuty jsou nejpřednějšímičeskými tiskár
nami, doufá nakladatel, že najde u P. T. čtenářestva
svému podnikunáležité podpory,

Objednávky přijímá již nyní a k úplné spo
kojenosti vyřidí

Í

NekladatciJes. Kosina,
majitelknihkupestvív Chrudimi.

„M



Čtrnáctý dar Svatováclavský Ústř.
Matici školské.

Drazíkreajané!
Když v nedmoácté výroční zprávě o Činnosti

Ústřední Matici školské, vydané k valné hromadě
dne 20. března 1898, jsme prohlásili, že důchod
v prošlém roce 1897 činil 227.273 zl. 70 kr., ná
klady však 243.008 sl. 44 kr., z čeho jeví 8
schodek 15.734 zl. 74 kr., nadáli jsme se, že
české obečenstvo, uzoávající ploou měrou krásné
výsledky působnosti Matice, přispíší si nejen
schodek fioanční uhraditi, nýbrž borlivými, ště
drými sbírkami ke stálému blahodějnému šíření
půdy matičné podnět dáti.

Nadějetato byla až dosud jen částečně splnána ;
příjmy v uplypulých sedmi měsících správního
roku nedosabojí ani té výše, aby uhradila se vy
dání na matičné školy dosavadní, a tudíž nebylo
by možno přikročiti ke zřizování škol nových,
kdyby nestala se brzká náprava.

„ A tuto nápravu zjednati wá, jako v letech
minulých, osvědčený prostředek: vypsání sbírek
na dar Svatováclavský, kterým bývala zjednána
rovnováha v hospodářství matičnét.

Prohlašujíce tyto sbírky výroční, Činíme tak
v přesvědčení“ že ani tentokráte nebude důvěra
v obětivost našeho národa zklamána. Zvláště pak
letos. kdy na menšiny naše v palčivém území
ostřeji než kdy dříte se útočí, jest třeba vydatné

obrany: kterou poskytuje česká škola.edostatečná opatření zákonná ve příčině
této musíi dále nahrazovati vytrvalá svépomoc,
tato nejbezpečnější zbraň proti přemoci, tento vej
lepší prostředek k odstranění závad nahromadě
ných z minulosti v poměrech našich veřejných.
Chováme nezvratné přesvědčení, že jen postupně |
a dloubým zápasem se konečně odstraní křivdy |
napáchané a že nejtrvalejší úspěch bývá ten, kte- :
rýž dosažen byl nikoli obratem náblým, slebrž
bojem tabým a vytrvalým, vedeným na obracu
nejdražších statků, po praotcích zděděných: ja
syka a národnosti.

A podstata tohoto boje záleží v stálé práci
a vzdělávánímládeže mateřským jazykem Činnost
tsto ovšem vyžaduje obětí, k jichž skládání vy

váme opětně zvláště nyní, v období Svatováclav
ském, kdy české srdce bývá otevřeno a přístupno
všemu dobrému.

Vyzýváme k nové oběti právem, nebof mů
žeme s vepokojenímukázati na dosavadní výsledky
svóbo snažení. Ústř. Matice školská zřídila dosud
obecných škol 66, z nichž stalo se veřejnými 25,
gymnasia zřídila 2, z niché stalo se veřejnými 1,
opatroven a mateřských škol 66, z vichž 11 přešlo
do správy obcí nebo jiných spolků. Na školách
(E

FEUILLETON
Vdobě posvícení.

(Dokončení.)

Minule jsem skončil posvícenský feuilleton
se dvastkumi, které jsou lepším vývozním artiklem
než-li staří mládenci. V Čistovsi se letos urodilo
neobyčejné množství výtečných švestek a protože
tam i v sousední Hořiňovsí bylo také posvícení,
pokračoval jsem v posvícenských studiích. Mlá
denci by tera byli také na export, ale ti jsou ve
lice opatrní hospodáři a proto naříkají:

Málo pšenic, málo žit,
nesmíme se oženit,
cukrovky jsou zclemy,
musíme být bez ženy;
tnálo pšenic, málo žit,
nesmíme se oženit,
nemůžem,
musíme
a chceme se oženit.

Tak se vlastné platí: nesmíme, nemů
žem, či musíme?

Všickni diplomaté, politikové, stetistikové a
mejitelé několika dcer jsou tobo náhledu, že by

ebytku nevdanýchžen ihned se odpomohlo,
dyby se stěřímládenci museli oženit, kdyby byli

k sňatku donuceni. My jsme rozhodné pro donu
cení. Ale o to zde běží, jak je donutit! ?

těchto vyučuje se ročně 15.000 žáků jazykem a
duchem českým a to pro svůj národ, taká na ti
síce dospělých občanů, mezi Němci roztroušených,
bylo působením Ústřední Matice školské národu
zachováno. Tím se vysvětluje, že od nepřátel živlu
českého jest právě Ústřední Matice školská nej
více nenáviděna a stihána. A tato okolnost jest
dobrým důvodem, aby všichni věrní synové a dcery
našeho národa k Ústřední Matici školské celým
srdcem přilnuli a přinášením obětí k zacbraňova
címa díla přispívali.

Vyzýváme k této oběti také svou povinností,
kterou na nás národ mocí výročních zpráv vznesl,
abychom péči měli o símě před osmnácti léty
v příhodném čase zaseté, hojné ovoce již nyní při
nášejíci a ještě hojuější pro budoucnost slibující.

Konajíce tuto povinnost svoláváme všechen
národ český pod starou korouhev knížete Václava
Svatého, aby pro blabo vlasti obětí svou dále bojoval.

Jen jedn. myslným, svorným půsebením do
spějeme k vítězství! Seřaďdmese v jeden šik dle
hesla otce národa Fr. Palackého: Svoji k svému
a vždy dle pravdy — obětujme každý dle síly a
možnosti pro naše trpící menšiny volající prosebně:

„Dejte nám školy pro naši mládež, aby zů
stala národu zachována a obrn.la se vzděláním
pro blabo své vlastof i pro Čest a slávu národa“

Nuže, vzhůru každý k vlastenecké povinnosti!
V PRAZE, v září 1898.

Výbor Ústřední Matice školské.
©

Učitelkaživota služkou vášní.
Dějepis — vypravování minulých událostí —

nazývá se latinským slovem historie. A o bistorii
se říká,že jest učitelkou života.

K tomu dokládáme, že by mobla a měla býti
tou učitelkou. My jsme v minulém čísle napeali
článekdle Palackého: „Výstražné poučení“.
Několik čísel před tím přinesli jame článek: „Ne
milá pravda“. — Oba tyto články psány byly
proto, aby se nkázalo, jaké národ český v minu
losti měl vady, jských se dopustil chyb, a jak by
se jich měl varovati. Tírn způsobem by pak bistorie
byla opravdu včitelkou života. Měli bychom si
říci: Tím a tím cbybili, jak dějepis učí, naši před
kové, tn a tu za to utrpěl národ škodu, varujme
se tudíž těchže aneb podobných chyb, abychom
nepřivodili nové škody, nové rány na národ svůj.

Bobužel! Při všem tom oslavování dějepisce
Palackého, při všem tom velebení našich slavných
dějin, nestává se nám historie učitelkou života,
My tytéž, ba větší chyby než naši přelkové dě
láme, a jako slepí na národ svůjsmutné následky
——-——————————"

Jsou národové, kteří mají již na to zákony.
Někde uložili jim zvláštní daň, jinde vyloučili je
z politického života. Nejlépe to zařídili někde na
Kavkazu. Tam starý, sňatku se bránící mládenec
dostane na vychování melé nemluvně. Matka, kte
rá má mnoho dětí, odevzdá nejmladší, které přišlo
teprv nedávno na svět, obci. Obec pak svěří je
mládenci, který je právě na řadě. A ten se musí
o né starat. A jak sterst! Dvakrát denně je nu
cen vzít je do náruče a jít s ním přes celou ves

Pláče-li dítě, je bit mládenec, umře-li dítě, je bit
teprve. Tam je vůbec radost být starým mláden
cem. Dosud vydrželi to jen dva a ti jen proto,
že předčasně zemřeli. Ostatní se rychle oženili.

Tohle tak zavést u nás! Představte si jen
dobře celou věc. Je krásné odpůldne. Hlásný dá
trabkou neb bubnem anamení a v tom ckamžiku
musejí všichni mládenci s dětmi v náručí na ná
městí neb na náves. Pěkně dle pořádku. Starší
nepřed. Kušdý má přes rameno vyšívanou při
krývku s monogramem a v ruce lahvičku s malým
sosáčkem. To by byla v Plačicích, Holohlavech, Ko
zojedech, Želkovicích, v Krčíně i Nouzově, v Pe
lechově, Kratonozích i Kluchách, v Křeseticích i
Nechanicích podívaná.

Dnes, kdy je všecko uniformováno, dostali
by dojista i starší mládenci svůj zvláštní úbor.
Nejspíš nějaký čepeček s mašlemi, menší nějakou
krinolinu a vyšívané střevíce na nohy. Jakmile
vybrauli by se na náměstí, bned by tu byl stráž

— Znsertyaepočítajílevné| ,
Obnovavychásí v pátek v poledne. AM. R sčnik.

álů —=

těchše cbyb uvalujeme. Vyplňuje se vážné slovo
znamenitého muže věku našeho, jenž núžkolikráte
promluvil k národům. Jest to Lev XIIÍ, slavný
nástupce Petrův duů našich. V listu svém od IĎ.
srpna 1883 psaném krom jiných zvláště dějepisci
kardinála Hergenrótherovi napsal: „Sotva by kdo
uvěřil, jakou měrou se z toho rozmáhá zkáza,
Stane-lise historie služkou straunických
snab a lidských vášní.

Jako obyčejně zazněla tu se stolce Petrova
pravda, ovšem smatná pravda. Historie totiž, ta
vznešená učitelka života, stala se služkou blavně
v 16. století vášněmi a strannickými snahami pro
testantů (evanjelíků).

Protestanté — totiž jejich náčelníci — od
padli od církve, která vyvinuvší se ze základů
apoštolů, byla vychovatelkou národů evropských.
Potřebovala ovšem opravy, ale opravy mravů a
kázně. Hlavně vipou světských knížat a pano
vníkův, kteří dosazovali proti všem božskými cír
kevním zákonům na biskapství, opatství a jiná dů
ležitá místa nebodné a světácké muže, kteří o nic
nepečovali, než o užívání statků církevních k roz
košnému životu, Čím se ovšem stalo, že pustly
mravya klesla kázeňmnobýchduchovníchi svět=
ských údů církve. Opravy čili reformy efrkve, — ale
opravy mravů a kázně — bylo tedy zapotřebí.
Změna života byla tedy potřebná. Ale učení církve,
víry a pravidel mravnosti se týkající se měniti
nemůže. Není totiž možno věřiti o Kristu, že by
byl pravdu sice ohlásil, za ni umřel, ale pak ae
o ni po patnácte set let nestaral, anebo ji za
cbovati nemobl. Takové tvrzení upírá Kristu mnou
drost a moc a nedá 8e s rozumem, jenž Bož
ství Kristovo přijímá, srovnati. A skutečně.
Kristus svěřiv úřad učitelský Petrovi a apoštolům
udržuje jej v jich nástupcích, nadpřirozenou
mocí se stará, aby úředně neučinili bludu. Sice
by brány pekelné přemohly církev, což by bylo
proti jeho slibu, sice by byl nadarmo ua zem
přišel.

Tuto jedině rozumnou a důslečnou zásadu
katolickou zavrbli však protestanté. Změnivše učení
a roztrhavše se v církve, které si v učení odpo
rovaly a odporují, hleděli se nějak oapravedlniti a
mnozí i svó svědomí ukojiti.

A tudíž se snažili, co Bamiučinili, na církev
starou uvaliti, hledíce jí dokázati, že ona změnila
učení a vedla lidstvo do bludů. I pustili se tedy
do dějepisu, do historie. Ta to méla dokázati.

První, který se o to pokusil, byl Matěj Fla
cius, pastor v Magdeburku. S ním se v té práci
spolčili: Wigoud, Judex, Corvin, Faber, Amsdorf
a jiní. Vydali třináct velikých svazků o dějinách
církve. Jelikož pak se v každém avazku podává
bistorie jednoho století, bylo pojedoáno o třinácti

ník a dával bedlivý pozor, komu dítě pláče. Ostat
ně je možná, že by tuto důležitou roli vzaly na
sebe nevdané dámy; aspoň by byl dozor bedlivější.

A běda tomu mládenci, jemuž by dítě za
plakalo! V obecním domě hned u vchodu stály
by připravené lavice. Dva metry dlouhé ačtvrt
metru široké. Co dál by se dělo — nechci vypi
sovat, Srdce se mi již teď bolem svírá. Ubozí staří
mládenci, ti by zkusili! Pro mládence, dokud“se
nechce ženit, nemá nikdo srdce soucitné. Teď jsou
vyplácení jednou měsíčné nebo jednou týdně, dle
toho, kde jsou zaměstnání — pak by měli den
výplaty dvakrát za týden.

Pena doktora z Hořiňovsí by si mobli vzíti
staří mládenci od Jaroměře, Úernotic a Smiřic za
doktora; v Máslovědech, v Čistovsí a v Chlumu
by přibírali do cechu soudruhy a spolutrpitele a
ve Všesterech, kde je větší zásoba starších, sta
rých a nejstarších mládenců, by mohli uspořádati
větší koncert. Mládenci z kollatury všestarské jsou
totiž všichni virtuosové, Malé zastávky v Bříze,
Svobodných dvorech, Stěžerách, Kuklenách, v Lib
čanech, v Opatovicích, v Březhradě a na Praž
ském předměstí by voj okresních mládenců znač
ně sesilily, v Grandhotelu by se jako lebká kava“
lerie přibrali říští a zemští mládencia před hlav
ní stráží by mohla býti generální přehlídka a —
výplata. Byla by to pěkná podívaná pro naše
dámy, ale truchlivá pro mládence.

Ne, nepřeji jim to, To už když něco musí
být zavedeno, pak ať se to udělá, jako tomu je



s'oletích. A jelikož sto latinsky sluje centam, na
zývá se ono dílo „centuriemi magdeburskými“ a
episovatelé jejich slují: Centuriatoři Spis ten vyšel
v Basileji od roku 1569 do roku 1674 nákladem
evavjelických měst a knížat, jakož i krále Švod
akébo i dánského.

Pávi Centuriatoři mysleli, že svou bra vy
brali. Ale jakou cenu jejich dílo má, napsal evan

jelický bohoslovec Tóliner: „U protestantů nejsou
dějiny ničím jiným nežli snahou, z historio doká
sati, že bylo zapotřebí opravy církre a že 8e
rozmobla skaženost v učení i v šivotě. Podle pro
testantů byla prý církev alespoň od B.století je
vištěm nevědomosti a zlomyslnosti. Všichni před
zostové církevní byli hrozní bludaři a církev sama
byla botový blázinec“ (Kurze Aufeštze Frankf.)

Stala se však zajímavá věc. Proti centuria
torům vydávali věak katolíci na obranu spisy 8v.
cteů a podali tolik důkazů, že jejich nástupcové
byli nuceni tvrditi, že zkáza učení a mravů po
číná již od časů apoštolských (!')

Tím ovšem páni hra svou probrali. Jestliže
ani 2a dob apoštolských neblásalo se pravé učení,
kdyš: se tedy blásalo? Vždyť i písmo svaté
pochází z dob apoštolských! Nač tedy
přišel Kristus na svět! — Došlo se až k něčemu,
co o Kristu samém nelze říci. To jsou ovšem
veliké nesnáze. My bychom těm pádům z těch
nesnází pomohli tím, že připouštíme, že mravy lidí
potřebovaly a potřebují vždy opravy; musel se tak
opraviti i sám svatý Petr i sám svatý Pavel!
Učení však jest nezměnitelné.

Ale ze všeho tedy jasoč vysvítá pravda ta,
že se lidé z bistorie učiti necbtí. Ale užívají
bistorie k tomu, aby ospravedlnili své strannické
suaby, aby ukojili své vášně, ahy 8e nemusili
odříci svých bludů a přijati pravdu od nenáviděné
církve katolické.

A tek, jako to začali dělati Centuriatoři sto
letí šestnáctého, jest to až dosud. — Katolického
nic dobrého nesmí býti pravdou ;.o církvi kato
lické nesmí se říci nic pravdivého; jen to jest
pravdou, co církev, její učení a zřízení, její náčel
níky a příznivce — — Špiní. Touto vášní hoří
ardce tak mnohých centuriatorků našeho věku. A
proto bistorie — ty nebudeš mi učitelkou — ty
muslš maě otročiti!

Na velikou škodu obzvláště národa našeho
jedná se takto i s historií naší. Od kathedry (uči
telského stolce, na školách vysokých až do po
eledního mluvky v krčmě, na schůzi, ve vlaku,
vše chce býti nyní centuriatorem. Vše nyní doka
zuje zkázu církve z bistorie. Zmutat stoleti, krále
a papeže sem i tam, cv dělali protestanté přičíst
katolíkům, co zlého učinili katolíci zveličiti, co
dobrého zamlčeti nebo tomu podložiti nejhorší
úmysly, toho se ti páni nebojí. Žádnému i nejčist
šímu a nejryzejšímu katolickému muži nepřipostit
něco dobrého; naopak ale cbyby odpůrců zamlčet,
vymluvit; dobré vlastnosti zveličit, odpor jejich
proti církvi násilný, lživý jako brdinství vylíčit;
rány, jež takoví lidu zasadili, zakrýt, ba za posilu
národa vykřičet — jako to dělají 8 husitismem —
to je nyní „dějinná pravda“.

Jedrím z nejznamenitějších takových centu
riatorů zůstane na věky list p. purkmistra pardu
bického Hoblíka. Tam bývá „historie“ učitelkou
— fanatismu pastorského, otrokyní strannick“ch
vášní téměř v každém čísle.

Bohužel! [ mezi našimi poslanci jsou takoví
CLturiatoři. Jak to umí p. Herold, to je již zoámo.
Jak to umí pan Dr. Pacák, to na novo dukázal
v R ztěři: Já chci být i na dále poslancem pu
moci evanjelíků z okolí kutaohorského. A musím
tedy zaláteřit na katolíky. Historie, pojď sem!
Ty musíš mi v této snaze a vášní posloužiti. Mu
síš říci, že katolíci zavedli — robotu. A nejnověji
se lakovým centuriatorein stal v Rosicích u Cbrasti.

„Český Východ“ věnoval tomu celý článek, z ie
rébo pas poslanec sotvaradost měl. Kéž byaspoň
měl výstrabu pro budoucnost a nesedal na lep pa
storským „dějepiscům“ a četl taky něco jiného,
než cv ti rozliční centuriatoří povídají. Kéž by mu
aspoň v tomto ohledu historie byla učitelkou, když
se už připálil, ačiniv si ji taky otrokyní té neb,
módy, dle níž se musí katolíkám štalec dát při

várodní slavnosti.

Svěcení nových škol královéhra
deckých. ;

Málo jest měst v království Českém, které b
tak velké náklady vedly na své školství jakokrál.
věnné město Králové Hradec. Město vystavělo velko
lepé školy realné, zámečnicko-průmyslorou školu a
obchodní akademii, právě dokončena monumentální
stavba obecných a měšťanských škol a na jaře se poč
ne se stavbou bucovy, v níž umístěn bude ústav pro
vzdělání ačitelů. Školy obecné atojí přes 230.000 zl.

V neděli byla odevzdána budova obecných škol
svému účeli. Ve velkolepé školní budově v Pospíšilová
třídé umístěny jsou: obecná škola chlapecká, dětské
opatrovny, klášterní dívčí škola, obecná dívčí škola a
dívčí škola měšťanská, V ústavě jsou též velká tělo
cvična a prostranná kaple s postrannými galeriemi.

Po pů! 10. hodiny vyšel z kostela Panny Marie
k nové školní budově církevní průvod,který vedl ndp.
biskup královéhradecký. Vprůvodu se nalézaly vys.
dp. kapitulní děkan a generální vikář Dr. Aloia Frý
dek, vys. dpp. kanovníci Pogerth, Barták a městský
děkan Masil, vpp. městětí kaplani, biskupský ceremo
niář a více kněží, jakož i četný lid. Na nádvoří nové
školní budovy, která byla ozdobena bíločervenými
prapory, očekávali ndp. světitele pan místodržitelský
rada s c. k. úř.dnictvem, pan starosta města s měst
skou radou, důstojníci, okr. starosta a zástapci všech
zdejších škol, jakož i četní páni a dámy. Školní dít
ky tvořily špalíř.

Ndp. biskup Eduard Jan Nep. Brynych
pozdraven byv panem starostou města Dr. Ulrichem
vystoupil na řečniště ozdobené červenobílými drape
riemi a oslovil četné uhromáždění. Na to promluvil
o křesťanské vzdělanosti a úkolu člověka,
Lidé jsou sami sobě největší zahadou a proto kře
atanská vzdělanost chápe se rozamu, řídí jeho vůli,
učí věcem, které kolem nás jsou. Křesťanská vzděla
nost stojí dále o (o, abychom poznali sebe, abychom
věděli, co je to člověk, Ale na tom všem křesťanská
vzdělanost ne.ná dosti; ona chce, by člověk postupo
val výše ve vzdělanosti, aby poznal nebeská tělesa,
aby poznal jejich dráha, aby vyzkoumal, jeou li tam
ve hvězdách lidé a duchové mu podobní. Křesťanská
vzdělanost žágá, aby rozum se obfral otázkou, odkud
všecko pochází, ona pečuje o to, aby člověk poznal
Boha. Křesťanská vzdělanost vzdělává rozum, aby

člověkpr nejvíce vše okolo sebe a co jest nadním. Tojest konec filosofie, aby člověk poznal bož
stvo; to je koruna a vrchol vzdělanosti. O to se sta
rali též pohané

Křosťonská vzdělanost nechce udržet člověka v
temnosti, nechce udržet rozam v okovech, vždyť nej
větší vzdělanci byli dobří křesťané a pravá věř.li.
Církev nebyla proti.pokroku, ona byla jen proti ns
dokázaným tvrzsním, která se nedala srovnati s Bohem.

Nebylo by ušlechtilé a vydatné, kdyby jen ro
zum se vzdělával, on masí ušlechtiti též lidskou vůli,
aby tato volila vždy to, co je dobré. Ovšem, co jest
vlastně to dobré? Žijeme v dobách, kdy lidé odpadli
od Boha a vír7 a uznávají jen to, co uzná jejich ru
zam. Kdyby člověk sám sobě byl zákonem, vyvolil
bz si jen to, co se mu líbí. My nazýváme dobrem to,
co dle křesť. zásad je za dobré, co Bůh a svědomí za
dobré prohlašuje. Proto také sestoupil +yn Boší na
tento svět, aby učil lidi poznávati to dobré; máme
tedy žíti dle učení Pána Ježíše Krista. Již starší po
hané to tušili a proto mudrci jejich hlásali: Člověče,
následuj Bohal

Když obé strhneme dohromady, když Boba po
známe a následujeme, to jest vrcholem vzdělanosti
křesťanské. Doufám, že tak to bylo i od Vás velectění
pochopeno a že proto byl na velký náklad na tyto

v Turkestanu a sice v městě Baichu. Tum také
měi mnoho starých mládenců, kteří ne a nechtěli
se ženit.

Moudrá hlava města vzala si nejvyšší dovc
lení, aby v mrzuté té věci směla učinit nápravu,
Dostala je a pak nastala velká doba pronikavých
oprav.

Mládenci zašiti byli do režných žoků a vy
nešení na rozsáblé ohraničené prostranství. Každý
z nich dostal čísle. Na to z celého města zavo
lány- byly vdavek chtivé ženy a sice nejrůznějšího
stáří. Jak dokládá spisovatel, z něhož tato velmi
poučná dáta čerpám, byly mezi nimi i panny,
které dobře mohly mít sedmdesát let. Najednou
dáno znamení na velký buben a zavázaní mládenci
museli v žocích hopkat, Kdo nechtěl, tomu po
moženo bičem. A co tak hopkalia hopkali, mohla
si každá z přítomných panen některé číslo vybrati
Brala sice na slepo, ale brala přec. Za chvíli by
la celá serie starých mládenců rozebrána. Ale
pak „museli se s dotyčnými ženami oženit, nebo
propidli smrti. Ke cti zase mládenců nutno zde
do'ožit, že většina z nich volila to poslední. No,
nedivte sel Vzít si takovou sedmdesátiletou nevin
nost, lo je i pro moc měkkou náturu příliš šlako=
vitá věc. Ale několik nevdaných žen přece se jen
takto odbylo a šťastné. sňatky se tak množily.
Jak je tam dnes, nevím.

Hezky to uměli také se starými mládenci
v Tarragoné ve Španělsku. Tam mohl být člověk
sv.bolným jen do pětatřiceti let. Jak přesáhl tento

——
věk, zavolal jej starosta na úřad a
chce-li se ženit?

Jak řekl, že ne —chytli ho dva vycvičení
žoldnéři a hodili do kašny. A tam jej honili ve
vodě tak dlouho, až slíbil, že se ožení, ano byl
nucen vyslovit i jméno své vyvolené. Ale musila
to být dívka taková, která překročila již věk: tři
cátý a nebyla nikomu dosud zadána. Na toho
vytáhli a dovedli do domu jeho zbožňované. Ale
ta se také nesměla pak upejpat, i když byl ženich

ptal se ho,

ný si ji již nevzal. Ke cti tarragonských dam
budiž zase řečeno, že žádná s takto získaným že
nichem nepohrdla. Vdávaly se o všecko pryč.

V Čistovsi by to nešlo, neboť mládenci by
se tam ani při nejlepší vůli nemohli utopit a tedy
k sňatku donutit Ale tam by se hodil tento re
cept: Každý ženitby schopný mládenec musil by
jíti do některého statku nu posvícení a tam by
musil z každého výtečného jídla celou porci sníst
a pak (o zajíst německým koláčem, Na to by ho
každá dáma požádala na volenku a která by jej
vytočila do úmoru, ta by ho měla. Však by těm
sobeckým Vaškům jejich tvrdé české lebky brzy
změkly! České Aodulky, Lojzičky, Mařenky, Bo
ženky, Růženky, Františky ty to umějí zaonačit

Mohl bych podati ještě celou řadu ukázek,
jak a kde byli mládenci donucování k sňatku.

Ale pokládám to za věc zbytečnou. Neboť
jak se dovídám, chtí se ženiti všichni a sice zcela
dobrovolně.

školy dán, aby ta ráno bylopokolení,které
čboonáaležovedB plo pokol

Křesťanská vsdějanost usilovala vědy, aby lidé
dili vedle sobe dle jistého řádu a zákona, aby vedlo
sebe prospíralí a abypřimesli prospěch společnosti
lidaké a svému národu zvlášť. Potrpkých akudeno
stech, kdy vradedlným nástrojem protkáno ardce naší
královny a císařovny, kdy lidé, kteří nevěřía zákonů
Božích se nedrší, nekonají dobré, ty lidi následovati
mobudeme. Kdybychom bylí nejlepšími křesťany, byli
bychom také nejlepšími lidei. Kdyby všecko se řídilo

e sásad ských, bylo by na světě nejlépe a
bylo by nejlépe postaráno, aby každý stal se užiteč
ným členemspolečnosti.

Křesťanská vzdělanost ví, še dach lidský je ne
amrtelný, že nás čeká divot nekonečný, věčný. Proto
nás učí křesťaneká vzdělanost milovati Boha To jest
přesvědčením v ardci člověka. že amrtí tělesnou divot
nekončí, sle že v nadhvězdných říších pokračuje v ži
votě budoucím.

Víte všichni, že český národ ctí sl. pae lagoga
Komenského. Ten dí, že všecko má býti proniknato
Kristem, že Kristns jest alfa a omega, začátek a ko
nec všeho. Proto i jako katolický biskup se ho dovo
Jám, neb Komenský žádal křesťanskou vzdělanost. on
žádal, aby člověk poznal nejen tvory, které jsou ko
lem něho, ale aby poznal též Boha.

Dítě má býti redeno tak, aby poznalo, že tento
život jest průpravou pro život budoucí. To jest zá
sada paedagoga u nás ctěného a osvědčeného.

Úkol křesťanské vzdělanosti jest též, aby člověk
vedl život tak, aby byl tento průpravon k života věČ
nému Naže, ctí-li český lid vychovatele Komenského,
ať šije tak, jak Komenský žádá.V tom souhlasíme
všichni.

Nejlepším důkazem, je-li některé tvrzení pravda

č ne, je to, když poznáme, co z toho náečnjeiňané jsou národ vzdělaný, v řemeslech pokročilý,
vytrvalý, šetrný, ale jest ztrnalý, neboťstojí ve vzdě
lání níže neš my, Číňanům se o věčném životě téměř
ani nemluví. Národ, který nehledí vzhůra, k Bohu,
bude klesati. Národové křesťanětí, kteří strácejí víru
v Boba, klesají. Národ francouzský jest na př. v de

kadenci a strachují ae již přílanéci joho, aby nevymřel. Má ovšem i francouzský národ moc dobrých
křesťanů, ale má též moc členů, kteří ze zásady Bo
ba popírají, kteří o Boha a život věčný nestojí a proto

takéklesají.
N58 národ jest slavný, český národ byl také

zbožným, on k jemnosti přidává cit, onví, že jest
potřeba, aby věřil v Boba. Ale i mezi námi je dosti
lidí, kteří popírají Boha Seulabí-li náboženské vědo
mí, seslabí též národní vědomí a nepřinese nám tolik
užitko, kdybychom proniknuti byli Bohem.

Velectění! Jest mně radostí, že mohu tuto no
vou škola posvětit, neboť v staré zdejší škole vyučo
val jsem jako kaplan; teď jsem biskupem a proto
tím více mi záleží na městu milovaném, aby zde po
ložen byl základ ku křesťanské vzdělanosti. Vzpomí
nám na jednu událost, která ae odehrála v těchto
místech. Bylo to r. 1883. Šli jsme v průvoda z města;
stály zde ještě hradby. [ehdejší ndp. biskap Hais
pravil při té příležitosti: „Padají hradby hmoty, necht
jest zde jednou postavena hradba drahá. hradba du
chovní“. Slova tato mi uvárzla v pamětí. Buďte tyto
školy hradbou ducha tomuto městu a ozolí, bnďtež
bradbou celému českému národu. Kó64vymizí u nás
nemravnost, kéž zavládne ušlechtilost, kéž vzro
ste zde křesťanská vzdělanost, kóž veškeren lid so
ušlechtí a umravníl

Odmítejtež proto, co je nízké, co je tmou, co
nebylo by proniknuto Bohem. co by nebylo v ducha
Ježíše Krista! Naši předkovéctili Boba. Hspodine,
vzpomeňna nás! Volám k Tobě Ježíši Kriste, pomoz,
by mládež Tě poznala, přispěj všem, by Tě následo
vali, aby vyrostl lid Tobě oddaný, vzdělaný, výborný,
aoy od Tebe prchala všecka tma a zloba. Amen!

Starosta města p. dr. Ulrich poděkoval Jeho
Biskupské Milostí a oslovil pak shromážiční v tato
elova:

Nejdůstojnější pánové, velectěné dámy! Zbořivše
radby, jeme povinní splatiti dluh těm, kdož toho

byli původci.
První naše vzpomínka nese se ke stapním trů

no, bohužel nyní smutkem zahaleného. Za vlády Jeho
Veličenstva vznikla tato škola, budiž mu proto slával
sjáva! sláva! (Shromáždění provolalo hřímavé sláva).

Drahou vzpomínku jest nám věnovati původci
zrušení městských hradeb, ktoré naše město tianily a
nedovolily rozvoje. Jest to Jan L. Pospíšil. Žel,že mu

nedopřálo nebe došíti se tohoto okamžiku!
Na to poděkoval pan starosta všem, kdož dnešní

slavnost přítomností svou poctili, děkoval J. B. M,
sástopcům armády, zeměpána a autonomních úřadů,
kteří nás v kolturních enahách podporují; děkoval
dále zástupcům professorských aborů všech dkol ©
korporací, kteří na slavnosti účast brali a poděkoval
konečněvšemu obyvatolstvu. 2.

Další dík vzdal projektantu a staviteli budovy,
nům, kteří bedlivý a pilnýpozor na stavbu dávali,

čkoval podniketeli stavby a řemeslnictvu a živnost
nictvů, jakoš i dělnictvu, kteří na stavbě a vypravení
budovy podíla brali. Na to odevzdávaje klíč p. ředi
teli měšťanské školy panu Jos. Kalířori končil svou
řeč: A nyní budiž mi dovoleno, abych správě měšťan
ských a obecných škol odevzdal klíče této čkoly, abych

Vámodporačil krev vaši krve, naše S: Duše jejichjsou citlivé a vnímavé jako fotografické plotny. Kéž
se ve Vás a šlechetných Vašich snahách obráží dach
naší mládeže! My jsme na zbudování těchto škol při
nesli krvavé oběti. Vedle bohulibosti vychovejte mlá
dež Vám svěřenou v horoucí lásce, která se neští'í
žádné oběti, učte ji horoucí lásce k vlasti s národu,
aby tato mládež byla skutečnou naší nadějí. (Souhlas).

Pan řiditel Jos. Kulíř pravilpak: Vysoce dů
stojné, slovutné a velectěné shromáždění| “

. Se srdečnými díky a velikým potěšením přijí
mám aprára (měšť. dívčí školy) v této velkolepé, tak
krásně vyzdobené bodově, která jak pro město tak i
pro okoli veledůlešitým účelům, totiš výchově mládeže
uloužiti má. .

A jakou výchora mládeže si přejeme?



zajemo si zajisté takovou výchova mládede,aby m! po odrůstuškole e kdetřeba po dosašení
ještě dalšího potřebného +adělání vůdy nejen v po
předí pokroku kráčela, ale také veškerou soutěž jak
Ve prospěch svůj tak ve prospěch milé naši obce do
vedla překonat a proto přejeme sí mládež na zákla
dech náboženských mravně vychovanou; mládeš práci
milující, v práci neunavnou, v prácí a soutěži
žící, mládež obec naši, národ a vlast milující, a také
pro obec naši, národ a vlast obětovnou.

Těmto veledůlešitým účelům vystavěna jest tato
krásná budova a nám všem sborům učitelským alo
eno jest, usilovně pracovati na dosažení cílů vyt
knutých. U vědomí tak velikých a těžkých povinností
alibujeme, že chceme a budeme neunavně pracovati
na výchově a vzdělání mládeže nám svěřené, a že kde
se ruka k ruce vine, tu se dílo dařívá, prosíme velice
slavnou obec, slav. okrešní školní radu, velectěné přá
tele a přísnivce mládeže a taktéž všechny pány ro
diče: račtež laskavě a dle potřebyvydatně podporo
vati nás ve vykonávání důležité a časem i obtížné

naši, a račte býti ubespečení díkem našim, dí
em mladeže do škol těchto chodící a pak po všechna

léta školám těmto odrůstající.
Všem alovutným a velectěným přátelům a pří

znivcům, kteří se o vystavění této krásné budovy přčinili, svláště pak slavné obci, slav. okresní školní ra
dě, vadávám ardečné díky a přeji k radosti všem
těmto slovutným a velectěným příznivcům: „Žehnej
Bůh vychování a vyučovánímládeže v školách těchto“.

o těchto slovech vykropil J. B. Milosť scho
dišté a zdi chlapecké školy a ubíral se průvod kol
chlapecké, měšťanské a mateřské i dívčí obecné škole.
J. B. Milost a přítomné duchovenstvo prozpěvovalo
při tom žalmy. Školní mládež vedená pányučiteli a
učitelkami odebrala se zatím s žáky dovykázaných
jim tříd. Na to vešel nejd. světil e průvodem do vnitř

udovy, vysvětil chodby a I. třídu chlapecké školyza příslušných církevních obřadů. Pak konány obřady
na chodbě a v kapli v prvním poschodí. Po litanií
vysvěcena kaple, vačež v ní J. B. Milost za četné
aesirtence sloužil slav. mši svatou, při které krásně
zpíval damský csr. sbor Keimovu polyf. mši řízením
pana řiditele Xůru a svého sbormistra Wůnecbe SI.
zpěvácký spolek Slavoj zapěl při slavnosti za řízení

ana Knepra ml. úchvatné chorály sv. Václava a sv.
Vojtěcha. Vysvěcené školy mají ústřední tnnení a za
Hzeny jsou dle požadavků nyu-jsi avvy vevrné.

Drobná obrana.
Mkleslosť. — Až do nedávna se lidé za

vyzvědačství a jidášetví aepoň styděli, nyní jsme
pokročili tak, že se tím jako chytrostí a vrcholem
pokroku chlubí. —
——Vép lída = kr. hradeckého „jar
marka“. — (Coje to ten liberalismus? — To
je svoboba z našich kapes bráti « v novinách zu
to ještě vychralovánbýti, — co je klerikalie
mus? To je — aspoň v Hradci touž tak je —
povinnost hodně dávati a v novinách si za to na
dávati necbati. —

Ce je pokrokářství t Toje dobrouhubu
a prázdnou kapsu míti. Odporoučímetyto venkovské
násory pimým úvabám.:

Drobné zprávy,
Dík císařův jehonárodům. JehoVo

ličenstvocísař a král František Josef L požádal
u ministerstva hraběte Fr. Thuna, aby vy

řídil tento Jeho dík: „Mým národům! Nejtěšší,
nejkrutější zkouška potkala mne a rodina Mou! Mé
choti, ozdoby Mého trůnu, věrné drašky, ješ v dobách

nejtěžších života Mého útěchou a„podporou Mně bylo,kterou ztratil Jsem více, neš vyaloviti mohu — není
více. Děený osud vyrval Ji Mně a národům Mým.

Ruka vražedná, nketroj šíleného fanatismn, jehož účelem jest zničiti stávajícíspolečenský řád, edla so
přoti nejšlechetnější paní a proklála v slepém, bez
účelném záští srdce,jež záští žádného neznalo a pouze
pro dobro bilo. V bezmezném bolu, který pojímá Mne
a rodinu Mou nad neslýchaným skutkem, který děsem

popluje veškerý vzdělaný svět, proniká předevšímhlas Mýchmilovaných národů k srdci Mému a útěchu
mi skytá. Skláně se v pokoře před řízením Božím,
ješ seslalo na Mne pohromu tak těžkou a hroznou,
musím vysloviti Prozřetelnosti diky Své za vznešené
statky, jež Mi zůstaly: za lásku a věrnost milionů,
ješ v době utrpení obklopují Mne a rodinu Mou. Spů
sobem tisícerým, z blízka i s dálí, s kruhů vzneše

ných i prostých, projeven byl bol a smutek pro císařovnu a královnu v Bobu zesnulou. Dojemným sou
svukem zní nářek věcech nad nezměrnom strátou ja
košto věrný ozvuk toho, co jímá duši Mon. Jako Já
v posvátnosti chovám památku na vroucně milovanou
choť Mou do hodiny poslední, také zůstane Jí ve vděč
nosti a úctě národů Mých zřízen pomník nebynoucí
Da všechny časy. Z hloubi Své+o zarmouceného srdce
děkuji všem za tuto novou «.rukn oddanosti plné
účasti. Třeba mueily amlknouti zvuky slavnostní, ješ
provázeti měly tento rok, tož zůstane Mi uporoínka
na bezčetnó důkasy příchylnosti a vřeléhrc soucitu
nejvzácnějším darem, jenž Mimobl býti podán. Spo
lečaý bol náš pojí novým, srdečným svazkem trůn a
vlast. Z nezměnitelné Jásky národů Mých čerpám ne
jen eosflené vědomí povinnosti, abych vytrval v
slání Mně ověřeném,nýbrž též naději v zdar.Modlím
se k Věemohoucímu, jenž tsk těžce Mne navštívil,
aby dal Mi ještě síly eplniti to, k čemu Jsem povo
lán: Modlím se, aby žehnal národům Mým a osvítil
je by našli cestu lásky a svornosti, na které by pro

ne 16. září 1896,František Josef v. r.
d Alšbětim zřízen byl císařem Franti

škem Josefem na památku zesnulé císařovny. Úřední

Wiener Zeitung“ vyhlašuje dva císařské vlastnoruční
listy k brabětí Thusovi,kterým zakládá řád Alžbě
tim. S tímto řádem jest spojena také medaile, která
má se nazývati medailí Alžbětinou. Novýmřádem
byle vyznamenána první br. Sztáravova. Za výtečné
věrné, obětavé a oddané služby prokázané zesnulé cí
sařovně Alžbětě, udělil jí císař velkokříš nového řá
du Algbětina. :

Regulem za zvěčnělou královnu a
císařovnu Alšbětma konalv úterý o 9. bodinědo
polední v garnisonním chrámu Páně ra přítomností
komandantap. podplukovníkaWitsche polníkaplan
dp.Černý. Krásnýkatafalkpostavilp. H. Richter
zvláště přispěním p. podplukovníka Gberardiního. Bo
hosložeb ne účastnili důstojníci, vojíni zdejší posádky
jakož I četný zbožný lič. — Na gymuasiu a realce konalo
se rekviem za účastenství ředitelů, professorů a žáků
— Na ústavě pro vzdělání ačitelů konaly se slavné
smuteční bohoslužby v úterý, po nichž dp. katecheta
Veverka proslovilvýznamnouřečo zvěčnělépanovníci,

Smuteční bohoslužby ra Její Veličeustvo
císařovnu a královna Alžbětu konal v sobota po 9.
bodině dop. v chrámu Páně Paany Marie J. M. nejdp.
biskup Edvard Jan Nep. Brynych za přítomnosti členů
nd. kapituly, duchovenstva, velitele a důstojnictva
zdejší vojenské posádky, pana místodržitelského rady
Šolty a úředpictva zdejšího c. k. okres. hejtmanství
a státních správních úřadů, p. dvorního rady Oken
fussa = členů zdejšího c. k. okresního a měst. del.
soudu, pana starosty dr. Ulricha a jeho náměstka.
městských radů a členů obecního zastupitelstva, pana
okres. starosty Střemcby, ředitelů, professorů a uči
telů veškerých edejších škol a velkého zastapu lidu.
Odpoledne mezi 4. a G. hodinou vyzvánělo se všemi
zvony, náměstí a ulice v Hradci Králové byly pak
plynem osvětleny,

Zprávy dlecésní: Ustanovení jsou:
p. Karel Vimr, kaplan Tachlovický za faráře do Pe
kovic (u Ledče), p. Josef Hanusch, farář Rokytnický
za faráře do Kocléřova (u Jaroměře), p. Karel Kysela,
koop. v Bystrém, za kapl. do Třebechovic, p. Josef
Unger, administrator Petrovický, za kaplana do K4
cova. Neomysté: p. Jan Veselý,za koop.do Ždírce
(Seelens), p. Frant. Klenka, za koop. do Zruče, p. La
diel. Henzl, za koop. do Sopotnice, p. Josef Moravec,
sa koop. do Bystrého (u Nov. Města), p. Josef Lupo
měský, za koop. do Modletína, p. Jos. Bažant, za proz.
katechetu do Holic. Vyznamenání: p. Kar. Falta,
spiritual u sester Voršilek v Č. Skalici, obdržel farní
synodatie.Uprázněné míto: Rokytník,fara pa
tronatu Jos. Etricha, od 17. září b. r.

Úmrtí. Velováženou rodinu městského pana
radního a zdejšíhotovárníkap. Jaroslava Čer
venéhbo stihla v neděli krutá rána úmrtím paní
Marie Patočkové z Chrasti. Stará paní přijela
se svým chotěn, panem Rudolfem Patočkou navětívit
svoji dceru, paní Rudolfu Červenov, jejího chotě a
jejich dítky. Paní Merie Patočková přijela do Hradce
Králové v nejlepší naladě a ještě v neděli dopoledne
bavila se čile v rodiné pana Jaroslava Červeného,
kdež se uešli četní příbuzní. Paní Marie Patočková,
68ti letá dáma měla však vadu srdeční, která ji v
krobu milované rodiry náblé schvátila. Okamžitě při
volaný lékař p. dr. Klompar nemohl staré paní pomoci;
mobl jen zjistiti její smrt ochrnutím srdce. Její zeť,
pan Jaroslav Červený, sůčastullse v té době
právě slavností svěcení bradeckých obecných a mě
šťanskýchškol, Pan továrníkStanislav Červený
sdělil svému p. bratrovi šetrným způsobem, aby po
spíšil domu, jelikož stará paní náhle onemocněla.
Cestou však panu radovi kdosi nešetrným spůsobemřekl,
že zemřelajeho choť, paní Radolfa Červená,
předuedkyně damského vlasteneckého spolku červe
ného kříže. Na štěstí oduesl pan radu toto zprávu
jen novým leknutím. V úterý o 2. hodině odpolední
byly tělesné pozůstatky drahé zesnulé v domě smutku
na nábřeží Eliščině třídě vykropeny a po výkropu a
modlitbách v kostele Panny Marie kamž rakev sy
nové a zetové byli odnesli na hřbitově Ponuchov
ském do lůna semě uloženy. Vzácnou paní dopro
vodili na její cestě poslední přečetní přatelé a cti
telé. V čele pobřebního průvodu kráčela hudba po
hřebníhoústavu p.H. Richtera „Entreprise des Pompes
fanebres“ a v dalších řadách nesli zřízenci tébož ústavu
16 skvostných věnců a velkou kytici. Za nimi krá
čeli četní dělníci z továrny na hudební nástroje bratří

ervených a kostelní zpěváci, pějící smuteční želmy.
Za nimi se ubíralo © boboslovců, vpp. městětí ka
plani a vys. dp. městský děkan kanovník M. Mastl,
který vedl kondukt. Před rakví, která spočívala v nád
herném skleněném voze taženém dvojspřeží konf, nesen
velký palmový věnec. Zá rakví paní Marie Patočkové
kráčel stařičký její ovdovělý choť, jeho dcery, sy
nové, zeti, vnuci a krevní příbuzní. Za nimi náslo
dovaly přečetné královéhradecké dámy, p. místodrži
telský rada Šolta, pp úředníky c. k. okres. bejtman
ství, veleb. duchovenstvo, páni radové s sekretáři c.
k. kraj. sonda, zdejší c. k. inspektoři, řiditelé, pro
fesgoři a učitelé všech zdejších škol, pokud nebyli
úředem vázáni, bývalí ředitelé pp. Klumpar a Hej
noveký p. purkmistr dr. Ulrich v čele sl. městské
rady a obecního zastupitelstva a jiní pánové, Služby
Boží za svěčnělou konány byly ve středu dne 21.
sáří o 10. hodině dopoledne v chráma Páně Panuy
Marie v Hradci Králové a v děkanském chrámo av.
Trojice v Chrasti za volikého účastenství příbuzných,
přátel a ctitelů rodiny zesnulé,

C. k. zkušebná kommise pro školy
obecné a měšťanské v Hradel Králové
přijímá opovědi ke zkouškám způsobilosti učitelské

pro období listopadové opatřené náležitými doklady
do dna 10. října t. r. Žádosti za dispens nodány buď
tež nejdéle do 1. října t. r.

Zápis žáků mazdejší vyšší realné
škole vykazuje výsledek sťkvělý,nebot v první, drahé,
třetí, čtvrté a páté třídě musí býti zřízeny paralelky,
Zapsáno bylo šáků: do třídy I. 78; ji. 073 ii. 70;
IV. 59; V. 569; VL 36 a do VIL. třídy 33 řádných
poslůchbačůa 1 privatísta. Celkem zapsáno tedy 418
šáků řádných a 1 privatista, V zemích českých vůbec
lze pozorovati zjev, že žáci hrnou se do realek a že
Aymnasiím žáků ubývá.

Výsledek zápisu na vyšší obchodní
škole královéhradecké jest následající:Do
přípravného ročníku zapsáno 21 žáků, da I. a) 37;
I b) 37; II. a) 30; II. b) 29; III. 32. Celkem za
psáno 186 žáků řádných, 1 privatista a 1 hospitant.
Výsledek zápisu jest tedy pro náš obchodní dorost
potěšující.

Na měšťanské dívčí škole v Wradež
Králové zapsáno a přijato bylo na školní rok
1898/9 do první třídy 102; IJ. tř. 94; III. tř. 50;
šákyň, úbrnem 246 žákyň. V první a drahé třídě
jsou třídy pobočné.

Do ústava ku vzdělání něltelů v
Hradci Králové přijato bylo do I. ročníku46
chovanců, do II. roč, 45 chov., do líl. roč. 32 chov.
a do IV. roč. 35 cbov. (celkem 158 chovanců). —
Do školy cvičné přijati do J. tř. 24; do II. tř. 24;
do III. 21; do IV. tř. 24 žaků celkem 93 žáků,

Na obecné škole realné v Náchodě
bylo přijato do třídy I. 53 (loni 61) žáků, v II. 63;
ve třídě II. musela býti zřízena pobočka. Celkem za
psáno letos 116 žáků, loni 61 žáků.

Velký koncert FrantiškaOnddřička
komorního vírtnosa císaře rakouského za spolaúčin
kování pianisty Fr. Škacho, hudebního skladatele
z Praby konati se bude v sobotu, dne 8. října 1898, o
půl 8. hod, večer v Klicperově měst. divadle v Hradci
Králové. Program. Oddělení I. 1. Ernst: Koncert fis
mol hraje Fr. Ondříček. 2.. Smetana: „Suy“ (Reves)
č. I. a 6. hraje F. Škach. 3. a) A la canzona b)
Tsrantella složil a hzjc Fr. Ondříček. Oddělení II.
4. a) Nešvera: Ekloga b) Smetana-Ondříček: Skočná
breje Fr. Oadříček © 5. Skach: Koncertní fantasie
brje F. Škach. 6. Paganini: „Mojžíš.“ Na jedné
strunš hraje Fr. Ondříček. Koncert. Klavír z továrny
p. Ant. Petrofa. Předprodej lístků na sedadla pře
vzalo z laskavá ochoty knibkupectví p. B. E. Tolmana.

Pan E. St. Vráz, obiíbenýcestovatelčeský,
uspořádal v úterý dne 20. září 1898 v městském di
vadle Klicperově v Hradci Králové pod protektorátem
městské rady přednáška 8 názvem: Má poslední cesta
světem. Pan Stanko Vráz promlnvil o své cestě po
Japonsku, Borneu a Guyneji, kvétnatým, lehkým a
vtipným spůsobem, který se zvláště dámám a mladým
postům,anebo kdož jimi býti chtějí zamlouval, Přednáška
doprovázena byla více jak 70 projekčními obrazy ve ve
likosti 24 m?, které objasňovaly přednáška proslulého
českého cestova'ele a všeobecné pozornosti se těšily.
Pan Vráz měl velice vděčné a četné poslocbače. Po
přednášce byl přátelský večírek v Besedě, jehož se
sůčastnil pan starosta dr. Ulricha a četná intelligence,
Pan E. Stanko Vráz i zde pověděl mnohou zajímavoo
a žertovanou řeč.

Výstavu ovoce z okresu hořickéhopořá
dá „hospodářsko-průmysl. jednota“ v Hořicích dne
2Ď. září t, 1. v místnostech hostiuce p. J. Sála. Za
hájena bude o 9. hod. dopoledne a potrvá po celý

den. .
Na „Adalbertinum“ darovali vměsíci

září: dp, Vlad. Žid, koplan v Žehašicích 1 z1.50zl.,
vdp. Štěpán Dvořák, farář v Rychmbarku 3 zl., vdp.
Ant, Vančura, děkan v Něm. Brodě 5 zl., ndp. Igoác

Ba děkan v Heřm. Městci opětně 20 zl. „Zaplaťhi“ —
Na obecné realné škola v Kostelci

nad ©rlicí zapsání byli pro školní ruk 1898—99
celkem 122 žáci a to v I. třídě 63 (loni 54) a ve IL.
třídě, letos otevřené, 59 žáků, takže v obou třídách
bylo nutno zříditi pobočky.

Na dobytčí trh « Malešově přihnáno
bylo 486 kusů dobytka. Obchod byl dosti cý a ob
novení dobytčích trhů bude tedy prospěšno.

Zvěsti z východních Čech.
Z Nového Bydžova. Dne 11. a 12.září:

konala se v místnostech zdejšího akciového rolnického
cukrovaru výstava, okresním hospodářským [spolkem
uspořádaná. Vystaven byl dobytek a drůbež, stroje a
hospodáfské nářadí, pomůcky zemědělské a vzdělávací.

81 vystavovatelů vystavilo 38 koní, 43 hospodářů vystarilo 122 hovězího dobytka, 9 vystavovatelů vysta
vilo 18 kusů vepřového dobytka a 6 vystavovatelů
dopravilo na výstavu 23 ovcí a beranů. Drůbeže vy
stavilo 18 vystavovatelů 97 druhů; dále byli vysta
veni králíci, ptáci a pei. Plodiny hospodářské vyeta
vilo v 46 oddílech 21 vystavovatelů, ovoce čerstvé
22 vystavovatelů, sušené, zavařené, povidla a ovocná
vína 9 vystavovatelů. Stromky, okrasné keře a kvě
tiny vystavilo 10 vystavovatelů. Stroje a hospodářské
náředí vystavilo 22 vystavovatelů 84 drubů. Ukces
nechanický vystavil zvláštní soubornou výstava včel,
hospod. plodin, zeleniny, ovoce, ovocných vín, výrobky
hospod. průmysla, nářadí atd. Návštěva z okresu no
vobydžovského i nechanického, ba i z dalšího okolí
byla hojná. Velmi zdařilá byla též slavnost robotní a
obžinková. — Odměny obdželi: na koně stříbravu
medalií státní: Pp. Václav Palec z> Šaplavy, Zmátiík



Jan ze Zběře a Jindřich Doležal se Starého Bydáova
Uronsovoumedali státní obdržel pan Havlas Josef zo
Střenetic; stříbrnou medalií čes. odboru rady semědělsk/:
Pp. Jos. Janeček z Vysočan, Kadečka Ant. z Popovic,
V. Starý z V. Kosic, J. Vocásek z Opočnice; dromso
eu medalií čes. odboru rady somědělské: p Louda Jan
s Hlušiček; ústředního sboru rady semědělské
© dukátech: Pp. A. Vrěťala zo Žlunic a V. Starý z Ko
sic po 4 dukátech; po 1 dakátu pp. Václav Pulec ze

Šap BR J. Zmárlík ze Zběře, J. Čarý z Prasku a J.
aneček z Vysočan. Odměnykorunové po 10 korunáchve slatě: Pp. W. Stejskal ze Lhotky. Jan Pulec ze Sa

plavy, Mařas J. « Loučné Hůry, V. Černochz Cho
tělic (20 kor., Č. Kobyšta z Kozojed, Klika V. zo
Zachrašťan, V. Jelínek ze Lhoty Smidarské, V. Sehnal
s Kozojed, J. Kučera s Hrádku, F. Deml se Střesetic;
2 dukáty p. J. Vocásek z Opočnice (okr. Král. Měste
ckého). — Výstavní dáplomy obdržel: pp. F. Sedláček
z Hlušiček, ZimaF. ze Zadražan, J. Laifr ze Starého
Bydžova, J. Kalich z Nevratic, V. Janouch ze Sko
chovic, J. Fanta z Nového Bydžova, J. Dejl z V. Ve
selí, F. Tomášek s V. Kozojed. Na skot obdrželi od
měny: p. Hollan Josef, obchodník z Nov. Bydžova 110
korun a bronzovou medalii Čes. odbora rady země
děluké, p. Alois Vršťala ze Žlunic 180 korun a bron
zovou medalii rady zemědělské pro král. České,p. Joa.
Blažek z Veležic 70 korun, p. Studený z V. Kozojed
60 korun; po 60 korunách: pp. Váci. Tomášek ze Št.
Bydžova a Fr. Handlos ze Zábědova; po 40 koranách
obdrželi pp. F. Pospíšil a Fr. Kohout z Nov. Bydžova
a Fr. Kazda ze Zběře; po 80 koranách pp. B. Steiner
se Star. Bydžova, J. Rychnovský ze St. Bydžovaa V.
Zmítko z Myštěvse; po 20 koranách pp.: Jos. Spejchal
ze Lboty Smidarské, Josef Broš z Hlušiček a Jan
Rejman ze Žlanic; po 10 korunách pp.: Jan Polák ze
Zábědova, V. Toček ze St. Bydžova, V. Zavadil ze
Šaplavy a Jan Mařas z Loučné Hory; po 2 dukátech
obr. chiumeckého: pp. J. Špičák z Lonkonos, F. Jirout
z V. Kosic. Váci. Dontz Přepych, J. Drahný z Lovčic,
Jan Vrzáň z Nov. Města, Jos. Salava z Kosiček, Jan
Ryšavý z Lužce, Frant. Černý z Nepolis, Jos. Posejpal
z Převyšova, Frant. Suchánek £ Luže, Frant. Ryšavý
z Lužce. — Medulie obdrželi: stážméstříbrnou za kol
lekce skotu: pp. Jindf. Doležal ze St. Bydžova, a 5
deseti-koran, Jos. Jiras z Chotělic a 6 desítikorun;
stříbrnou medalií čes.odboru rady zemědělské:-velkostatky
Chmelovice a Malý Barchov za kollekce skotu; stří
brnou medalií okres. hosp. spolku © Novém Bydšově: pp.
Václav Jirárek z Podolibí, Fr. Kazda ze Zoěře,Gasser
K. z Nov. Bydžova a Václ. Palec ze Šaplavy; bron
sovou medalié okr. hospodářského spolku v ChMumei: Dp
F. Drahokonupil s Lužce a Josef Salava z Kosiček.

Z Rychnova. Veškeréobce a místa okresu

rychnovského uspořádají dne %8. září manifestačníslavnost 5Oleté památky zrušení roboty v Rychnově
n. K. Před 9. hodinou seřadí se slavnostní průvod u
nádraží a na silnici k Slemenu a k Vamberku. Upro
střed selského průvodu půjde kapela rychnovského
Sokola, U elávobrány uvítá městské zastupitelstvo
účastníky průvodu, načeš na starém náměstí promluví
o robotě a jejím zrušení“ p. redaktor Hrubý z Prahy.

Na to bude slavnost v hostinci u Labatě a v okol

ních zahradách, kdež oslaví shromáždění poslanci PpDr. Sláma a Fr. Hovorka. Večer bude divadelní před
stavení.

Z Pražského Předměstí. Vnedělníschůzi
politického spolku královéhradeckého hájil p. posla
nec dr. Dvořák prospěchovou politika mladočeskou
slovy střízlivými. Bývalý poslanec mladočeský pan
Rašín z Nechanic ostře kritisoval jednání poslanců.
Obsvláště povaduje p. Rašín, za chybu, že poslanci
vstoupili do většiny a vybígzelposlance, aby v jabi
lejním roce naléhali na plnění slibů. Pan Šolc mlu
vil v témž smysla a skončil: „Nestane-li se nám
vůli, odejděto z říšské rady, ať si tam dělají, co chtějí.“
Panu Rašínovi odpovídal posl. dr. Dvořák mimo
jiné těmito slovy: Mazat voličstvu med jalových,
ostrých frází kolem úst, jak to chce p Rašín, nám
nepomůže. Je sice dobře mluvit radikálně, ale pak
nesmí přijít právě ty nejradikálnější obce dn Vídně
na poslance, aby s nimi chodil pacovat kliky u ve
likých pánů. Bývalý kolega p. Rašín ví dobře,co děje
se ve Vídni a přece nám hází nyní klacky pod nohy.
Dle p. Rašína měli jsme vatoupiti snad e obstrukcí
do spolku. Ze dvou zel volí se obyčejně to menší a to
češti zástupci učinili. Panu Šalcovi pak dr. Dvořák
odpověděl: Nebylo by nic snadnějšího než odejít s
říšské rady, jen komu pak přičísti následky. Víme
dobře, jak pochodili jeme svého času a tehdy táhli
jsme ještě všichni za jeden provaz. Debaty súčastnil
se téš mladý rolník p. Chaloupka s Lible, jenž
bystře a rozumně je pronesl Nemyslí, že pořídilo by
se něco radikalismem. Máme mezi «ebou strany a k
tomu ještě proti sob: Němce. Mladočechům však no
může zmlčeti, še vystupovali proti Staročechům s
okromnými frásemi a po šesti letech dospěli právě
tam, kde byli dříve Staročeši. Po těchto mobou přijít
radikálové a dospějí sa několik let také tam, a tak
ztrácíme jen zbytečně čas a máme se čím dál hůřea
mohli bychom začínat zase znova. Dle jeho úsudku
bylo prospěšno nastovpiti politiku etapovou; je to
sice cesta trnitá, bez vavřínů, ale jinak nebudeme
míti zhola žádných úspěchů | Němci sice prý se do
mohli svým rásným vystupováním respektu, ale mezi
Němci a nami je přece jen rozdíl. Vetonpení do vět
šiny nepovažuje řečník za neprospěšné. Čeští voličové
mají sice dobrý telent v kritisování svých poslanců,
ale sami jsou v první řadě nedůslední a chopí se
první příležitosti, šli pucovat někam kliky o nějekou
subvenci. Že schůze jsou slabě navštěvovány, toho
jsou příčinou stálá hesla a fráse plané.

-Z Dvora Králové m. IL.— Král.věnné
město zdejší, trachlíc nad tragickou smrtí císařovny
a královny Alžběty, patronky zdejšího děkanství, osná
milo soustrast telegraficky na nejvyšším místě. Sta
rosta města p. Jos. Klugem s radním p. Vinc. Nic
vitem účastnili se pobřbu ve Vídni a ostatní depu
tací vyslanou od osmi král. věnnných měst (Dvora
Král., Hradec Král., Jaroměře, Chrudimi, Mělníka,
Vys. Mýta, Nov. Bydšova a Poličky), která položila
na rakov stříbrný věnec e věnovacím nápisem: „Její
Milosti králové Alžbětě, své vznešené paní a patronce

věrně oddaná věnná města království Českého.“ —
V den pohřbu dne 17. t. m. proměny byly o 4. hod.
odpol. slavnostní brany a v děk. chrámu Páně ko
nány byly církevní hodinky za zemřelé. Smutečních
těch služeb Bojích účastníků c. k. úřednietvo, měst
ské zastapitelstvo a veliký počet věřících. Dekanský
chrám Páně byl obecenstvem přepiněn. Vúterý, dne
20. sáří, bylo slavné zpív. regaiem, jabož účastnily
se opět c. k. a samosprávné úřady, sbor profeasorský
a četné obecenstvo. Žactvo ob. a měšť. štol obcoralo
smutečním službám Boším v sobotu, dae 17. sáří'o

8 hod. ranní a pro šáky gymnasia pdojno konányslužby Boží v pondělí, dne 19. t. m. Příští neděli,
26. t. m, bode alavnostním způsobem posvěcena nová
budova hasičská, kterou sbor zdejších dobrovolných
hasičů postaviti dal nákladem 9000 zl. Okázalejší
slavnost nebude za příčinousmutku za + J. V. císa
řovnu a královnu Alžbětu. Večer téhož dnestudující
královédvorští uspořádají divadelní představení, jehoš
čistý výtěžek věnován bude ve pro»pěch nové budo
vy. - Úprava starobylého got chrámu Páně svoně
jest jiš dokonána; ve dnech nejbližších budou zase
zena dvě nová okna malovaná, dar to od dvou nej
menovaných dobrodinců. Z jara počne se opět s vni
třní úpravou za dozoru p. konservatora a architekta
Fr. Schmoranze. Mésto značným nákladem dává dláš.
diti prostranství před kostelem, kde vznikne nyní
pěkné náměstí kostelní, ješ zdobí nová hasičeká budova.

Z Ostřešamn Velice slavnostním způsobem
vysvěcenu byla kaple ka poctě Rodičky Boší v obci
naší, postavena nákladem pí. Anny Štěpánkové za při
spění značným obnosem občanů zdejších. Slavnost
sama začala v předročersvěcení střelbou z bmoždířů,
velkolepým pochodňovým průvodem s hudbou, skvě
lými kaskadami obdostrojů a raket. Slavnostní den
pak již záhy a rána ohlášen střelbou. Průvodu, který
vyšel z kostela Mikalovického, vyjelo vatříc četné.ban
derium na krásných koních kraje Chradimského; na
hranicích obce stáli zástupci pozvaných úřadů země
panských 1 samosprávných, sastapitelstvo obce s p.
starostou Jiroatkem v čele,hasičakésbory z Draš
kovic, Ostřešan a z Tuněchod s hudbou,kteří
připojili se ku průvodu. Nesmírný zástup sbožného
lidu za velebného znění zvonů na kapli umístěných
ubíral se ku kapli, kde starosta jménem obce vítal p.
děkana Tom. Střebského i ostatní duchovenstvoa
prosil p. děkuna, aby kapli posvětila slažbě Boží
odevzdal, po té drašička B. Kašparovájménem škol
ních dítek přednesla uvítání, podarší p. světiteli
skvostneu kytici. Veled. p. děkan vystoupiv na kaza
telnu před kaplí v nadšené řeči dotkl se dvou vzácných
jubilejí uv. O:ce a Jeho Veličenstva, pochválil veřejně
obštavosť i úctu k Panně Marii jak zakladatelky, tak
i všech ku stavbě tak krásné kaple přiepěvších. Ná
sledovalo posvěcení kaple, po němž vldp. avětitel za
assistence sloužil zpívanou mši sv, při které ladné
pěvy řídil a na harmoniu na chóru umístěném do
provázel p. říd. učitel Novák. Pu mši sv. defilovaly
spolky před shromážděnými hodnostáři. Po banketu
v chvalně snámém hostinci p. Vlasáka následovati
měla velkolepá národní slavnost s koncertem v za
hradě p. Kučery, která však-velice omezena byla
pro emutnou udalost, která stibla srdce Jeho Veli
čenetva. Kóž Máti Boší, jíš kaple zasvěcena, ochráň
kyní naší ustavičnou|

Z Červeného Kostelce. Velikémunedo
statku krajinského tisku na českém severovýchodě
odpomáhá a na mezích kladského hrabství hlídající
„Stráž“ (na kl. pomezí), získala u nás čistého a vtip
ného dopisovatele. Tak se k. p. dovídáme s předpo
sledního číslu, přinášejícího skrovný úryvek ze 'slav
nosti svěcení domu katol. jednoty, že po řeči p. My
slivcově ozval se na „obbójenístanoviska“ stoupenec
národní strany dělnické. Poněvadě pak tímto „obbaj
cem“ byl p. Morkes, který prvé než počal mluviti k
věci, veřejně prohlásil, že jest anarchistou, vidíme še
u nás, v Červ. Kostelci ti, kdož se hlásí k národní
mu dělnictvu, jsou anarchisty; což jest zajisté v Čer
veném Kostelci zcela na místě. Poslední číslo zabý
VÁ se zmíněnou slavností již šířejí a dělé jí olušnou
reklamu. Ale jednuchybička, jak právě s toboto čísla
poznáváme, onen čipera — dopisovatel má: totiš tu,
že mnoho sní, ne, že Ly mnoho jedl, ale má mnoho
snů — viz 19. č. „Stráše na kl. pom.“ — Také při avě
cení katol. spolkového domu spal. A zdálo se mu, fe
kromě obcí Lbotya Stolína jiné obce s usnesení vý
borů p. biskapa uvítaly — ale kdyby byl nespal,
byl by viděl, anebo zvěděl, že také z Olešnice a z

Hor. Rybníků se dostavila sastepitelstva v plném
počtu a že Zábrodí a Hor. Kostelec více člemy byly
zastoupeny a nikoli jako diváci, nýbrě officielně p.
biskupa vítali. Vypravajs také dobrácky, še katol.
jednotou posvané místní a okolní apolky usnaly za

tomu potřebí nebylo. To o svěcení napsal, — ale před
ním a při něm spal! Jinak by byl viděl, jak sle bylo
doráženo na velitele hasičů Lhoteckých několikráte,
až povolil a účastenství odřekl: byl by slyšel, jak
svobodomyslně bylo vyhrožováno před samým pří
jezdem p. evštitele u hostinci p. Hladíkova al. sboru
hasičů Stolínských, še budou dáni na čch do
novin. A ostatně, jaká agitace byla, to dokaszajeokol
nost, že i jeden už starší pán s městského zastupitel
stva tak se zapomněl, že v Zábrodí osobně proti uví
tání p. biskupa a zúčastnění se slavnosti agitoval. —
Důkazy může být poslouženo — kdyš on to dělal,
což teprvé činili učeliví mladíci, ti „anarchieticko
národní“ dělníci! To všecko p. dopisovatel zaspsl. —
Nechceme so vtírati; alo jednu radu bychom dali:
kdyš už je to snění u něho tolik neodbytno, aby se
naučil spát jako zajíc otevřenýma očima. Rnde všecko
vidět a při tom se vyspí. Kromě této chybičky nemá
me co vytýkat a těšíme se, že nás podobným vtipným
a nevinébo humoru plným spůsobem ještě vícekráte
pobaví, coš my širší veřejnosti ochotně opět ve zná
most uvedeme.

V Nových Bvorech u Kutné Hory zří

jiš před delší dobou zžčísenajeat, nevědí o ní dosud
ani „PodvrisockéLiaty“ ani „Labské Pronds“, aš-mají
pro, růsné klepy dosti místa ve svých sloupcích. Jem

žádostiví, sda-li se obec a občanstvo nadále tak Jho
stejně k poněmčovací Akolo té a jejímu vysývavému
učiteli chovati bude.

V Kutné Hoře jsou obecní volby přede

že někteří s pánů městských radních a z městsk
zastupitelstva „vylítnou“ při nastávajících volbách a
že sa zelenými stoly v nové radnici octnou 80 ma
žové jiní. Jak dalece naděje tyto oprávněny js02, D0s
možno dnes říci, ale še nad Kutnou Horou vznášís
hrozivé mračno, s něhož může několikrát uhodit, uka
sují mnohé přisnaky. Především třeba upozorniti, že
někteří pánové nynějšího zastupitelstva městského
stali se velmi nepohodlnými kolegy pánům, kteří v Ku
tné Hoře jako tarečtí pašové poroučejí a každého, jenš
se jim nekoří a rozumy jejich říditi se nechce, maje
svébo důvtipu i skušeností dost, podezřelým vo své
straně povašojí, po případě i se svého středu odetra
niti bledí. Místo dlouhých řečí, budiž zde poukázáno
mimo pana Doskočila a Katílka srláště na pana Sla
víka, lékárníka, jenš sice byl při minulých volbách
zvolen, ale přičiněním jednoho všemohoucího „pána“,
jenž v pana Slavíkovi viděl nebezpečného scupeře na
stolec primatorský, do rady městské nebyl zvolený,
a po celé období nynějšího zastapitelstva k jakési pas
sivní činnosti odsouzený, až na několik okamžiků, ve
kterých skrytými sice, ale průzračnými vlovy tlamočil
svou nevoli a ukazoval oposici“, která víc než jednou
„pánům“ se nelíbila. Kd y nespokojení a samostatně
myslící pánové s dosavadního zastupitelstva byl: 80
dorozuměli a k sobě přimknoli, byli by měli na jisto
tolik síly a váhy, že by docela jiného byli u ových
odpůrců dodělalí se respektu, neš se etalo. Pánové
Doskočil, Kutílek, Jaeger, Slavík a dr. Šafránek, jen$
vůbec ani do schůzí nechodil a všebo působení v ny
nějším zastnpiteství se vzdal, ač svým nadáním, sa
mostaným a na každou strana docela nezávislým
stavením, mobil rázně a proti všem beze všech poklon
i ohledů vystoupiti, a nynější vládu víc než jednou
rásně přes prsty klepnouti; pánové tř působili každý
o svó-újměatím nededělali se vlastně úspěchů žádných.
Důležité referáty dávány figurkám osvědčeným anebo
obstarávány téměř napořád jednou a toutéš silou,
ktorá všecku svou páru a rozum brala z pokladny
Pacákovy a nebyl-li Pacák právě doma, odkládala na
dobu pozdější af „pan doktor bude doma“. Pončvadě
tedy nestalo se, co se mohlostáti a poněvaděnápravy
nelze se dočekati, jelikoš za nynější vlády má všecky
otěše v rukou vlastně jen jeden člen její, jenš so
stará, aby „vítězství“ při nastávajících volbách do
padlo, jak on si přeje, dáme zde pánům voličům a
teké pánům zvolena býti majícím něco na přemýšlení,
aby se nezapomínalo, jak se v Kutné Hofe pracovalo
a dosud pracoje pro český „národ“, vlastně pro ně
kterého jeho „vynikající síli“, jež za své zvlastenčení
domohli se v Kutné Hoře a jejím okolí nejpřednějších
a pejtučnějších postavení. — Když bylo před volbami,
kterých ještě účastnila se mocná zdejší strana stato
česká a když nynější „pánové“ drali se po době páně
Moravcově k zelenémustolu v městské radnici, jali
se dobročinnými skautky tu a. tam lapati voliče na
gvoa strana. Za peníze všecko se zmůže i v Kutná
Hoře. Jeden volič — my dáváme jen několik příkladů
s mnohých, o nich víme, — takto pán se alatým
límcem, majitel domu, boháč a bývalý Staročech po
třeboval k svéma velikému domu uříditi aneb aspoň
opraviti dlaždičkový chodník. Páni Mladočeší ka křesla
městabéma se deroucí saali slabou stránku. smíněného
pána, proto pustaralise o dlažděný chodník před jeho

„stranu“, poněvadě zmíněný pán svým vlivem se u
stoupenců své strany o to přičinil, aby se s volbami
příhů nevysasovali v nebozpočenotní a destně ustou
pili. Za peníze,Iteré po mnohých letech staré vlády
v městé byly,stavěli a opravovali nově svolení pů
novénavšestrany2dnespan © ,C080
vše za je ponování stalo pro nozkvět Kutné Hory.Stará vláda peníse nah jla, © opravy městeké
málo dbajíc; nové vláda ze pomoci bývalých stoe
pemců staré vlády nashromášdéné peníze vydala, dluhy
nad to městanasskale, přirážky svýšila a msnído
světe vytrnbuje, co všecko udělala. Tak se děláu
nás na účet jiných nynější sláva. Kde stojí chodaík,
o němž jeme psali? Kdyš se jde stranou od kasáren
ku kamenné kašně vedle názěstí Smíškova, uvidí 0+0
veliký dům, to je majetek zmíněného pána, jenů ny
nější vládou městakou sískán byl, když mu před de
mem jeho opatřila pěkně dlášděný chodník. Zde máme
tedy důkaz, še vítězství nynější naší vlády provedlo
se „nachodníku“. — Jedné majitelce domu propadl
se kne půdy ma šlechtě. „Páni“ potřebovali volební
lístky a tu obrátili 60. ma amíněnou paní, dali ji

obecním navositi štěrku dopropadlé jámy,dostali hlas od ní achvátali „poctivě“ku svýmatol

kům v zasedací městské síni dále.Dáma byla spokojene, péni také a myšlénka „avobodemysiná“ slavila
trinmf! Tak se předělávala Kutná Hora na novou
„stranu“ a tak mobatněla nynější vláda. Ce tomu
říké intelligence a slaošnost,jest ovšem jiná věc, ale
po té není rádnotásati se v Kutné Hoře. — Jeden
občan vyhořel. Páni si toho všicali, navogilí ma trámy
a dostali hlas od zarytého aroičecha, slaxili „vítězotví“.

S stomaly delší čas na 6
Seina sice, ale jinak velmi nemiloa věc; y máloratelů a ješté móně předplatitelů. Co se „páni“
nepletili, aby svůj list udršeli Ale teď, co jsou u
vlády, daří se „Podvysockým“ dobře a páni nemasí

na o čopláenk.Jakto? Ina ně, Pánimejívrokoum oa spořitelnu. Všecky její inserty dávaj
„Podvysockých“ a platí je kavalírsky. Proč by také

nep lekilně Vádyťt „město toho necítí a nám se po
může“, liboval si onehdy jeden s pánů. A když mubylo připomenuto, še spořitelna nebylazaložena, aby
vydržovala Hejnicovy noviny, ale aby pomátalachu

dému obecenstvukatnobonláma kte n přece nedáváse representorati penem Hajnicem,pokrčil rameny ©
děl: Koďuž nedoplácíme a náš list stojí si dobře! —
Kda při příštích wolbéch = nynějšího zastupitelstva
„vylítne“, oblásíme příště, poměvadě jeme zachytili:
tejnou listinu, na které jsou nassamenání pánové:
Tuček, Horák, Jelínek, kteří k volební smrti zs svoa
„blahodárnou činnost“ i jaeu. Tajemnou li
stinu tu a její dokomeaty prommadímepříáté.



ížnká neda sejdeče ve Vídni©pondělí.
Pyvní den bude věnován smutečním projevům v
panské i poslanecké sněmovně, Pak na jeden neb

programu. Dajčnacionálové štyrští a Schónererovci
chtějí levici opét strhnouti k obstrukch Strana

vyloučili; počítají na to, že někteří mladočeští
poslanci z ohledu na své voliče nebudou smět
pro rakousko-uherské vyrovnání hlasovati. Kdyby
mělo dojíti k hlasování dle jmen o vyrovnání pro

1

octli by se téměř věichni mladučeští poslanci v
strašných rozpacích. Vždyť po 12 leč slibovali
českému lidu něco docela jiného, než li co se. má
die přání uherské i rakouské vlády schválit, Ovšem
třeba uvážiti. že pravice bude rozbita, nebudou li
všecky její strany svorny. A kdyby se mel dostati
k vládě Clumecký, Bárareither nebo Auersperg,
byla by to ovšem brozná kstostrofa pro stranu
p. Dr. Herolda, Pscáka a Stránského; český ná
rod by byl zatlsten tam, kde stál před 1878 za
vlády Auerepergů. Nabude-li vrchu mínění Schů
nerera a Wolfa mezi Němci, pak bude ovšem říš
ská rada k práci parlsmentární neschopna a mno
hým poslancům by se tím ulevilo, neboť by ne
musili dáti svůj hlas ani pro rakousko-uherské
vyrovnání, ani pro zvýšení daní z piva, Jíhu a
cukru Důstojníci a státní služebníci těžce nesou,
že platy jim nebýly zvýšeny. Zvýření duní by
provedla vláda na základě G 14 stát. základ. zá
konů. Vládní listy varují Němce důvazné před
obstrukcí, a mezi řádky lze čísti výhrůžku, že by
pak se u nás vládlo po delší dobu absolutisticky.
Němci se spravedlivého absolutismu dosti bojí a
poslanci pravice musí bý.i připraveni, že lišák
Chlumecký nasadí znova všecky páky, aby pra
vici rozbil. Jak se poměru v Rakousku nyní .vy
vinou, o tom nemcžno říci nyní nic určitého.

Čeští poslenci konejší lid, že neustoupí. Uvidíme,
Úspěchy by nás ovšem těšily.

Uherská soěmovna projevilasoustrast
nad úmrtím královny císařovny Alžběťy. Dík, úcta
a žal národa uherského nad její úmrtím zanesen
bude do státních zákledních zákonů. Uherská po
sice chce vytrvati v. obstrukci

Otáska Dreyfassova rozpoltilanárod
francouzský. Ministerstvo se vyslovilo pro obno
vení processu, ministři války a armáda jsou proti
tomu. Princ Orleanský obviňuje vládu Brissono
vu, že se dopouští zrady na Francii a že hanobí
a tříští její armádu. President Faure nesouhlasí s
Briasonem, ale Francie nemá dnes mužů odho
dlaných k činům. Zmatek ve Francii se šíří.

Výstava ovecnická v Hradci Krá
levé r. EW9w. Místní odbory Ústř. Matice škol
aké, vzpomínajíce úspěcho, s jakým se potkala vý
stara ovocnická v Hradci Králové r. 1893 ve pros
pěch U. M. škol. pořádaná, odhodlali se pořádati
také letos výstavu podobnou, Proto obravejí se ke
všem vlasteneckým přátelům a pěstitelům ovocnictví
v širém kraji- Královéhradeckém, aby podnik tento,
jehož význam zajisté netřeba oddůvodňovati, laskavé
podporovali a výstavu tuto v počtu co nejbojnějším
obeslali, zejména proto, še výtěšek výstavy určen
jest ve prospěch nejpotřebnější naší instituce národní
Ústřední Matice školské. Výstava otevře se dne 8
října a potrvá až do ll. října r. Umí
sténa budo v sále Bosedy v Hradci
Králové. Vystavovsti lze: 1. ovoce Čerstvé, 2.
ovoce sušené a savařené, 3. výrobky z ovoce (ov0c
ná vlna, ocet atd.) Každého drahů ovoce vystaveno
budiž aspoň 6 kusů, menších více; a drahá vzácných
stačí i jeden kus. Všecky druhy baďtež označeny
známými, prostonárodními jmény. Vědecká jména při
pojí odborní znalní,před otevřením výstavy. Nejlepší vy
stavené předměty vyznamenány budou hojnými, čest
nými odměnami. Z místa ae ve výstavě neplatí, Ovo
ce darované prodá se po- ukončaní výstavy ve veřej
né dražbě ve prospěch Ústř. Matice školské, Při
blášky, obsahující mimo jméno, a bydliště vystavo
vatelovo také jméno -(po případě i množství) před
mětů vystavených. zasílány buďtež nejdéle do 1. fíjna
t. r. předměty vystavní před otevřením výstavy ve
dnech 5. aš 7. října místnímu odboru U. M, škol,'v
Hradvi Králeré k race ředitole měšťanské školy p.
Josefa Kaliře.

XIL školní vok mnaškole hospo
dyňské- započně.letos vyminečně
1. října 1898. Změna ta stala se uásledkem té okol
nosti, že nebylo řemeslníkům možno do 10. září
shotoviti potřebný nábytek do nové školní budovy.
Škola hospodinská odobovávé dívky povinnosti školní
prosté na řádné hospodyně a opatřuje jim vědomostí,
bez kterých žádná řádvá hospodyně v nynější po
kročilé době se neobejde. Hlavní vába klade se zde
na odborné vědomosti a praktický výcvik ve všech
domácích pracech, vaření, úklidu, praní, šeblení, cLo
vu zvířat domácích, suzitkování mléka, vedení do
mécnosti, atd. zkrátka všemo, co jednou hospodyně
a badoucí vládkyně krbu domácího věděti má. Vy
datuou učebnoupomůckou jest malé, vzorné hospo
dářství školní. Pro bkolu vystavena letos nová, velice
učebná budova. Zápis trvá do konce září. Za celé
saopatřejí platí se měsíčně pouze 18 sl. a dkojného

44-00lýrole30-11.Bláššíoprávy:ochotněpodéředi
deletrí Aioiy. Jest « podivením, že právě z ckrosu

šeno a přece by zdejší uvědomělé rolnictvo moblo
každoročně ústav dcerami svými neplolti, Pročež by
lo by záhodno, aby kdož dcery své škole hospodyň
ské avěřiti hodlají, přihlásili je co nejdříve.

Listárna redakce.
Pe P. Diky za zaslané.

Do Náchoda. Uveřejněnímzaslanéhocitátu
potřeštěného anarchisty dopostili bychom ee oslé
řady zločinů, neboť zločin páchá nejen pachatel alei
jeho rozšiřovatel.

De Č. Divíte se, že od vás nemáme dopisů?
Co si nákladoými cestami nezaopatříme sami, tobo
obyčejně nezvíme. V ranobých okresích a vikariatech
sa dvě leta se nenalezl ani jeden obětavý dopisovatel,
který by Obnově věnoval 6 minut času a koreepon
denení lístek. Nouze o zprávy širokým vretvám lidu
zajímavé jest v listech naší strany vůbec citelná.

"Cržní zprávy.
V radci Králové, dne 17. září 1898. 1 hl.

pšenice ul. 06:80 až 07:65, šito si. 6.26 až 9.50, ječmana
430 ak 4:90. oven zl. 2:60 už 29), proso zi. 4 70 až
600, vikve sl. 450 až 550, brách sl 800 aš 1I.—
dočká sl. 10-60 až 1400, jábly ai. 900 až 000, krup
0800 až 20-—. bramhborůzi. 140 až 1 50.

(Zasláno.)Fan Josef Krejčík
umělecký závod sochařský a řezbářský v Praze.
Dány Bubna 619-VII - Skiad Elilčina tř. č. 4)

Socby 8v. Šebestiána a sv. Rocha jsem
obdržel. Spokojenost všeobecná, líbějí se všem.

Srdečnécíky|
S úctou veškervu J. Vaník,

farář.

Kerbanc Dalmacie, dne22. listopad. 1897

(Zasláno.)

PanuJos. Štěpánovi,
pozlacovači v Pardubicích.

Milou pokládám povinností vzdáti Vám, ctěný
pane, veřejcě upřímné díky, za dodání dvou
vkus ných i levných oltářů pro Chvojnovský chrám
Páně, jakož i umělé vyzdobení téhož.

Pročež mohu Vás všem p. t. pávům du
chovním správcům na všechny do oboru Vašeho
spadajícíprácevřele doporučiti.

Farní úřad ve Chvojně, dne 14. září 1898.
Ludvík Hora, farář.

(Zasláno.)

VelectěnémuPánu Amt. Drahezalovi,
pozlacovači

v Humpolci.
Jménem svým a jménem celé své farní osady vyslo

vuji Vám upřímné díky za všecky práce, které Jate v na
šem chrému Péně během několika let vykonal; za poste
vení hlavního oltáře sv. Jana Nep. v r. 1887, za sličně pro
vedený oltář postrarní „Kalvarii“ znázorňující a dající 0e Í
v Boží hrob upraviti v r. 189., jakož i za pěknépolychro
mické vyzdobení v tonu olivové barvy všech oltářů, kaza
telny, varhan a křížové cesty, které v posledním čase do
redně a levně provedl. Poslední prací Svojí upravil Jste
nám z našeho kostela roztomitou, útulnou -vatyni. Bůh po
přej Vám hojného zdraví, abyste jektě po mnohá léta mohl
ve svém oboru pracovati ke cti Boží.

V Senožatech, 31. září 1808.
P. Salesius Roubiček,

farář.

Pozor! Čtěte! NANNNNRNNN
Abych + širší známost

uvedi drůj "novězaložený Elegantní
závod s dřevěnými výrobky
a získal si přízeň P. T.obe.
censtva ustanovil jsem krá dýmky
sné prémie a sice:

50 krásných různýchtvarůs vyřezávanými ozdobami, jmény, mo

dřevěných hraček | "25m modely,vkusněpracované a levné ceny.
Mám též na skladě veškeré
druby dýmek hladkých (fia
drových). Ceny za kus: 60,

všech druhů, krásně malo
vených, pro malé i velké
dět (pro chlapce jiné, pro
děvčate rovněž jiné) sa .

, 70, 80 a 1 zl. 80 kr.

pouhý doplatek zl. 172. | Obchodníkům přituctovémaždé zásilce bude při« odebrání poskytuji velké
ložen cenník všech dřevě- výhod 204
ných potřeb pro domácnost . y- 9
i bospodářství. Obchodní- Zásilky vyřizuje dobírkou
kům velké výhody. česká firma Jos. Ko

Zásilky vyřizuje dobír- etelecký, Svratouchč.16jes.kou pošta Svratka (Čechy.)
-kf S ch

č, PBpošta Seratka(Čechy). NRNNRNRKRKUK

Upozornění.
„ Zašleme katolickým spolkům „Zprávu

o kralovéhradeckém sjezdu katolickém«
jakožto 1. a 13. čislo „Čas. Úveh“ pouze
za 10 kr. Při větších objednávkách po
skytneme ještě větší slevy. |

Aiministrace „Čas. Úvah.“

E.T.
Dovolujemesi velectěnémuobecenstvuuctivě

oznámiti, že jsme náš rozskblý

SKLAD NÁBYTKU
přeložili de moderně zařízených míst
mostina rohu Jířikovy třídy u Prmě-ského mostu.

Děkujíce za dosavadní důvěru našemu zá
vodu věnovanou, slibujeme, že i ne dál: neší zá
sadou zůstane, velectěné naše odběratele v každém
ohledu uspokojiti a prosíme, by nám i v nových
místnostech vzácná přízeň byla zachována.

-V úctěnejhlubší
výroba a sklad nábytku ,K. V.SKUHERSEVY

Hradec Králové,
na rohu Pražského mostu proti hotelu »Merkur.«

Pro každou domácnost nutné!
Slovník

domácího lékařství.
S četnými vyobrazeními 601 stran. Ceňa

3 zl., vás 3 zl 83 kr.
Knihatato pojednávající o všech nemo

cech lidských, o prvuípomoci v nebezpečí,
jakož ! o všech léčivech, je důležitým rádcem
v každé domácnosti a neměla by scházeti v
žádné rodině, které na blahu její členůzáleží.

Nakladatel I. L Kober, Vodičkovaul.

Wp-Novinka! l©
© Praktické

pychloprací stroje

"na nejvýš výhodné vzhledem k úspoře času, mý
dla a k docilení čistého prádla, aniž by tím prá

dlo trpělo, shotovuje strojnická dílna

J. Bucka ve Smidarech,
kde možno též veškeré hospodářské stroje nej
novější soustavy důkladně zhotovené za ceny

levné obdržeti. 211

Uposorňuji na dokonale a nejnovější řezaci
stroje eXoentrické mláticí stroje s kuličkovým z
ložisky. Rrací stroje má též na skladě p. Karel
Dubok, ne sv. Janském nám. v Hradci Králové
a p. Kolář, hotelier v Hělohradě.

Nápěvy K Oltáři Čes,
právě byly v tisku dokončeny a možno objednávky jli
vyříditi. Knihačítá 123 stran. 80 (formát Oltáře) a pre

dává se (bez frankatiry):
1 brožovaný výtisk- . . « + « * za 15 kr.
1 v poloplátně váz. výtisk za 32 kr.
1 v plátně váz. výtiák . . . . - - za 25 kr.
1 v plétné váz. se alaceným křížkem | za 27 kr.

Pro knihkapce cena pří brož.„pjásotch o 8 kr., přivássných o 4 kr. nižší.
Jelikož Nápěvy objednávány budou jen po jednotlivých
výtiecích, jichž cena nízká nedopoaští zasílání zvláštních
účtů, díti se bude zásilka Nápěvů- pří objednávce do I

kusů jedině prot předem zaslanému obnosu, k měmniračtež pl. t. objednatelé přiložiti na porto
při l výtiska 38kr.,„28 , A+
-4-6 , 10,

Hlas varhan k čes. Oltářia kniha nápěv
k něm. Oltáši nacházíse v sazbě.B

Aby Hlas varhan aspoň v částech dříve dostal se
do rukou žadatelů, bude vydán postupně asi ve 4 neb!
sešitech „Nápěvy k Oltáři“ obsahují melodie pre
spěváka ku všem písním v Oltáři obsaženým. Kromětoh
i chorální nápěv k litaniím - Otěe náš, Zdrávas Maris

Pod ochranu Trou, Zdrávas Královao, Anděl Páně.

Při nápěvech podložen z pravidlaPouze 1. verš, tam všalkde by mohly nastati obtíže a podkladem textu, aneb kd
praktická potřeba toho se ukázalt, podložen jest text tak
aby snadno vpraviti s0 mobli do nápěva i ti, kteří „Ná

pěrů“ po ruce nemají.

Aby při spěvu náležité se dbalo slovného přísnoku
značenajestv „Nápěrechítučnějšímtiskem alabikahpřízvuk ve slově mající. —

Při každé písní označeno, odkud nápěv vzat byl.

vy
ovn

Atelier pro malbu dekorativní

specielně kastelní.
Za solidné prorodení záraka.

F) Malba nových a restaurování starých, sebe více
zašlých obrazů

Vilém Vondřejo,
akademický a dekorační malíř dříve ve Vídni,

nyní w Praze, Smíchov, Celná ul, č. 68.



Umělecký ústav

malbu na skle
1 38

stoly ul

POZOR!
NEPŘEHLÉDNOUT!

První český výrobekra
kod:lných

lodenových kloboukůo
kN pod připojenouznámkou na

Ucy peso lézá se na skladě.

Tyto předčí co do lebkosti a trvanlivosti

každý jv výrobek a hodí se výtečně pro pp.lesníky, správceatd. .
Za jakost a pravost zboží co dlouholetý od

borník ručím.

S veškerou úctou

Josef Dvořáček,
kloboučníkw EXradci Králové.

(atěračská dílna

dosef Komárek a syn
v domě p. Rezka na hlav náměstí č, 133

v Hradci Králové
nabízí služby své ko provedení veškerých prací
stavebních, nátěru facad a průčelí domů,
nábytku, podlah, železných konstrukcí a

podobné.

| Vedle napodobení různých dřev provádíme též i věrnou imitaci mramoru.

(Bližší sdělí p. K. Mašta, obzrník zde.)

M“ Levnéceny. "Jy

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlostní dílné na umělé truhlářské i čdalou

: nické sbnší vyrobená

úplná zařízení do pokojů
se dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá

daného

BW pérovky a žíněnky, UB
spony a sáslony do oken, hladké i sdrhorané dle

franc. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

=

uh-juoponoddpuJeoza„inf

u“Tevanlivápráce.

Fotografie (ádný sk) ve velikosti poštovníchznámek s vlastní podobenkouk nalepování na kor.lístky,
dopisy, visitky, blahopřání, do pam ů atd., zhotovují
se dle každé zaslané podobenky, obrazu nebkresby ja

Ceny: 12 kusů 090 zl.,2.. 140,
0 „ 290,

100, 860,
BRE- Odjednásky přijímá aochoty admimistr. L1.
..—í»—..———, > |

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 synové
v Sychrově.

(Založeno 1853.)

Provedeno přes 200 oltáři, Nejlepší odporučaní.

Množství vlastních nákresů a fotografií
gap k volnémunahlédnutífranco.ij30
mě-Již v několika dnech vyjde3X
nákladem knihkupectví Josefa Konlny v Chrudimi

1. sešit obrázků a povídek
Aloise Dostála: Z proudu šívota. Knihatato

vyjde v 6—5 ase itech po 12 kr.

dále: 1 sešit spisu
Oldřleha S. Kosteleckýho:

Tři povídky pro dámy.
Zlatá poměnka. Černá lilie Zhaslá hvěsda.

Povídky tyto vyjdou asi v 5 neb 6 sešitech po 14 kr.
a zvlášť dámám budou vítenou četbnu a důstojně se
přiřadí k cenným spisům známého již spisovatele.

První sešity zašlou se ochotně na požádánína ukázku.

Ku zajištění trvalé pemátky největšího Čecha
otce národa Fr. Palackého založili jsme knihovnu pro
mládež a jeji přátelé pod názvem

„PALACKÉHO KNIHOVNA“
jež obsahovati bude dobré a cenné spisy původní pro
českou mládež sepsané. Svazkem prvním bude po
vídka:

Otec sirotků.
Od A. Nohy, učitele «nčšť,škol v Jaroměři.

Povídka teto, která souvisí s českým životem
a vyznívá tendencí vlasteneckou, vyzdobene bude
dvěma zdařilými obrázky K. L. Thumy.

Za drubý uvazek určena jest kniha.

Pročbychomsonetěšili!
Sbírka básníček a povídek pro útlou mládež

od Hermy Pilbanerové, učitelky měšťanskýchškol
na Smíchově,

Spis tento okrášlen bude 4 kolorovavými skvost
nými původními obrázky od Erlové, a poněvač jak
svoji textovou části tak i svoji jemnou a čistou úpre
vou bude patřití k nejlepším toho druhu spisům če
ským, hodí se za něžný dárek našř útlé mládeži. Re
dakce »Palaokého knihovny« ujmul se u če
ského čtenářstva velice oblíbený spisovatel p. K. J.
Zákonecký, učitel měšťan. škol v Heřm. Městci. —

Jelikož spisy jmenované vyjdou v hezké úpra=
vě, en tisknuty jsou nejpřednějšímič esk ými tiskár
nami, doufá nakladatel, že najde u P. T. čtenářstva

svému dedniku náležité podpory.bjednávky přijímé již nyní a k dplné spo
kojenosti vyřidí

Nakladate!Jos. Kosina,
majitel knihkupectvív Chrudimi.

Tabulky 3 modllňani:
k požehnání „Panem de ooelo“,

po mělsv. „Zdrávas Maria“,
do sakristie s modlitbami kněze při obláčení

bohoslužebných rouch
Krásné provedení písmem i způsobem missálovým. Pro

dávají se nalopené (po 15 kr.) i nenalepené.

Objednávky vyřizuje

Bisk, knihtiskárna.-

Uplné zařísení bytů soukromých.

doporučaje

krýv ší "
s deštník i veškerých00ků atd.

Uplné výbavy pro nevěsty.

272 doporučuje

svůj hojně zásnbený sklad
zlatého a stříb. zboží,
hodin kývadlových, ka
pesních v cenách mírných

a se zárukou.

Též na splátky.

Právě vydaná

Česlká mše pro lid
na slova Boleslava Jablonského

(+Tobě, Pane, na výsostí . . .:)složilFrantišek Bicka.
Op.(Ba.Vydáníprosmíšenýsbors průvo

dem varhan /ncob!.) Partituraa hlasy za 1 al
50 kr netto, hlasy po 15 kr. netto. 1546

„ 15b. Vydání pro jeden I dva (dětské) hla
o s Původem v nebo harmonie.

Partitura a hlasy za 1 zl. 30 kr netto, hlasy po i%
kr. netto.

Nápěv © textem za ro kr. netto.
NakladatelFr. A. Urbánek, českýknihkupec

v Praze, —vedle Národního divadla.
OEB*Prvý český závod hudební. <

MY
KROČÁRY

nejnovější soustavy
práce solidní ceny levné

doporučuje

«©ČENÉK BUBEN»
kočárník v Hradci Králové.

Vyznamenáno na výstavách: V Jaroměři stříbrnou, v
Dobrušce zlatou, v Praze státní bronzovou medailií,.
v Hradci Králové nejvyšší vyznamenání čestný diplom

s právem rašení elaté medailie s korunou.

Uměléstavební truhlářetví.

Josef Matějček,
doporučuje. evůj hojně zásobený

sklad nábytku
Divadelní ulici č. 195.Uplnévýbavypronevěsty.

'noyujys08pdnoxjsfoupoufaloN
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kavárně p. Fialy.
Za touto příčibon prodávám nyní

pod cenou kupní.
Zároveů dovoluji si pozorna učiniti

pro nastávající období a prosím by mii v
Doporučuji se

kdy

zboží za ceny snačuě snížené, zbytky pak

na svůj

nových místnostech přízeň zachovánabyla.
všdy k službám ochotný

V. J. Špalek
dříve4. F. Krušvle,

v Hradci Králové,

PHFTUFTETT.
|—u ——

pravý, z italského vína, tříletý, 1 litr
po 3 zl.
z vína ovocného, šestiletý, 1 litr po
1 al. 75 kr.

Cognac

Cognac

Slivovicí starou 1 litr po 80 kr.

Borovičku pálenou z tetránských jalovčinek, 1litr po 80 kr. vše jakosti výborné,

avšak v cenách jakosti přiměřených, na
bízí závod na zužitkování ovoce

JU. © Jos, Tomáška ve Vysokém Mýtě,

Cognac, který se z uherských továren 1
litr po 80 až 1 zl. ve velkém prodává a do Praby
v značném množství dováží, nemůže býti a není
cognac pravý, nýbrž padělaný; neboť 1 litr pra:
vého prima cognacu stojí výrobce samého když
£ apperátu teče, 1 zl. 50 kr.

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys. Mýto
obal neb soudky účtují se v cenách vlastních,

Vzorky zasýlají se zdarma a franko.

Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15pro

cent.

VALDEK GWAGNRŮ,
c.a k. dvornídodavsteléw Praze,

Dílny, skladištěa pisárny: Hybernská ulicečíslo 8 nově.

Úřadně oprávněný elektro technický
závod.

Kancelář k zařizování vodovodů
pro obce, velkostatky, neinocnice, dráhy, lázně
atd. Velmipraktické anglické a franzouzské

nezapáchajícíklosety.
Fodoměry. — Hydranty pouliční, požární
a zahradní. —Roury. —Hadice. —Pontány.

Čerpadla všeho druhu.
pouliční,- nádvorní, zahradní a

na hnojůvku, parní čerpadla atd.
Technické potřeby pro veškeré průmyslové podniky.

JEJEJEIE JEDEZE

© v /

PNANUBL, BŘLSKÝ
v Hradci Králové

má na skladě aadoporučuje

v značně levných cenách
velký výběr modních látek na objednávky
jakož i hotových oděvů v každé velikosti

pro pány a chlapce.
Hlavní sklad: v Hoře Kutné. Filiálky:
Hradec Králové. Pardubice, Chrudim, Čá

slav a Náchod.

KIOO0OGGG

:Pro měsíc říjen nabízímeoblíbené
knížečky:

Tajemství
© -- 2 —————=růžencová

v rozjímáních.
í SestavilA. Petráň.

“Tištěno na barevném papíře bledých, oku příjem
ných barev (zelené bráškové, iaabellové a růžové)

4 36 vyobrazeními příslušných tajemství,
1 výtisk brožováný 8 kr.

po 7 kr.> »

100 , po6kr, . -
„7 Lze.dostati i na lístky rozřezaně ku měsíční

výměně údů živého růžence.
ORÝ*Vyšlo též německy. "PB

„Plísně růžencové nabízímedo 60 kusů po
4 kr, 60—100 kusů po 1'/, kr., přes 100 kusů

"přiměřená slova.

Laciné a krásné růžence
v největším výběru, obrázky svatých a vůbec vše, co je

oboru devotionalií, má na skladě ústav

Konviktská ulice.

mírnější než všu le jinde

Wap“Právěvyšlo"E
tiskem biskupské knihtiskára yt:

VADEMECUM
seu

Brevis Synopsis
materisrom et cssnam jn cara animaram(reguenti
orum.

Ad usum potissimum clericoram et neosacerdo
tam juxta optimos fontes et probatos suctores concin
navit

Dr. Antonius Brychta.
Stran 544 — 89. — Cena broš. 160 zl., poštou 175 sl

Kniha ae schválením Ord:nariatním vydaná se
stavena je po způsobu slovníku abecedně, podávajíc
knězi bes obtížného hledání poučení bezpečná ve všech
pochybnostech kněžského působení se naskytajících,
ze všech oborů vědy theologické Dodatek podává
v authentickém znění regulas Jurie Canonici, seřadění
bludů Wiklefových, Hasových a Lutrových, důležitou
konstituci papeže Pia IX. „Apostolicae Sedis“ o cen
surách církevních a konečně připojen jest celý Syl
labus. Podrobný index usnadňaje hledání v pochyb
nosti. —

K hojným objednávkám této praktické pro kněze
příračky, pravého to „Vademecum“ odporoučí se

k nejochotnějším službám oddané

Biskupská knihtiskárna.
tramní mánla: Kotva.

LINIMENT. CAPSICI COMP.
< z Richtrovy lékárny v Praze

uznává se za výborné, bolesti utišující natírání; jest
na skladě ve všech lékárnách za 40 kr., 70 kr. a 1 zl.
Všeobecně oblíbený tento

domácí prostředek
žádej vždy jen v původních lábvích s naší oobrannou
zuámkou„kotvou“ z Richtrovy lékárny.
Buď opatrný a přijmi jen láhve s touto
ochrannou známkou za původní přípravku.

Richtřova lékárna „U zlatého Iva“ v Praze,

37
„ŠŮ

g$* Nejlepší"JM

slovátkou Lvovic
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

K. Nesňal v Uherském Brodé
(Morava).ODOLETAOLVILE

Novinka pro pányna obleky,Jakoží
menčikovy V Mo

Č.stým výtěžkem vydržuje ústav 25 sirotků —mrzáčků,

derní barvě.
Metr zl. 3.60.|paka.“z:.

gB*>71. 10.80. "8
Vzorek této látky, jakož i bohatý výběr moderních
druhů na obleky, svrchniky, zimniky a menčikovy
jen zaručené jskosti a v mírných cenách 8e na

požádání k nahlédnutí franko zašlou.
Prvni český zasilatelský závod

Ed. Doskočila v Chocni.

ř
LUDVK NEJEDLÝ,

dekorační malíř

v Novém Bydžově
dříve v Hradci Králové

odporačuje svůj atelier k provedení všech de
- korativních

male“ Kostelů9
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 nově. :

Návrhy va slobu stavby kostela se na
„požádání ochotně vypracují a rozpočty předložíDBP NOWČVC

PEB Due 1. října t. r. otevřená bude<

„ „Ghocni
novásoukromá Industr, Škola

pro dívky škole odrostlé,
K zápisu mohou se přihlásiti žákyně již

28., 29., a 30. zářív tamní „Knížecí opa
trovně“; kdež dostane se jim též bližších
zpráv ohledně vyučování a školního platu.



vsobotu,únoS.října1895

ze účinkování koncert. pianisty

hudebního skladatele
z Prahy.

PB“IKoupíse "ii
dobře zachovalápolkladna

čís. B. meb 4.
Nebídky s udáním ceny přijímá správa Adalber

tina (I. patro čís. dvéří 23.).

|
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Sluneční hodiny
přesně vyzkou=
Šené patento
vané, neměly
by chyběti ni
kde při véž
ních hodinách,
které by dle

1 oněch řízeny
byly; 1 kus

ph těchto sluneč
ních hodin s

návodem na

NÍ

ANA
Z

+
OOOD00000000000 postavení stojí 1 zl. 60 kr. franko poštou;

k dostání u

Fr. Grafa v Čes. Krumlové,
Latrou č. 64.

OOOOOOODO00000000oOOOC

nea(o
sukna a lodny.

Dámské lodny.
-3 Modnílátkyobteltové ma simafky a

haveleky z čisté ovčí vlny v levných ——
cenách doporučuje

(Karel Kocian,
soukenický a první zasílatelský závod

v Humpolel.
Vzorky k nahlédnutí franko.

POEIPIIIOPEK

Josef Krejčíkv Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné, č. 612.-VII.
Sklad Eliščina třída ©.24,

doporučuje uctivě
svéchvalněmámé:Sochy, oltáře, křížové cesty,

jesle, BožíBok nroby, kříže, kazatelny, zpovědom l ly, sví „, lustry, pulS Ko deotokKostka aan
Renovace starých oltářů a kostelních

zařízení.

Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně a
franko,

Soukeník

v Rychnově n.KJakHorák,

Též velejemné
látky na tatáry.

Úetná nanání zvléště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bez zvýšení con!

Denní osvěžení; chuti k jídlu, okamžité posily
sesláblým a starým lidem; překvapující účinek stíše
ným chudokrovností, chorobám plic a re
konvalescentům oskytuje sklenička ře
ckého vína: MAVRODAPHNE sladké, ACHATER
SEC méně sladké, obě vína desertní a pro nemocné,

lisované zčerstvých hroznů Malvasinských. Kobdržení
EP lékárníkůA. Spory, K. Hubáčka, v Hradcirálové, jakož u firmy H. F. Seidel, Praha Vodi
čková ul. č. 80,hlavní sklad spol. Achaia v Patrasu

roČechy, Moravu a Slezko. Ceny: Celé láhev 1:75 al,
půl láhve 90 kr. Toto víno neskasí se vnačatých,

dobře uzavřených láhvích. (108)bbbbiiiihffi

Lalíoto, křen
a vOŠADÉ druhy ZAlenůl

W"dodává v každém množství Gastav Bakož,
Předměřice n. L.

+bbř



Boj proti katolictví — boj: preti
kapsám lidu.

„Klerikalismas —toť nepříteli“ —
Tak volal Gambetta za dob velikého kulturního boje
veFrancii.„Bojneustapnýpapežencům —
do Canoey nepůjdemi!“ — tak volalBismark
za velkého boje v Prusku. „Hands of!“ tak volá
a „Českou revuí“ orgán pana dra Pacáka proti
politické organisaci katoliků pravíc: „V organi
Saci naší všeliká formace katolická jako strany
politické, ofensivní nebo dokonce agresivní nemá
místa. S katolicismem jen konfesionáloím rádi 86
budeme snášet a žíti v míra“. Tak dodávají mi
lostivě naši páni Mladočeši. Jak upřímně to páci
s tím konfesionálním katolictvím myslí, vysvítá
nejlépe z toho, že katolíkům nechtějí dopřáti kon
fesionálních škol, ačkoliv evangolíkům, ba i židům
plnou mírou jich dopřávají byť byly:i v českých
krajinách německé.

Kdy a proč pak v Čechách začalo se kato
lictví organisovati též politicky? Když mu a pro
tože mu naši liberálové vypovědéli boj na celé
čáře. První náběhy ku katolické organisaci se
staly, když Barák se Šťastným vypověděli rozbod
ný boj katolické víře a kdyš bratří Grégrové
s politických i osobních důvodů začali vystupovat
s busitstvím; drubý — opravdivější krok se stal,
když r. 1888—1899 zahájen byl v řadách českých
liberálů zuřivý boj proti katolické konfesionální
kole a když částečné maskuván byl radikalismem
v otázkách národních, politických a sociálních,
aby masy lidu neviděly, že pánům svobodomyal
ným vůdcům se jedná hlavně o to, aby se sami
dostali v obcích, v okresích, v sáložbách, v ban
kách a v průmyslových závodech i v jiných kor
poracích ku žlabu. V letech 1872—1876 a pak
1886— 1891 podporovali nejvíce svobodomyslnou
agitaci a žurnalistiku židé a kapitalisté, aby pak
nami na poli hospodářském: český lid tím neruše
něji vykořistiti a vyždímati moblí. Od roku 1889
se musely veškeré národohospodářské záležitosti
podrobiti radikální politice Mladočechů, bmotné
zájmy musely ustoupiti stranou, byly naprosto
zanedbány a proto hlavně nese český lid těžce
hospodářskou tíseň, proto má také nešťastně pro
něj skončiti hospodářské, celní a obchodní vyrov
nání 8 Uhrami. Od té doby, kdy spojená pražaká
kotterie podřiďuje veškeré záležitosti jedině své
mu prospěchu, od té doby volá se teprve po zří
rení třetí stramy, strany to poctivců. Zvláště in
telligence naše vidí, jsk hinboce jsme v posledním
desetiletí klesli.

Co Beu nás odehrává v malém, to se u vel
kých národů odehrává ve velkém.

Boj kultorní slouží pravidelně za pláštík pro
zhoubné podniky na poli hospodářském, ano prá
vě proto bývá vyvoláván. Boj kulturní v Něme
cku byl vyvolán proto, aby se jimi kryl ná
rodobospodářský švindl, který r. 1873 skončil ve
likým krachem U nás zavedli liberálové současně
centralistické školské zákony; český lid bojoval
napřed proti nim svorně, neboť teprve roku 1889
měli učitelové Skála a Frumar odvahu v konvit
ské schůzi před českou veřejností říci: „buďme
rádi, že nám je (němečtí liberálové) udělali“. So
cialisté pokročili již mnohem dále a jsou rádi, že
židovsko-němečtí liberálové udělali též jiné záko
ny. Za jejich trvání daří se ovšem vytečně pánům
fabrikantům, obiloím velkoobchodníkům a všem
bursiánům, ale český řemeslník přišel o živnost
a dopracoval to na dělníka a český rolník — ten
vidí ovoce liberalismu v prázdných svých kapsách
a v zaflákených grantovních knihách.

Ve Francii nastalo po nešťastné válce v
letech 1870—1871 stále vzrůstající vzpružení na
poli výroby, neboť jednalo se o to, vyhladiti škody
války a krýti a zúročiti milisrdovou válečnou ná
bradu © Vzrůstání blahobytu francouzského lidu
bylo očividné a s blahobytem a s rozumným za
vedením daní spotřebních stoupal i výnos daní,
Vše se vyvíjelo uspokojivým krokem, pokud se
udržely konservativnější vlády. Avšak jakmile
konservativee a mmonarchista Mac-Mahon musil
ustoupiti radikálnímu republikánovi Grévymu, obrá
tily se věci. Vždyť po pěti až šestileté úspěšné
činnosti nashromážděné a ušetřené kapitály musily
se uvésti do obchodu, čili srozumitelněji řečeno
do kapes obšťastňovatelů lidu 8 proroků nového
národního hospodářství. Řeč Gambettova v Ro
mansšo, kde prohlásil klerikalism za nepřítele, který
se musí potírati, byl proctihodné budovatele ná
rodního paláce blahobytu radostným poselstvím.
Když se začaly v parlamentě projednávati školské
zákony Ferryho, začala kvéati jejich pšenice. Avšak
dříve ještě než senát tyto zákony schválil, začaly
se otevírati dvéře dokořán krachu. Rolník, ře
meslník, obchodník, maloměstský kapitalista i spo
řivý dělník byl jím důkladně oškubán a začal
proto býti nedůvěřivý, když 8 grůndéřským švindlem
vedral se do Francie též hrozivý socialismus.

Podobně bylo u nás. Když Edvard Grégr a
Šípař Karel Tůma sačali potírati školský návrh
Liechtevsteinův, jiný poslanec sliboval státní prá
Vo a koranovaci, kdyš drubý sliboval postavit ná

rodu palác blabobytu, když třelí sliboval odstra
nění vojska, kdyš čtvrtý avobodomyslný poslanec
sliboval sestátnémí dluhů a slovení daní na celé
čáře, počala kvésti pšenice Grégrům, Adámkům,
Heroldům, Černohorským, Vašatým a jiným, ale
lidu vzrostly daně o čtvrtinu milliardy zlatých a
hypothekárních: dlubů přibývá v Čechách přes 50
milionů ročně.

Jest pravda, že jeme u nás učinili veliké
fiasko v politice i v otášce sociální, jest pravda,
že proti bospodářeky. slabším menšinám národním
pikdy nevystupovalo se tak násilně a surově jako
nyní a jest konečně takó pravda, že nikdy nemi
zelo českému národu jméní po otcích zděděné tak
pod nohami, jako za nynější půl stoleté vlády
Ižisvobodomyslnosti v Evropě. Avi povstání če
ských protestantských stavů a hromadné konfi
skace statků šlechtických i městských nebyly tak
veliké, jako naše ztráty za posledních 60 let.
Dejme tomu, že za války třicetileté byla kopfi
skována až polovice jmění šlechty. V posledních
50 letech vyměnilo více velkostatků své majitele
a ostatní statky se do 30—60 procent zadlužily.
Velkokapitál bank a bursiánů má vůbec německý
ráz. Velkoobchod a velkoprůmysl jest dobře ze
tří čtvrtio německý. Městské a selské etatky jsou
u nás z dobré polovice zadluženy, řemesla mnobá
v českých krajinách vyhynula, jioá mizí a nalézají
se v úpadku, třetina národa zříká se politického
a národního našeho programu. Učiníme-li celkovou
bilanci a řekoeme-li, že třetina půdy patří velko
statkářům, třetina Čechům, třetina Němcům a ži
dům a počítáme-li, že velká část české půdy je za
dlužena židům a německým bankám, pak nám
z půdy toboto staroslavného českého
království zůstává nepatrný díl Či
stým majetkem.

Kolik selských a městských statků a domů
českých mohlo vy každého okamžiku přijíti na
buben, kdyby to bylo v zájmu narodné nepřátel
ských nám věřitelů? Hlásáme sice heslo „svůj
k svému“, ale kupujeme od našich národních od
půrců, jim zanášíme veškerý zisk a úspory, otro
číme našim nepřátelům. Bouří snad proti těmto
naši liberálové a socialisté? Nikoli. „Nár. Listy“
bes židovských inserátů by nenesly zisku Aa
růsné ty Osvěty, Práva, Pozory a Listy by bez
židoveko-německých inserátů a darů vůbec ne
mobly vycházeti, neboť by se nevyplácely. Podí
vejte se jeu na hradeckou „Oavětu lidu“, na dvě
neb tři poslední její stranyI

Ty platí Muneles a Pereles, Pickeles a Jei
teles a proto na prvních stranách nesmí 80 slova
napsati proti firmě Berger a Munk, proti Bassovi,
Flsšnerovi, Pollackovi, Fránklovi, Singrovi, Ippe
novi, Gutbovi, Gansovi, Gůlnsburgovi, Kleinovi,
Barbierovi, Steinovi, Steinerovi, Mojžíšovi, Picko
vi, Isersteinovi, Tellerovi, Fischerovi, Gutfreundovi,
a t d. i kdyby obchodní a veřejná jejich čin
nost nearovnávala 8 s prospěchy a zájmy českóho
lidu. Kdo platí zadní strany pokrokářských, 80
cialistických a radikálních listů, teu má také roz
hodojící vliv na přední strany těchto listů a proto
se tam smí hanobiti, podezřívati i zlehčovati pouze
„papeženci, Brynychovci, měšťané, ač tito pošly
z těch českých chaloupek, kteří udrželi český národ
za staletých běd a strasti při otcovskóm jazyku
i zvyku, a probudili jej k novému jarému životu.
Kdo založil první naše knihovoy a Časopiey, be
Bedy.a záložny, hospodářské a odborné spolky?
Byli to dobří katoličtí kněží a vlastenci.

Kdo věak různými kartely a syndikáty tlačí
české rolníky i řemeslníky, kdo různými bursov
pími taby a spekulacemi zmocňaje 8e pracných
úspor českého lidu? Náš lid to sice ví, ale přece
svým opravdovým, skutečným a trvalým prospě
chům nerozumí.

Nářek na převahu kapitálu panuje ostatněi
jinde na světě. Otázka Dreyfussova ukázala na
př. opět Francii, že v tomto dříve nejkatoličtěj
ším království nepanuje více katolický lid. Kdo
má větší rozhled politický a národohospodářský
ten ví, že zvláštní loupežná tažení, které bursovní
rytíři provádějí ve velkém, započala ze „jejich
finančního“ ministra, LeonaSage,který pro
hlásil, že francouzské atátní renty se přemění a
ponesou meaší úroky. Lid šmahem státul úpisy

prodával pod běžnou cenou a kopovel šmabem odursovních listů vychvalované akcie různých sou
kromých podniků, které byly více na papíře než-li
ve skntečnosti. Páni bursiáni úspory malého lidu,
uložené ve státních papírech lacino akoupili, a pak
zase ceny i úroky státních papírů rychle stouply,
ale za to akcie soukromých podniků klesly na tře
tina neb polovic, anebo 8e staly bezcennými. Bur
sovní rytíři jediným šikovným tahem bez hmotné
řemeslnického, obchodnického, živnostenského, rol
nického, úřednického a dělnického lidu. královské
a císařské domy žily ve vyhnanství, ale za to své
kapitály námaby sbrábly sta milionů úspor lidu,
velké francouzské „finanční domy“ za několik let
advoj -- až zčtveroásobily, a téměf polovice fran
couzského národního jmění ociťuje se nyní v cizích
kapsách. Při Panamě a růsných těch špekulačních
a syndikátních kruzích se opakoval manevr, iid
Bo stával nespokojeným a aby pravých vinníků ne

v “

zporoval, štván byl proti věřtokmkatolíkům, kteří
bývali přece nejlepšími přátelylidu, s jeboš krve.
pošli. Tak se děje též jinde a bude,se. tak díti,
protože lid dlouho svůdce a licboměrné vyděrače
od pravých přátel, svědomitých rádeů a karatelů
Derozená.

Úřednické platy budou od- I. říj
na t r. upraveny,

Zákon dotyčný měl vejíti vplatnost. jiš 1.
Července t. r., avšak vláda a majorita trvala na
tom, aby úřednické platy zvýšeny byly teprve pak,
až zavedením vyšších daní z piva, libu a cukru
ziská stát nových příjmů. V neděli však konala
se ministerská rada v Schěnbrunnu a tu J. V.
císař a král potvrdil zákon předložený finanéním
ministrem Kaizlem. Hlavní jebo ustanovení jsou:

Schema platu.
I třída hodnostní 12.000 zl., II. tř. hodnost

ní 10.000 zl., III. tř. hodnostní 8000 zl., IV. tř.
hodnostní 7000 zl. Pro V. tř. hodnostní stanoví
se dva platební stupně a sice: V. tř. boduostní
6000 zl., 5000 zl. Pro následující třídy hodnostní
stanoví se tři stopně platební a sice: VL. tř. hod
nostní 4000 zl., 3600 zl., 3200 zl.; VII. tř. hod
noství 3000 zl., 2700 zl., 2400 zl.; VIII. fř. hod
nostní 2200 zl., 2000 zl., 1800 zl.; IX. tř. hod
nostní 1600 zl., 1500 zl., 1400 zl.; X. tř. hodnostní
1300 zl., 1200 zl, 1100 zl.; XL tř. hodnostní,
1000 zl., 900 zl., 800 zl.

Výměra funkčních přídavků.
I. bodnost: Ministr president 14.000 zl. IL

bodnost: Ministr 10.000 zl., prvnípresident nej
vyššího soudního dvoru 10.000 zl., president nej
vyšší účtárny 10.000 zl., president správního dvoru
10.000 zl. Pro III. hodnost a sice pro místodržie
tele v Čechách 13.000 21., v Haliči 12.000 al., v
Přímoří 10.000 zl, pro místodržitele v Dolofeb. a
Horních Rakousích po 7000 zl., ve Štýraku, na.
Moravě, v Tyrolsku a Dalmacii po 8000 zl. Pro

druhé presidenty nejvyššího soudu, správního 800du, předsedy vrchních zemských soudů ve Vídni,
v Praze, ve Lvově, v Zadru po 4000 zl. a pro
každého z ostatních presidentů vrch. zem. soudů
po 3000 zl.; pro IV. bodnost a sice zemské pre
sidenty 5000 zl., pro odborné přednosty mipieter
ské, předsedy senátů nejvyššího soudu a správatho
soudu, gen. prokurátora, náměstka presidenta nej-.
vyšší účtárny, předsedu evangelické vrchní rady
církevní po 3000 zl., pro policejního ředitele ve
Vídni, náměstky presidentů zemských finančních
ředitelstev ve Vídni, v Praze a ve Lvově a gene
rálního ředitele tabákové režie po 2000 zl.

Článek II. Na místě $ 6. dosud platného zá
kona (o postupu) má míti platnost nový $ 6. a
sice: Postup k vyššímu platu v té které třídě bod
nostní nastává v XL tř. po dvou, v X. po třech,
v IX. po čtyřech a v ostatních po pětí služebních
letech v dotyčné třídé dosažených.

Nynější stupnice platů jeví. ce a porovnání
s dosavadní stupnicí tako:

Třída © „dřívějšíplat nynější plat nyní více. z. 0 uhodnostní zl al
V. 6000 6000 —

5500 6000 600
4500 5000 500

VL 3600 4000 400
3200 3600 40
2400 3200 400

VIL 2400 3000 600
2200 2700 500

2000 2300 400
VIN. 1800 2200 400.

1600 2000 400
1400 1800 400

IX. 1300 1600 300
1200 1500 300.
1100 1400 300.

X. 1000 1300 300
950 1200 200

900 110 200
CM 500 1000 200

700 900 200
600 800 200

Co se týče fankčních přidavků, badou zvý
Šeny pro všechny funkcionáře III. třídy a pro ně
které za IV. třídy.

Pro místodržitele v království českém zvýší
se přídavek z 10.000 na 15.000 zl.
pro místodržitele v Haliči © z 9000 na 12.000 sl.,
A4 v Přímoří 28000na100004),
» ve Štýrsku

ne Moravě
25 Tyrolska[ 706000na8.0004),

n . v ppnácií
v Dolních a 5000

, . Hor. Rakousích 5 7.000 4.
Pro druhé předsedy nejvyššího soudu 4

správního dvora, Jak pro předsedy vrchních. zemských soudů ve Vídni, v Praze a ve Lvově 86.



svýši funkční přidavekze 3000 zl. na 4000 al,
pro předsedu vrchního soudu v Zadra « 1000 sl.
na 2000 zl., pro ostatní předsedy vrchních zem
ských soudů ze 2000 zl. na 3000 zl.

Dále nastupují ve IV. hodnostní třídě tato
svýšení fankčních příspěvků: pro pět zemských
presidentů ze 4000 zl. na 5000 zl., pro místopřed
sedy při místodržitelstvech a místopředsedy zem
škých finančních ředitelstev ve Vídoi, v Praze a
ve.Lvově, potom pro generálního ředitele tabákové
režie s 1000 zl. na 2000.

Co se týče finančního effektu předloby má
svýšení funkčních přídavků důležitost jen podří
zenou, ano obnáší zvýšení potřeby více jen 0
43.000 zl. Zvýšení platů pro třídy V.—VL. obnáší
— dle stavu úřadnictva koncem října 1896 —
10,016.450 zl. 

Z toho připadánejvětší část, totiš 8,771.450
zlatých na úřadnictvo čtyř vejnižších tříd hod
nostních.
To vysvítá s následujícího přebleda:

Třída £očet Ročnípotřeba na platy Zvyšení
hod- úřad- Dve Nyní potřeby

postní níků JM
XI. 9022 | 5,838.000 8,454.000 2616.600
X. 8202 | 7,596.050. 9,805.200 z,217.160

IX. 8381 | 9,635.000 12,295.700. 2,660.700
VII. 3205 | 4,721.660. 6,003.600 1,252.000

Zákonem o dotací katolického duchovenstva
zvyšuje se minimáloí kongrua duchovního z GOO
na 600 zl.

Zákonem o upravení aktivních platů profe
sorů no umíversitách a ústavech jim souřadných
atanoví se, že základní příjem řádných profesorů
má činiti 3200 zl., 3600 zl. a 4000.zl. Vedle toho
bude zřízeno při vysokých školách 60 míst a pla
tem 5000 a 6000 zl. mímo aktivní přídavky. Pla
ceným profesorům mimořádnýmmá Bedostati roč
ního platu 1600 sl. mimo systematický přídavek
aktivní totiž dvakrát po 200 zl. Takový příjem
stanoví se pro profesory na bohosloveckých fakul
tách v Olomouci a v Solnobradě, jenže příjem ten
může se zvýšiti dvěma kvinkvenálkami po200 zl.
a 3 po 300 zl., takže nejvyšší příjem může činiti
3900 zl. Mimořádní profesoři těchto fakult dosta
nou ročních 1400 zl mimo systematické přídavky
aktivní 6 2 kvinkvenálkami po 200 zl. Univeraitní
profesoři, jimž dostane se zvýšených příjmů, ne
mají míti nároků na kolejné. Tímto zvýšením platu
vzrostou vydaje státoí o 743.300 zl.

Zákon o upravení aktivních příjmů učitel
stva na státních středních školách zvyšuje základ
ní příjem všech učitelů o 200 al. a tři poslední
kvinkvenálky o 100 zl. Učitelé náboženství nevy
učující ve více třídách mají dretati základní pří
jem 800 zl, 2 kvinkvenálky po 100 zl. a 3 po
200 +l. Zákonem zvyšují se vedle toho funkční
přídavky řiditelů, platy suplentů a assistentů a
stanoví 80, žeslužební doba výpomocného učitele
do 5 let započte se do definitiva a kvinkvenálek,
že VIII. hodaostní třída udělí se jiš za 10 let a
za zvláštních případů i dříve a že tři leta su
plentská lze po dosožení přídavku na elužební leta
Suplentská započítati pro stabilisaci a kvinkvenál
ky — Celková potřeba stoupá tím o 985.367 zl.
— Dle sákona o upravení platů pro učitelstvo
státních škol průmyslových vstoupí učitelé, resp.
řiditelé průmyslových škol do X.—VIL třídy, v
některých případech i do VÍ. hodnostní třídy.
Z toho vzejde státu větší náklad o 312.000 zL —
Zákonem o upravení platů učitelstva na státních
ústavech učitelských stanoví se systematický pří
jem blavních učitelů ve Vídni a ostatních hlavních
učitelů ve Vídni a ostatních blavních městech na
1400 zl., jinak na 1200 zl., 2 kvinkvenálzy po
200 al. a 3 po 300 zl. VIII. hodnostní třídy do
sáhne se pravidelně po nabytí 2. kviakvenálky.
Příjmy cvičných učitelů stanoví ge na 1100 sl.
v hlavních a 1000 zl. v ostatních městech, cvič
ný podučitel dostane 700 zl. Cviční učitelé mají
dvě krinkvenálky po 100 zl. a tři po 100 zl. Stá
tu vzejde tím výdaj větší o 229.000 zl.

Ze života čísařovny Alžběty.
(Dokončení.)

Dne 6. června 1867 byla korunována císařovna
Aláběéta v Budapešti za královna uherskou a záby
dobyla si také v Uhrách takových sympathií, jichš
zajisté nikdo dříve ani netušil. Téhož roku v srpou
byla přítomna též schůzicísaře Františka Josefa I.
s císařem Napoleonem a císařovnou Eugenif v Solno
hradě: Události r. 1870 jié se připravovaly, třeba še
teprve v prvních počátcích. O pětlet později dožila
se -císařovna Alžběta opět radostné chvíle, že starší
její dcera arcikněžna(ři sela zasnoubilase na hradě
udínském s princem Leopoldem bavorským. Sňatek

VODAse však teprve o rok později totiž r. 1873 veni.
Oficielně s císařem byla císařovna Alžběta v Če

chách přítomna r. 1876; naposledy účastnila se tehdy
parforeních honů v Pardubicích.>

Měšťanstvo ji na nádraší slavně přivítalo. Když
se obecenstvo na perronu přílištlačilu, aby vidělo z

pes rostřední blískostiJejích Veličenstva,tu nejvyššíov
nedovolile; nýbrž šla mezi obecenstvo, kdež se 8 par
dubick

vila; tvo jí provolávalo hřímavé sláva.
a císařovna bydleli tehdy v domě poštmistra JEtanse,

bratra bývalého místodržitele. Když se jia
dívat na oblíbené ové koně, přicbámelimiztané ne
dubští a nabízeli jí kousky cukra, které koně s chutí
echrapli.Kdyžto zvědělydítky,bylyšťastny,mobly-li
podati císařovně také cukr. Císařovna sisapamatovala
jména dítek a v den odjezdu odměnila každé duká

a svojí podobiznou. Děti měly ovšem nesmírnoust.

, „Dobročinná mysl císařovny Alšběty osvědčila se
sejména v březnu 1877, kdy vznešená paníujela se

v Rudohoří a v Krkonoších. Dne 4. září 1878 dala

pskpodnět k založení spolku vlasteneckých paní, jenšvytkl ai za účel podporovati rakouské vojíny krváce
jící na bojištích v Boaně a Hercegovině,jakoži jejich

příslušníky a pozňstalé, R. 1878 slavili císařští manželé svou stříbrnou svatbu, při kteréšto příležitosti
holdovale jim celá říše. Tento rok jakož i následující,
kdy koranní princ Radolf slavil svůj sňatek a bel

gickou princeznouotžpánkou, byly pro císařovnu bezodporu nejšťastnější. Roka1885 súčastnila ae císařov
na Alžběta také schůze císaře Františka Josefa a car
skými manžely ruskými v Kroměříži. Než jiš r. 1889

nadešla pro Přnovnici doba těžkého utrpení Korunníprinc Rudolf zemřel v loveckém hrádko Mayerlingu
u Badenu.7

Všeobecný obdiv vzbudila statečná mysl císa
řovny Alžběty po nenadálém úmrtí koranního prince
Rudolfa r. 1850.Kdyžhr,Hoyosyspolečník koranního
prince Rudolfa, přinesl zvěst o nešťastném skona ná
sledníka trůnu do císařského hradu ve Vídni, nikdo
netroufal si zpraviti o tomto neštěstí mocnáře. Zpráva
sdělena tedya císařovnou, kteráž převzala na sebe
úkol sděliti ji s císařem. V této těžké chvíli vedla
sobě nešťastná matka a choť tak statečně, že jednání
její vzbudilo i u mocnáře nelíčený obdiv a panovník
neváhal prohlásiti veřejně, že jediné chování císařovny
dodalo mu síly, aby snesl hroznou ránu, jíš Prorře
telnost na něj neslala,

Od úmrtí koranního prince císařovna Alžběta
počala se atraniti vořejného živo Př slavnostních
přílešitostech objevovala se čím dál tím řídčeji, ohro
šené zdraví, notilo ji vyhledávati mírnějšího podnebí
na ostrově Kórfu,později v rozkošném horském městě
švýcarském v Territetu, poblíže Vefeye, Odtamtud vra
Cela se obyčejně do letohrádku lainzského u Vídně,
kdeš trávívala podzim. Lonského roku stihla císařov
nu Alžběta nová rána. „Její sestra vévodkyně Char
tresská uhořela při brosném požáru v dobročinném
bazaru v Paříži“) Letošníh> roku zdravotní stav císa
řovny Alžběty fakse zhorši), že lékařové radili k lé

čení v lázníchnauheimafe v k Císařovnauposlechla této rady a zprávy docházej hem srpna
a září z Naubeimu oznamovaly, že léčení v Nauhsimu
císařovně Alžbětě znamenitě prospívá Na-cestě z Nau
heima císařovna Alšběta přibyla do Ženevy, kdeš zlo
čin šílence zmařil šivot tak šlechetný a přece tak
strastiplný.

Ísuřovna Alžběta konala ráda velké procházky
a stýkala se s prostými vesničany a maloměšthny,

Jeouc jednoho dne unavena, vešla do selského
statku, aby si trochu odpočinnla. Selka, která hnětla
těsto, ochotně avolila, aby si neznámá paní sedla.
Ale hnětění jí šlo těžko, mísa s těstem skákala a tu
pravila selka netrpělivě: No, milá paničko, podržte
mně trochu tu mísu, beztoho nemáte co dělat. Císa
řovna s úsměvem tak učinila. Brzy bylo také pečivo
hotovo, jehož i císařovna okusila a jež jí výtečně chut
nalo. Pak ae rozloučila erdečněpoděkovavši za poho
stění. Kdyš přišel sedlák k oběda a koukal se s okna,
ulekl se. „Kde se tu vzala ta velká bankovka?“ Na
jeho otázku popsala selka paní neznámou a. dle po
pisu poznal, že to byla císařovna. Selku velice mrzelo,
še paní císařovnu tak špatně uctila.

Drobné zprávy
Poslední milodary, které byl pro

Adalhertinum bývalý předseda politic
kého Družstva tiskového Alels Frýdek
přijal: Dr. Jan Soukop, kanovník a professor v
Hradci Král., 60 zl. — kněžstvo b. vikariatu Par
dubíckého 100 sl. — Vácil. Floderman, c. k. pro
festor v Trntnově 3 sl. — Aut. Pogertb, kapovaík
v Hradci Kr. I0 zl. — P, Isidor Voudráček, pro
fessor a podpřevor v Broumově bO sl. — Jos. Šádek,
děkan v Kopidlně 30 zl, — kočší r. 1873 v Hradci

Kr. vysvěcení 210 zl. — nejmenovaný 8 heslem „Za
ty, kdož, ač s kačžstva řad, pálí nám do našich zad“
100 korun ve zlaté — dispensovaní snonbenci s
Kucléřova 15 zl. — Frant. Kobliscbke, farář ve Lhotě
Zálesní 25 zl. — | nejmenovaný BO sl. — | August.
Kristian, kaplan ve Všestarech 3 sl. — Zaplať a
naděl Pan Bůh. —

Pamětní desta dru Juliu Grégro
VÍ zasazena bude dne 2. října t, r. na rodném -do
mě jebo v Březbradě u Král. Hradce. Při olavnosti,
která za tím účelem pořádána bade, prosloví slav
postní řeč říšeký a zemský poslanec dr. Em. Engel.
Rodina Dr. Jul. dra Grégra věnovala obci březhrad
ské koihovou, o více než 800 svazcích,

Zemská daň ze slušného a mzdy me
povolema. Císařského schválení nedostalo se dle

zpráv úřadních listů oněm zákonům, na nichž usnesly se některé sněmy zemské k účelu vybírání zem
ské daně ze slušného, mzdy a pensi.

Pan JUDr. Hago Dleuký, rodákz Po
ličky, advokát a obbájce ve věcech trestních, cbvalné
snámý pracovník za práva českého lidu v Čes. Bu
dějovicích, otevřel advokátní kancelář ve Vršovicích
v domě p. Jana Holečka č. p. 368, Heroldova náměstí.

Lékaři a kuchaři. Novýodborstudiasa
veden bude na lókařeké fakultě atátní university v
Minnesotě (Spoj. Státy. Začátkem příštího pololetí
budou se posluchačijednoho vyššího ročníku učit va
řít některé pokrmy. Poslachači budou se tu věnovati

úpravě pokrmů pro nemocné, hlavně polévek, pečení
atd. Pro praxi lékařskou není lhostejným, vyzná-li

se doktormedicíny v důkladné přípravěpokrmů,jlpacientům v jistých studiích nemoci předpisuje. Stává
se Často, še si lidé, svláště chudí ani těchto jídel pří

i jsou na atravu
pstnou, či alespoň všelijak nedostatečnou. Proto zdá

se, že se nařízení toto ujme ina jiných vysokých
školách, neboť ve mnohém ohledu jeví 80 velmi důle
šitým a prospěšným.

Z Dobrušky došel nás tento dopis: P. T.
velectěné redakci časopisu „Obnova“ Hradec Králové.
V jednom čísle Vašeho listu, jak nám sděleno bylo,
uveřejnili Jate zpráva o naši jednotě, že se zúčastnila
slavnosti svěcení prapora av. Václavské jednoty zdejší.
Poněvadá zpráva tato jest úplně neprav
divá, jednota naše se nezúčastnila ani deputací, ani
horporatirně ani v kroji občanském, tím méně v s0
kolském,proto Vás dádáme na základě 8 19. ti
skového zákona, byste správu tato v příštímčísle
Vašehočasopisů cdvolali a nám dotyčné číslo co doklad
zaslati si neobtážovali. Tělovičaá jednota „Sokol“ v
Dobrušce, dne 17. září 1898. Josef Vondra, starosta.
Karel Konečný, jednatel.

Na Markaretský dobytčí trh v Ky
šperku, okresu Žambereckéhoodbývaného dne 18.
července 1898 bylo přihnáno: 88 volů, 82 býků, 236
krav, 160 Jalovic, 49 telat, 20 koz, 130 selat a 10
koňů, dobromady 664 kasů. Příští trb dobytčí Ma
touáský odbývati ne bude dne 26. září 1898 v pondělí
před sv. Václavem.

Podvysocké Listy dělajísi stejněhloupý,
jak surový posměch z toho, že prý jistý rolníkv Kra
jině chtěl poslati pspeži kravičku, poněvadě dle líčení

klerikálů prý se domníval, že papeš žije v nouzi. U
nás prý to klerikálové na krávu nedotáhli. Ovšem

ne, puněvadždávati českému lidu velkohubé a sbalíky jest výbradným privilejem Pacákorců. „Podvy
socké Listy“, kdyby chtěly psáti pravda, řekly by

svým „ovečkám“, které takpečlivě „střihají“. že popslžije skromněji, než-li mnohý advokátní chuďas. Papef
však musí vydržovati kongregace, tisíce humanních
a miesionářských ústavů v celém ovětě a že jen na
ty se sbírá svatopetrský haléř. Dary z h připa
dají však výhradně čsským ústavům. Ostatně se di
víme, že podvyvocké helvety bolí hlava sv. Otce.

U e. k. okrevmníhofinančního ředi.
telatví v Čáslavi pronajímatise bude vybírání
potravní daně z masa v celém berním okresu Hum
poleckém na dobu r. 1899, po případě též r. 1900 a
1901 sa vyvolací cenu dne 3. října 1898 o 10. hod.
dopoledne. V podmínky Ize nahlédnouti u komisařetví
finanční stráže v Hnmpolci neb u finenčního okre
sního ředitelství v Čáslavi. .

Mexiobčaustvom ruským a tamním
vojskem nedochází k podobným výstopům jako v
Německu aneb často i jinde a toho je příčina, že v
v Rusku je poměrmezi lidem a vojskem zcela jinak
uspořádán. Ruskémuvojíou nepřekáží se, aby v ne
děli a ve svátek obcovati mohl službám Božím v plné
míře a on jim obcuje bez komanda společně s důstoj
níkem, jenž s mužstvem honá modlitby ranní i ve

černí. Ý kasárnách ruských je zvykem, še před jí
dlem a po jídle modlí se všichni společně. každé
ložnici a jizbě ruské kasárny zavěšen v rohu ikon

(obraz) svatý k uctívání a v každé kasárně Oprovonakaple pro pobožnosti domácí a svukromé vojáků. Dů
stojník na Rusi je svého mužstva otcem (baťaškou),
k němuš se prostý vojin ve všech zálešitostech utíká
jako člen rodinyk otci. Odcbýlky od pravidla tohoto
kárá vojenský knéz mocí a právem faráře, jemuž v
mravném ohledě podrobeno jest jako duchovnímu
správci i nejvyšší důstojnictvo. Zpěv není na Rusi u
vojska jen trpěn, nýbrž pěstoje se v kasárnách jako
předmět povinný způsobem školským; sle jest to zpěv
národní a běda vojínu, jenž by zazpíval sprostou ně
jskon odrhovačku. Když ondy generál Dragomirov
v Kyjově zaslechl vojíny zpívati píseň necudnou, do
mlouval jim ihned na místě, že zneuctívají prapor
svéhoploka a druhého dne ohlásil písemně všema
vojskn, jehož velitelem jest, zármutek, který se jeho
dotkl, když slyšel vojáky zpívati písně neslušné. Ne
bude od místa připomeneme-li mimochodem, že ruské
vojsko podrobeno jest přísné kázni; ale po ovičení,
jest ku příkladu vojína řemeslnickému dovoleno, mi

stra svého řemesla výpomářatí a služby a práce nevojenské vůbec u soukromníke konati. V čas šní, kde
toho třeba, spěchá vojsko na pole a pomahásedlákům
i při jiných pracích, jak praveno: Kdya kde toho
třeba! — Raský vojín — mimo službu — nabízí
ochotně pomoc blížnímu a koná bez ostychu práce
občanské zadarmo aneb za nepatrnou odměnu. Slovem
— mimo službu — řadí se vojín ruský rád mezi
ostatní lid a napřekáší se ma v tom, a tím te stává,
še na Rusi není mezi vojskem a občanstvem protiv.

Dobývání cukrovky začalojiž na Smi
řicka i v mnohých jioých okresích. Cukrovka vyni
ká eice cnkernatosti, ale bude jí průměrně málo. Její
dobývání jest velmi těžké, ponóvadě půda jest velice
suchá, takže se řepa těžko vyorává a vyryje,

Jubilejmí knihy. Správa Zlaté Knihy v
Písku právě rozesílá členům spolkovým číslo 35. obrás
kových Zl. Lístků (pro dítky do 12. rokůj a Z. Klasů

(pro mládeš dospělejší), kteréž obě knihy vzhledem ketošnímu jobileu Jeho Veličenstva obsahem svým při
měřenějso1 upraveny. Hojně příběhů se života Císaře
Pána a členů panující rudiny nachází se zvláště vo
ZI. Lístcích. Obě knihy měly by prosvou vlasteneckou
tendenci zařaděny býti do každé školní knihovny a
svláš č mělo by jich býti uži o jako daru školní mlá
deži. — Údem Zl Kniby státi se můde dítko bned
o křtu sv. — Úlendostává za vklad » zl. po jedné
nize ročaě až do svého 20. roku, za %zl. po 18 let

a sa 1 sl. po 4 roky (v tomto případě ještě 1 knihu
přídavkem); mimo to obdrží vkuený diplom. — Za
1 sl. uzeflá se dosad 6 knih „ZI. Klasů“ franko. „ZI.
Lístky“ prodávají se jen dle cenníku. — Všechny při

B a dotasy rychle vyřídí„Správa Zlaté Kníty“v Pisku.“



Číslo 39.

P. T. odběratele našeho listu upozor
ujeme, že timto číslem končí třeti čtvrt
leti IV. ročníku a zveme za tou příčinou
k hojnému obnovení předplatného. Mimo
to upozorňujeme, že mnozí pp. odběratelé
dluhují nám ještě za minulá čtvrtletí a
prosíme důtklivě o vyrovnání všech ne
doplatků v době nejbližší.

Administrace.

Go jest s katolickou organisaci ?
Před posledními říšskými volbami pronesl

redaktor tohoto listu na základě zoalosti poměrů
nábled, že ani jeden z katolických kandidátů v
páté kurii neprojde, proto že v Čechách není nej
primitivuější podmínky volebního vítězatví — řád
né organisace katolického obyvatelstva.

Roku 1889. a 1891. propadla při volbách
„staročeská strana hlavně proto, peněvadž buď ne
měla čilých, rázných a obratných důvěrníků, anebo
je sice měla, ale staří pohodlní páni nic nedělali,
nesgitovali, anebo více důvěry obyvatelstva ne
požívali. Měla veliký počet i takových důvěrníků,
kteří již byli nebožtíci anebo kteří zatím od sta
ročeské strany se byli odvrátili anebo dokonce
k mladočeské straně se přidali. Učinili jeme v této
příčině mnoho smutných zknšeností a pranic jsme
se nedivili, že Mladočeši všecky agitační spády
strany staročeské znali — vždyť měli v Českém
klubu i mezi venkovskými důvěrníky mnobé své
nejborlivější přivržence a agitatory.

Mladočeská strana šla do boje organigovaná,
měla v každé obci, v každém městě, v každém
okresu své důvěrnické pětky, měla v řadách okres
ních a obecních tajemníků i učitelů své dobrovolné
a velečinné sgitatory, měla celou řadu dobře pla
cených agitatorů z řad akademiků a měla konečně
celou armádu všemi mastmi mazaných, probna
ných a drzých agitatorů z řemesla, kteří z Prahy
a větších měst rozlezli se po menších městech a
obcích, kteří terrorisovali nestoudně 8'aročeské
kandidáty a voliče, Mladočeští kandidáti, přivr
ženci, židovští fabrikanti a obchodníci přispívali
do agitačních fondů jako morovatí, agitatoři neše
třili sliby a penězi a „svobodomyslné“ volby do
padly také dle toho. Národ a svedení voličové

pláčon dnea ovšem nad výdělkem, neboť výsled
em káto politiky jsou pro národ český více nežsmntné.

Zklamání jest všeobecné, ale protože veřejné
stopování se dnes intelligenci omrzuje, nemá

nikdo chuti a odvahy vystoapiti proti veřejné
bnilobě, a mnobo lidí myslí, že jest lépe, neplésti
se do ničeho. Rozvážní lidé nepovažují pokrokáře
za povolené oprávce českého života. Schází jim
k tomu vzdělání, schopnosti a zkušenosti, pokro
káři nového nic nevymyslili a chtějí krmiti národ
jen radikálními frásemi, které dnes již Mladoče
chům se přežily a znechutily.

Od koho lze očekávati spásy? Mnoho by
mohla napraviti nově se tvořící hospodářská strana,
tvořící se z oezištných Steročechů a Mladočechů.
Bude však asi dloubo ještě trvati, než-li strana
ta veřejně 8 veškerým důrazem vystoupí.

Dnes čelí mladočešství, pokrckářům, reali
stům, socialistům a anarchistům pouze katolická
strana. Tato se o dobytí obchodních komor, kurie
městské a obcí venkovských dosud ani nepokusila.
Při posledních volbách pustila se v zápas pouze
v páté kurii; podledla však, poněvadž v obcích
venkovských, kde nepůsobí politicky farář ueb
kaplan. téměř vic se pro myělénku katolické stra
ny neděje. V mnohých obcích byli sice katoličtí
volitelé zvoleni, ale když přišli k volbě a viděli,
že jich jest málo, volili raději mladočeského kan
ditáta.

Pokud se týče páté kurie ve větších farních
obcích venkovských a městských jest s katolickou
organisací poněkud lépe tam, kde jevu katolické
jednoty a tovaryšské spolky. Tyto poslední však
sotva kde vůdčí úlobu povedou, neboť tu padá na
vábu okolnost, že z velké části nejsou voličové a
mimo to nemají vždycky dostatečný vliv na zá
možné kruby obyvatelstva, které v obcích při vol
bách a ve veřejném životě udávají ton.

=
IV. Ročník.

„Oavěty“ je trhají a pálí v kamnech a čínÍ na
hostinské největší nátlak, aby katolické časopisy
neodebíra'i. Hostinský obyčejně počítá, kdo mu
více vypije piva — a žádají li katolické časopisy
v obci pouse kněží, tedy těch je ovšem nejméně.
Není-li co nejvíce místních a krajinských zpráv
o obecních, místních a spolkových záležitostech,
tedy katolickým listům nezjednají obliby abonentů
sebe lepší odborné a náb.ženské úvodníky a fenil
letony. Pouze kočžští abonenti katolický list ne
udrží. Ten potřebuje též katolické laiky a inserenty.
Katolickou organisaci tedy třeba založiti na nej
širších massách lidu a pak — ale jen pak nabude
tato vlivu, jaký má dnes v Německu.

Německé císařství, které pod vedením Pruska
v posledních 25 letech bylo vybudováno, opírá se 0
katolíky, kteřínečítají v Něnecku více nežtře
tinu obyvatelstva. Protestanskávětšinav říši
oddávala se očivědnému klamu, když se domníva!a,
že maličký, ale chytrácký vůdce katolického středu
Windthorst jenom na čas ovládi politickou situaci,
vyožitkovav pro katolickou menšinu všech chyb,
jichž se kancléř Bismark za času kulturního boje do
pustil. Katolický střed upevňuje svoje postavení
ve všech spolkových státech německých pořát více,
zmocňuje se všech politických výhod, „katolictví“
jest nyní vůbec trumfem v protestantském Německo.

Německá říše pod vojenskou piklhaubnou
zbožných protestantských císařů Viléma I. a II.
jest přední mocí papežskou, katolicků menšina
přerostla protestanskou většinu o celou hlavu a
neunavnoa vytrvalostí a podivuhodnou obratnost
dopravila německý říšský vůz na avé kcleje. Že
by se něco takového moblo v Německu státi na
konci tohoto stolelí, o tom nebyl by se před 30
lety odvážil nikdo ani anlti.

Feudálové, kongervativci, dynastové, přátelé
dávných společenstev a cechů, to vše ochraňuje

plné laiky v obcích venkovských i městských.
Dokad katoličtí poplatníci neprosadí za sta

rosty, radní, obecní výbory, volitele atd. rozhodné
katolíky všech stavů a povolání, dotud o rozho

vajícím vlivu katolíků a životě veřejném nebudeeči.
Jest pravda, že Kříž a Maria, Časové úva

hy, a některé katolické časopisy tisknou 86 v ti
sících exemplářích; jest pravda, že mnohé svo
bodomyslné časopiny nemají tolik mnohoodbětalelů;
ale rovněž jest pravda, že ve veřejných hostincích,
kavárnách a čítárnách katolických časopisů není
téměř viděti. Jsov-li tam, tedy „zvláštní“ přátelé

FEUILLETON..
Všelicos.

Četli jsme již mnoho o tom, jak v poslední
době se národní naše vědomí prchloubilo, jak
jsme ve vzdělání pokročili, jak jsme se v mra«
vech sušlechtili, Avšak kamkoli se podíváte, cítíte
sklamání. V Praze brnou se české děti do škol
německých, německé pensionáty hemží se dce
ruskami našich národních předáků, kteří bývají
Často v nejdůvěrnějším obchodním spojení se ži
dy a Němci. Nemluvím o Gutfreundovi a Morav=
covi, Tellerovi a Pacákovi, Ippenovi a Kreitnerovi,
v každém městě a okresu českém naleznete tako
vých případů více.

Páni vůdcové a předáci namluvili českému
lidu již tolik o vlastenectví, o radikalismu a poli
tice, naslibovali a nalhal: mu toho již tolik, skut
ky jejich jsou v tak křiklavém odporu s jejich
slovy, že jim již nikdo nevěří. Naší politiku vede
žid Penížek u Stránský a chápáme proto úplně,
že židovským vlastencům se při ní vede přímo
výtečně, ale za to českým sedláčkům špatně. Dnes
juž dvornímu radovi Mezafkovi neposilají ctí a
darem chomouty, protcže Pacák i Stránský by je
sami nosili. Kdyby se byl brabé Badeni jen 14
dní déle udržel, byl pan Dr. S'ránský dvorním ra
dou, Lidové noviny byly by se zbavily 11.000 zl.
dluhů s byly by dostávaly subvenci od vlády. Však
selhalo. pánům a nesmíte se proto divit, že Dr.
Stránský je dopálen na klerikálv,

Onehdy — není tomu dávno — mluvil v
akademické společnosti univ. jeden professor o an

tisemitismu. Mezi jiným pravil: »Tou měrou, ji
kcu jsou křesťané bázliví a nesvorní, roste židům
hřebínek. Ukazují-li však křesťané dosti odvahy a
rozvahy, schovávají se židé do koutka: nepomůže
ani jejich vzorná věru vzájemnost. Pozorujte je,
st je to kdekoliv a v čemkoliv. Já si toho vším
nu! nedávno v Mariánských Lázních. — Alea,
povídá najednou, »viděl jsem tam také leccos ji
ného — však nepovím toho, protože bych vás
mohl urazit —“ My však protestovali a žádali,
abv pověděl. »Když si přejete, proč bvch nepo
věděl? — Víte, kdo tam nejméně byli pospolu,
kdo nejméné rázně vystupovali? Češi! Bvlo jich
tam hodně — a leckterý i z politických pohla
várů — a přece v Mar. Lázních ani jedněch če
ských novin, vyjma »Národní Listve a tv prý je
ště zdarma. Rád bvch některé četl — ale abych
se jich hlučně dožadoval -— k čemu to — jsem
Němec. Ale věřte mně, raději bych to byl viděl
jinak. V Čechách českých hostů dost a dost —
ale ani lístečku českého, ač tam všecky možné
národy mají četby hojnost! Kdo z toho má pro
spěch, kdo škodu? Kdo tím v nen?«

Hle, to pravil Němec — Němec poctivý,
jenž přeje pokroku teké jiným! O,té naší národ
ní uvědomělosti, té hrdostil A přece v lázních
sama intelligence. Intelligence?!

A nevězí to právě tam? Je-li taková — a z
části ještě je — jako pan doktor v X... .„ jenž
rád dává se nazývati vůdcem národní strany v
našem okresním městě — pak se nedivím.

Nemohu se zdržeti, abych nepověděl něco
ze života toho vlastence.. Kdy a kde to bylo —
zatím pomíčím — ale stalo se tak jistě.

Pořádala se národopisná výstavka. Vesnička

má vzornou, až do uejmenších podrobností pro
vedenou organisaci. Protestantský živnostník a
rolník stejué očekává hmotnou i mravní spásu od
katolického středu, jako ten nejpravověrnější ka
tolik S divnými pocity se v posledních letech
díval asi starý Jišák Bismark na úspěchy katolic
kého středu, který ještě před 20 lety byl vedle
Bocialistů, Poláků, Dánd, Welfů a Alsasanů po
kládán za škůdce a zrádce věci německé. Vůdcové
katolického středu: Windhorst a Schorlemer-Alst
přelstili tohoto nejprohnanějšího lišáka na světě,
vynutili na něm pomalu — ale jistě — úspěch
za úspěchem, učili Bismarka V Německu zby=

zvyku. ku slavnosti zakončení výstavky. Na místě
slavnostním dáno svatebčanům místo, aby mohli
"za stolv«. Náhodou se stalo, že právě v soused
ství seděl u stolku zmíněný pan doktor s rodi
nou. Selky ovšem rodinu pohostily, jak už to
zvykem. Než po nějaké chvíli začalo se dražiti
nečivo ve prospěch našeho nejnárodnějšího spolku.
Snad zase náhodou se při počátku dražby ztratil
doktor a po něm i ctěná rodina, ovšem, amž by krej
zaru přihodili. Ale proto nic — 10 snad bylo ná
hodou. Než stalo se něco lepšího. Pan doktor má
hezkou dcerku, tehdy byla 17letá. Ta přišla zpět,
právě když se prodávalo drobné pečivo, přijde k
hospodyním a povídá takto: »Chtěla jsem si také
koupit, ale maminka povídala, že mně dáte za
darmo.*“

Jaký to národní cit jí vštípil pan papínek s
panf mstinkou? — inu takový, jakým sám vládne.
A to je pak vůdce, to tak jen mimochodem, se
jměním na 290.000. Také důsledky z takového
jednání — je to snad až malicherné a nechci to
ho generalisovati, ale zároveň zase tvrdím, že ne
národních činů naší intelligence je na kopy —
jaké pravím důsledky vyvozuje z takového jedná
ní náš lid? Buďto následuje příkladu — a nedá
na účely národní také ničeho; nebo řekne si: a
tož vy tak, pánil Máme-li my sami všecko všude
udržet a na všecko klepit — pak nepotřebujeme
vás stavěti do popředí — nepotřebujeme intelli
gence vůbec — odtud psk i důsledky při volbách
se jevící; nechceme žádného, než rolníka, chceme
jen řemeslníka, nikoho leč dělníka! Tak separati
suje se intelligence od lidu víc než již beztoho
je odloučena — a lid vylučuje ji p-k odevšad



tečným, učinili se samí největší oporou trůnu.
V Německu se organisuje všecko na základé ka
tolckém: juristí, šurnalisti, učitelé, studenti, rol
níci, řemeslníci, dělníci, živnostníci a obchodníci.

V táboře protestantských mnckerů, svobodo
toyslných myslitelů i červených internaciovalistů
zmábá se zděšenínad tímto úspěchem „černých“,
jsk spílají sebevědomým katolíkům. Zpovědnice,
kazatelna, katechismos, nesčetné katolické časo
pisy a nábožná pojednání poučují a obrací prý k

lepším nábledům nvekatolíky a vlažné kaloliky,šíří prý moc a nadvládu Říma. Kdekoli ve spol
cích nebo v rodinách katolictví zapustilo kořeny,
tam prý borticí a rozpádávající se luteránství ustu
puje. Svobodné zednářství a učení, nestranná věda
prý se podezřívá; za protináboženské, nemranné

rohlašuje se v Německu všecko, co netáhne za
katolický provaz: divadlo, výstavy, obrazárny,
sochařské dílny, všecko to prý je pod bdělým
okem klerikálů a trestajícím ramenem spravedlnosti.

A hodný stát prý ochotně, účenlivě a citu
plně poslouchá, a vykonáva vše, co mu katolictví
předpisoje. Klerikulismus prý proniká pořád více,
když zvoní poledne a klekání, kráčí kněz k ne
mocnému, volá se vojsko do zbraně a vzdává Čest,
vojsko pečlivě dle náboženského vyzvání roztří
děné komanduje se do kostelů k pobožnosti na
kazání a k zpovědnici.

Papežské žlutobílé prapory, znamení to cískevní
nadvlády a kříže, vystrkují prý se zoken i střech a
brzy prý se nebude v Německu konati veřejného
abromáždění — byt to byli i zubní technici, sta
rožitnici, přirodozpytci, orientalisti a velocipedisti
— aby se tam neobjevil kněz, neposvětil je svě
cenvu vodou, nepožehnal a nezakončil je modlit
bou a oábožným zpěvem. V nejživějších ulicích
hemží prý se nábožná processí, překáží (I) veřejné
dopravě, kostely vystavené z výnosů loterií vyrů
stají prý všady jako houby p) dešti, kláštery a
klášterní školy všady se otvírají, hlabal zvonů na
plňují ovzduší — a duchově středověku chodí po
ulicích a náměstích za bílého dne, očekávajíce
všady pozdrav uctivý. —

»Lidu se musí náboženství zachovat“, pravil
starý císař Vilém a jeho vnuk říká totéž, jen od
hodianěji a řízněji. Římae jim o to stará.

Dnes užívá Německo vítězství katolického
středu a požehnání papeže. Co chce více? — tak
volá Ižiliberál poslanec Conrad, který na stát
n ckou, politickou, i mravní převahu německých
katolíků žehravě hledí.

Kdo chce vzrůstající vliv politiky středu
mim) mivisterské kance'áře a hotely, úřadovny a
zákonodárné sbory studovati, může se jen podí
vati na výročaí katolické sjezdy. Ta má veškeré
krásy syliabistického Říma pohromadě. A v skutku
žádná jiná atrana v Německu nedovede tak skvělé
sjezdy pořádati jako katolický střed. Zde možno
bmatarě se přesvědčiti, jak střed ovládá duchy
říše Michlů, slepě poslouchající. podivuhodné or
ganisuvané massy. V žádném jiném soromátdění
nelze viděti tak pobnutých vzrušených a nadše
ných posluchačů. [ politicky otupělejší účastníci
se otřesou a uchvá [, jakmile některý zo známěj
ších katolických politiků a kněžských řečníků
otevře ústa.

Většina resolucí jsou snad jen zevním pa
rálním dilem a jako takové jsou pro svět hro
madných effektů a oslniní dosti cenvým —avšak,
když ve katolický sjezd, jaký byl poslední v Dort
muadě a Krefeldu s plnou sílou prohlásí pro 80
ciální opravy, pak je tím katolickému středu dána
nová převaha nad ostatoími, v tomto ohledu tak
malátnými a línými stranami, a též socialní de
mokracie musí si povšímaouti tohoto obratného

pokud jen může. Než ku cti ostatní té pravé ins
telligence podotýkám, že jest i v ní dosti těch,
kteří zmírňují nebo snad i překonávejí následky
jednání takového — ale tím proto přece není po
kroku, jaký by býti měl Kolik tu třeba práce na
napravení takových skutků, jež by se mohlu vě
novati, čeho nám tak třebal — Pak naříká intelli
gence na rolnictvo, že nemá dosti národního citu,
Ale, pánové, jen je nekazte svým příkladem, ne
kazte je spory a třenicemi ve svých organech, ne
odpuzujte je svou ziskuchtivostí, jíž oni dobře
cítí, svou národní netečností; vždyť po většiněti,
kdož nyní u nás hýbají veřejným životem, nejsou
mužové nezištní, a:poň daleko ne tak, jak by býti
měli, Nejvíce škodí vám nadávky v listech — tam
se to jen hemží zrádci na národní svaté věc a P,
někdy snad zabalenými a jinými toho zrna. Když
did z vašich orgánů dovídá se o té straně, že jsou
Alupci, ničemy, z druhých zase o drubé straně —
a tak o všech, což divu, že potom nepodporuje do
statečně vašich snad i dobrých akcí, vašich pod
niků, on nechápe snad ani jich významu — vždyt
není tak uvědomělý, aby přísně a přesně rozlišo
val osoby od věci — a čí vinou je neuvědomělý ?
Zase jen vaší. Vy, kteří v listech nebo předná
škách mohli byste ho soustavně vzdělávati, vy
zatím mu přednášíte své spory a rvačky, popíráte
a baníte všecko, co protivná strana učiní (+t to
třebss i dobré), jedině proto, že jste to neudělali
sami.

A tak místo vedení lidu k cíli strbujete jej
s cesty, k'erá k němuvede — a vinu svádíte pak
na ten svedený vámi lid. Že neumíte se spojiti
ani v rozhodných, nejdůležitějších akcích, toho

šachovního tahu „černé interaacionály“ kierá tak
obratně vlastenecké potřebě ruku na srdce polo
žiti dovede.

Mezi požadavky, s nadšeným jásotem přija
tými, byl pozorubodný také výjev, aby katolický
střed v říšské radě mepovolil a neochabi, dokud
veškeré soudnictví týkající se sňatku a jeho roz
vodu, církví nebude úplně vydáno. Katolický střed
mohl si v Dortmundě dělati také posměch z opi
čího pojímání důstojnické cti a z instituce reser
vnícb důstojníků, on mohl též přísně státní ná
vladní zkřesati a pocuchati (což by jiným stranám
draze přišlo), vždyť vlády vědí, še vzdor těmto
útokům zachová se při jiné příležitosti centram
uznale a že povolí třeba mililony na vojsko. Dnes
má v Německu katolický střed moc, pokládá se
za vzor vladařské loyaluosti a nesmí se více jako
za dob Bismarkových prohlášovati za nepřitele
říše. Obratní vůdce katolického středa získávají
si vždy nové úapěchy, obdiv li lu u znalost a vděč
nosť německých vlád. Tak mluví protestanti.

U nás se mnozí asi podiví, proč výrok vůdoe
katolického středu dr. Liebera: „centrum je
trumf“ jest dnes v Německu nepopíratelnou pravdou
pro německé parlamentární poměry a zákonodár
ství. Především proto, že německý katolík ne
ostýchá se vystapovati a osvědčovati se všady co
katolík a sice v životě rodinaém, spolkovém i ve
řejném. V Něwecku katolické kněžstvo styku 8
lidem se nevyhýbá, nestranní se ho, naopak všady
jej vybledává a v spolcích bumanitních, vzdělá
vacích, hospodářských, politických všady vystupuje
v popředí. V Německu místní farář nebo děkan
uhájil si avé prvenství v obci vedle blavy obce
svou Činnosti. Německému seminaristovi a knězi
poskytnuta jest také větší možnosť, aby veškeré
praktické potřeby a poměry lidu seznal, aby pak
témuž lidu mobl fakticky raditi ve všech život
ních potřebách. A vynikající toto sociální postavení
kněze v Německu uznavají právníci, lékaři, pro
feasoři, inženýři a odborníci všeho drubu. V Ně
mecku praktičtějším uznávají zásadu, že v popředí
má státi ten, kdo svou Činností a svymi zásluba
mi o veřejnost toho zasluhuje. V Německu ctí
sebe a své názorya dávají č est práci sku
tečně. Bohatství, úřad a rod, nedévají jak známo
každému vyvikající rozum.

Katolický střed v Německu domohblse svého
rozhodujícího postavení vynikající práci, prozíra
vou rozvahou, vhodnou umírností a časovou ne
ústupností. V pruském eněmu je dnes těžko, v
říšském sněmu německém je dnes vůbec nemožno
uskutečniti nějaké důležitější hlasování bez s9u
hlasu katolickéhocentra. Střed katolický se
v náboženských otázkách umírňuje,
zla to v otázkách svobody, politiky sil
ně se kloní k stranám pokrokovým.
Z těchto příčin stalo se katolické centrum velice
nepobodlným konservativeům protestantským, kteří
opírajíce se hlavně o junkerskoa šlechtu, jsou v
každém obledu méně lidoví a oblíbení než-li
katolíci.

Proč není tak u nás? Proč v Čechách a na Mo
ravě intelligentní laikové nelnou dosud tak ke ka
tolictví? Stálo by za úvahu všímati si této otázky
a hledati příčiny nejen mimo sebe ale též v sobě
samém.

Iškova českoslovanská „katoli
cká“ církev.

Národní Listy nemají dost na těch smatcích
a rozkolech, jaké až dosud způsobily v národě če
ském. Lid český nemá míti ani chvilku pokoje;

příkladů dosti. Začne to kdy u nás jinak? Začne
naše intelligence pojímati svou povinnost kdy
hlouběji?

Nyní ješté něco ku heslu Svůj k svému. I tu
stěžují si obchodníci městští, že lid venkovský je
nepodporuje dostatečně, Uznávám, že je to částeč
ně z neuvědomělosti — ale z velké části jsou ta
ké příčiny jiné, Jest totiž mnoho obchodníků, kteří
by si dali rádi platiti za to, že se neodrodili, a to
ho jim lid nestrpí. Na židy naříkáme, že jsou ne
solidní, ale naši obchodníci a řemeslníci bývají
jimi Často taky. Zaplatíte li dobře a přesvědčíte
se pak, že vám dali mizerné zboží neb výrobek,
pak jste nedůvěřiví a nedáte se příště napáliti.
Takový prodej vícekráte než jednou se nepodaří;
nač podporoval by rolník kobosi ns svou škodu?
Tolik jen proto, aby se nemyslilu, že vším všu
de je vinen venkov. Vím, že mnoho lidí na ven
kové, pokud měli příležitost se vzdělati dle potře
by, prscuje poctivěji a úsilovněji -než si dovedou
představiti ti, kteří honí se jen ve vysoké politice,
ale to je také chybou skoro celé naší intelligence,
kdežto té drobné si ani nevšímnou, ta je pro ně
nízká. Místo třenic ať dbá se více o vzdělání lidu,
jenž bude pak jistě ochotným a přičinlivým uče
níkem svých mistrů. Ale tak bude jen tebdy, až
ustanou nedůstojné boje, jež lidu schválně se uka
zují, ba i do něho vnášejí. Jena tehdy m4 učitel
vliv na žáky, mají li k němu úctu. A měli by
žáci úctu k učitelům, kteří by se ve škole před
nimi jen jednou pohádali? A jak teprv, když mí
sto vyučování a vychovávání by se stále hádali,
často pro nic a za nic?!

ně ki ž je ore. Neje ij mUšÍ6enanovo bonřití a o ejoorěji chopily se

odpadlého košze lšky k rostloukání posledního

zbytku jednoly v ubohém národě našem.Převzalyúlohu protektora — ochrance — nového „švindlu
a šmejda s českoslovanskou katolickou církví, která
se U Dás má založiti. Sám Havlíček neostýcbal se
napsati, že jednota víry jest národu našemu ku
rospěchu. Ale prospěch národa a jistí páni — to

est tak od sebe vzdáleno, jako nebe a země,
Cokoliv roztržek v církví bylo, všecky byly

způsobenynejprv vášní a pak taky neros
umem.

Povídáme vášní! Tak hned v prvých stole
tích byl uražen Arius, že se nestal biskůpem v
Alexandrii a „udělal“ novou církev, která po více
století naproti římsko-katolické stojíc a podporo“
vána jsouc hmotnou mocí, s povrchu zemského
přece zmizela. Takový byl osud díla pýchy. Roz
bouří, potrvá, vyhasne.

Podobně to bylo s tou nejnovější církví,
která se nazvala starokatolickou. Hlavním původ
cem jejím byl dříve katolický professor, spisovatel
a probošt Děllinger. Nejprv byla uražšena jeho
pýcha, že se nestal biskapem, ač — jak myslel —
mu to slíbeno bylo. Potom sešel se vatikánský
sněm. Učenec Děllinger myslil, že bude od pa

peže na soém pozván jako bohoslovec a žejedyzávažné slovo tam promluví a... . sebe oslaví.
V Římě mu vedůvěřovali; báli se jeho — pýchy.
A tak musel zůstati doma.

Ale za to „nep'ijal“ věroučné rozhodoutí
sněmu,ač ve svých spisech totéž, co sněm,
hlásával. Tenkráte si mohl dělati naději na
biskupství. —

Nemohiť ovšem ani sám ze své duše své
bývalé přesvědčení vypuditi a proto nestal se pro
testantem, ale chtěl i přes odpor svůj proti církvi
katolické zůstati katolíkem. A tu tedy, aby na
jedné straně svědomí své ukojil a ua druhé své
pýchy, své vášně zříci se nemusil nazval církev,
kterou spolu s jinými urobil, starokatolickou, ja
koby ta stará církev katolická se byla stala novou.

Tohoto starokatoliciemu užíval potom i Bis
mark k ukojení avé vášně, své nadutosti oproti
moci církevní. Podporoval ji, jsk mobl. Toho asi
času povstala taky starokatolická fara ve Varns
dorfa v německé části severních Čech. Zpupnost
německých fabrikantů dala peníze, a špatné po
věsti katolický kněz usadil se v tó nové faře —
Se svou vyvolenou — domnělou ženou!

Ale starokatol. stůně na souchotě. Prázdné
kostely, prázdná kapsa, pusté svědomí. Souchotě
nechtí se lepšiti! Jest tu blavně nedostatek po
řádných kněží. Obyčejně se to stává tak, že avě
tácký a proti biskupovi povatalý kněz si opatří
děrče k ukájení uejoižších chtíčů. A když mu to
biskup netrpí, zmízí do Švýcar k starokatolíkům.

Tak Be to stalo letos i v královéhradecké

diecóji.
A těnito „česko-alovanskými“ k vůli žen

ským odpadlými, neposlušnými kněžími chce ui
ubobý souchctinář — totiž starokatolicismus —
pomoci na nohy. — Může se ovšem státi, že —
jako před věky — i v Čechách se natropí bouří
a roziržek, že budou třebas i odpady; — tomu
všemu je církev katolická dávno zvyklá — ale
dílo vášní, dílo pýchy a smilstva nebude míti po
žehnání Božího. — Obzvláště pak taky proto ze,
že katolický kněz přijímaje svěcení přísahá bi
skupovi úctu a poslušnost — a odpadem stává 8e
tedy křivopřízežníkem.

V neděli přinesly Katolické listy zprávu, že
lškovi — jako druhdy Dolliogerovi a Ariovi —
zachtělo se biskupství. Má prý slíbeno, že bo na
bi kupství posvětí, najde-li si diecési Hledal ji v
Olomouci, ale tam mu evanjelický kazatel Prudký
řekl, že není k zakládání nových církvi čas pří
hodný. — Tak to zkusil v Košířích. Zdali krom
potlesku dodělal se nějakých výsledků, nevíme. —
Tak tedy konečně odebral se na Novou Paku, kde
se domnívá, že se mu novo husitsko radikální páni
propůjčí a jej na stolec biskapský usadí. Cu ty
řádky píšeme, nevíme, jaké výsledky návětěva míti
bude. Ale tolik je jisto, že pánům svolavatelům
té schůze o náboženství ani z daleka nejde. Zlobí
se prý, že farář volil se Staročechy!l!

Proto byla nejprv husitská sláva dne 7. srpna.
A všek po tó slávě přichází méně poutníků na
Paku. Málo se prodalo. Udělali to prý kněží A
proto po Husovi — Iška. A tak je zas a zas vi
dět, že tu novou církev mají bud ovati vášně.

Než krom vášní dělá nové církve vždy —
nerozum. .

Pravíme-li „nerozum“, myslíme tím nedůsled=
nost v myšlení. Je-likdo věřícím křesťanem a vě
H-litedy v Krista, jakožto Syna Božího, který při
šel avětu pomoci ku pravdě, musí i připustiti, že
se o to postural, aby se jeho pravda až do konce
světa lidstvu blásala. Ale právě v tom obleda jeoů
nedůsledné všecky církve, které praví, že se 0 to
postaral písmem svatým. Písmem jest o to, jak
zkušenost učí, nedostat, čoě postaráno. A proč?
Protože si písmo vyklád každý, jak ae mu zdá,
nebo jak se jeho vášním líhí. Právě proto jest
protestantismus v tolikásekt roztrhán, pravdane
jistá, ztracena. Proto důsledný jest jen katolicis=
mus, který praví: Kristus ae o zachování své
pravdy stará jako Bůb, způsvbem nadpřirozeným,
jako se o hlásání toho, 00 chtěl zjevovati, staral



JS za dob starozákonních nadpřírozeným osríce
ním mysli proroků. — Kristus totiž působesím
Ducha svatého ostěcuje — vČas nutoé potřeby —
apoštoly čili jejich nástupce, aby nevyřkli jako
pravdu nějaký náboženský blud.

| To je ta staré zásada katolická. A proto
scházívali se vědy biskapové ve sněmy, bylo-li
třeba oproti bludům vyřkoouti pravdu a co bi
skupovó jako nástupci apoštolů tekto vyřkli, to
bylo přijato za pravdu Kristovu.

Vádyvšak pamatovatijest, že jen to bylo
přijato zapravdu co dočlostvrzení ná
stupcem Petrovým — bez něho nenabylo
usnesení sněmovní závaznosti a záruky.

Jest to tak hrozně potopená — „neomylnost
eirkve“, která všsk věřícímu katolíka jest ne
omylností Ducba av., který tímto způsobem
pravdu Kristova zachovává.

Na sněmu pak ratikánakém bylo vyhlášeno
za staró a původní přesvědčení církve, že tuto
ochranu, aby úředně blud nikdy za pravdu nevy
da), poskytuje Kristus i Petrovu nástupci samému.
— Všdyť není možno vždy biskupy ce
lébo světa svolati. Že i toto učenístarým
učením církve jest, vysvítá ze zvámé zásady 8v.
Aogustina: Řím promluvil, pře jest ukončena. —
Důsledně myslícímu křestanu jest i tato nadpři
rozená ochrana jen jediného nástupce Petrova
k zachování pravdy Kristovy nutna. Neboť, kde
je pravda, je-li ve sboru biskupů nesonblas?

Nuže! A proti tomoto jedině důslednému my
šlení a zachování pravdy Kristovy opřel se Důl
linger, jakožto prý proti „novému učení“, ač je
tak staré, jako církev.

A proto nazval své učení starokatolicismem.
Jenže zapomněl pověděti, jak se tedy pro všecky
možné případy Kristus o svou pravdu stará.

Á tento německý starokatolicismos stal se
útočištěm českoslovanských odpadlíků, protože ne
zůstal tam, kde chtěl zůstati Důllinger, nýbrž do
voloval i všelicos jiného, k. p. ženy.

A poněvadž, jak jsme pravili, starokatolicism
chřadne, přišli páni na tu myšlénku, přenésti bo
Da půdu Čevkoslovanskovu.A pod vedením Němoa
Herzoga, za přízněněmeckého Wolfiána a ně
meckého liberála Schirmera vydal se odpadlík
Jška na cestu do Čech, do Moravy a v neděli do
Paky zakládat českoslovanskoucírkev. Je to ovšem
poubý šmejd. Ale a nás, co je z Němec je všecko
dobré, jen když to je proti katolicismu,proti víře
svatováclavské. Už taky vydaly českoslovanekon
katolickou (I) mši, při níž se bude po kázání zpí
vati husitská: Kdo jste Boží bojovníci, a oa ko
Dec: Kde domov můj!

Tak daleko dojde se, Jestliže se dodělání cír
kví pustí vášeň a nerozam!

Církev katolická to vše ovšem přestojí a ví
tězně přemůže. Hůře je ale s těmi, kdož si tako
véto věci na svědomí berou, lid štvou a pletou,
Da národ nové pohromy uvalují. Pravíme, dodělal-li

86 Iška „pějekých výsledků, odnese to zas a zase— Bárod.

Pravý várodovec se ovšem pro tento němo
cký a spolu slovanský švindl uerospálí; opatrný
maf zavře svou kapsu před lškou 8 jeho ženou a
s touboo po biskupství. Ale jsou lidé, kteří mají
se za veliké, když dělají rozvraty, ať národ byce
nebo ne. Ovšem takble nedojdeme nikdy k svému
cíli, a budeme vždy národem seslabeným, ba až
i směšným

Politický přehled.
Říšská rada zahájila v pondělí své 15.

zasedání. Schůzí předseda. nejstarší člen, Sr'etý
archimandrita dr, Zurkan. Na to zvolen za před
sedu katolík dr. Viktor šlechtic Fuchs 205 hlasy;
119 lístků bylo prázdných; za prvního místopřed
sedu zvolen byl 164 ze 192 hlasů Slovinec dr.
Ferjančic a zadruhého místopředsedu151hlasy
ze 167 Rumun dr. Lupul. Volba předsedy uka
zuje, že všichni poslanci pravice hned do první
scbůze se nedostavili © volba vicepresidentů do
kazuje, že pravice nevolila svorné, Mezi Jiboslo
vany a zvláště mezi katolickými Slovinci panuje
rozhořčení, protože vláda neučinila pranic proti
poněmčovacím snahám vrchního soudu ve Štýrském
Hradci, který práva slovinštiny nedbá. Slovinci a
Chorvati nedocházejí také náležité ochrany proti
italské irridentéě.Katolické Slovince urazilo rovněž
velice, že nebyli jska jiné strany pozváni do mi
nisterských porad a že do porady vůdců pravice
nebyl pozván jejich vůdce dr. Povše, nýbrž libe
rál Ferjančič. Slovinští důvěrníci vyslovili se pro
vystoupení Jihoslovanů z řad pravice. Předseda
ministerstva hrabě Tbun omluvil nepozvání po
slance Povšeho nedopatřeníma slíbil nejnutnějším
požadavkům Jihoslovanů vyhověti, V páteční
schůzi důvěrníků pravice jednáno bylo o politické
situaci a stalo se dohodnutí o volbě předsednictva
sněmovního a obledné voleb do jednotlivých sně
movních komisí, Dále usneseno na návrh rytíře
Jaworského, aby pravice prostřednictvím předsedy
ministerstva projevila Jeho Veličenstvu písemnou
soustrast, kterouž sepsati svěřeno dr. Biliňskému,
bar. Dipaulimu a hr. Pálfymu. — Co se týče
kat. klubu slovanského, tedy v němJiho
slované i Rusíni důrazně vyslovili své požadavky.
Jsou pro zrušení mlecího řízenía pro přijetí rak,-uher.

vyrovnání do r. 1905, ale žádají rozdělení rak.:
uberské banky. Moravan dr. Stojen, když již
lidová frakce dr. Stránského zanedbává své po
vinnosti k českému lidu, bude zajisté důrazné žá
dati, sby na Moravé byly zřízeny české univer
sitní a technické školy, aby v Brně byla vyšší
české průmyslová škola a v Praze aby slíbená
škola zvěrolékařské byla zřízena. Český klub
chce vytrvati ve svazku pravice, dokud tato setrvá
na zásadách společného sdresního návrhu pravice.
Dr. Václav Škarda pravil sice v Mýtě, že poslanci
čeští budou hlasovatí jen pro takové vyrovnání,
které je zlepšením nynějšího stavu a odpovídá
zájemům českého národa. Přáli bychom si, aby se
tak stalo, ale zkušenostmi poučení zůstáváme ne
důvěřivými. Klub polský vyslovil te pro par
lamentární vyřízení vyrovnání, ale vyslovil se
proti převzetí sprostředkovací úloby mezi Němci
a Čechy. Kluh romunský za předsednictvídr.
Lupula prohlásil se pro společný postup pra
vice. Tato by tedy byla jakž takž opět sklížena.
Vláda se chce o pravici asi opírat, V nynější kri
tické době jest významno, že císař udělil hojnost
tajných radů ministrům Kaizlovi, Jendřejovičovi,
Kastovi a Bůrenreithrovi. Uvážíme-li, že noví mí
nistři nejsou ještě dlouho v úřadech a že hodnost
tajného rady uděluje se ministrům,kteří již dlouho
jsou v úřadech, tedy Jeho Veličenstvo vyzname
náním ministrů v nynější kritické době projevuje
jim zvláštní svou přízeň a důvěru. Též hrabě
Thun se těší plné důvěře mocnářově, V úterý
byl mezi schůzí panské a poslanecké sněmovny
přijat císařem ve zvláštním slyšení, v němž po
dával předseda ministerstva mocnáři zprávu 0 po
litiché situaci. Ministrdr. Bůrnreither vyjed
nával ještě v pondělí s baronem Schweglem a
hrabětem Stůrgkhem. Byl to asi poslední pokus
ziskati německou obstrukci pomocí velkostatkářů.
Hraběti Tbunovi asi . éně záleží na tom, bude-li
obstrukce ned předprvním čtením vyrovnávacích
předloh čili později, ale na tom záleží, bude-li,

strukci zdrtit. Vláda má ovšem tolik vlivu, aby
časť liberálních Němců a německé velkostatkáře
udržela v jistých mezích; má moc vyrvati jim
velkostatkářské kurie na Moravě, ve Slezsku a v
Dolních Rakousích a může Némcům škoditi též
jinak. Proto právem soudíme, že čásť Němců be
zohlednou obstrukci na dlouho nevydrží a že se
bude musit vrátit k oposici parlamentární. Troje
bezvýsledné schůze předáků německých stran pro
zrazují nejlépe rozkol a nesvornost mezi Němci
Výsledek volby do kvotové deputače objasní lépe
politickou situaci.

Z pamské sněmovny. V pondělnímza
sedání představil hr. Thun sněmovně presidente
knižete Wiadischgritze a vicepresidenty hr. L.
Auersperga a hr. Hoyose. Předseda na to učinil
projev soustrasti ned úmrtím Její Veličenstva cí
sařovny a královny a dále nad úmrtím arcikní
žete Leopolda a dále členů panské sněmovny
kardinála Sembratowicze, bývalého ministra Con
rada z Eybisfeldu a hraběte Františka z Falken
haynů. Na to oznámeno, že vláda chce zastavit
Činnost porotních soudů- v Jasle, Novém Sonči a
v Tarnově. Vlastní předloha odkázána právnické
komisi. Vláda pak oznámila, že zákony o upra
vení úřednických platů byly císařem schváleny.
Na to se ustavily úřady panské sněmovny, Zvo
leni byli verifikátoři a členové komisní. Do kvo
tové deputace zvolení dr. Beer, Dumba, hrabé
Montecuccoli, hrabě Bedřich Schůnhorn a baron
Sochor. Komise se hned na to ustavily.

Ve Framcefi usnesla se ministerská rada
na revisi Dreyfussova procesu a odkázala kasač
nímu soudu všecka akta, která se této věcí týkala.
I nestranné časopisy označují revisi Drevfussova
procesu za vítězství francouzského židovstva. Ar
máda fruncouzská jest nyní odsouzena k mlčení.
Vláda ocukrovala tuto hořkou pilulku armádě uji
štěním, že bezdůvodné útoky na armádu budestihati.

Na Kretě jsou poměry palčivé. Křesťané
jsou vražděni a s mobamedany musí učiniti vojsko
velmocí krátký proces. Mocnosti prý dají tento
týden sultsnovi ultimatum. Anglie, Francie, Italie
a též prý Ruskochtějí se rozhodně zastatikřesťtanů,

V Čímě se stal nový státní převrat. Mladý
císař, který se dal ovládat Angličany, byl opět
dán do poručenství matky císařovny. Císař prý
vyvolal nespokojenost tím, že nařídil zavedení
evropského šatu a odstranění mužského copu. Ve
skutečnosti znamená odstranění císaře vítězství
Rusů, kteří v severní Číně se zařizují úplně po
domácku.

V Sudaně hrozí vypuknouti spor mezi
Francií a Anglif. Bílý Nil nad Omdurmanem ob
sadil totiž ještě před Angličany francouzský poručík
Marchand sasi 200 vojáky, Protože Angličané chtějí
ovládat východní Afriku od Egypta až do Kapska,
nechtějí uznati uprostřed Afriky, blízko Habše,
francouzskou državu. Na rozkaz generála lorda
Kičenera obsadili proto dva anglické prapory Fa
šodu a zacházejí s francouzským vojskem jako
— 4 vědeckou výpravou. Francouzi proti tomu
ovšem protestují a jsou tedy zápletky mezi Francií
a Anglil možny

Wánská královna 8:let starávčerazemřela,
BRakousha vláda předložilavyrovnávací

předlohy.

Drobná obrana.
Vyplsuje se keeknrs na ještěje lou

blavn pro p. pastora Šádka, poněvadž pro bobkové
věnce, kterých si v boji e klerikály vydobyl,
jeho dosavádní blava už nestačí. Myslíme totiž,
že čtenářstva naše přiřkoe mu zajisté nový bob
kový věnec za jeho nejnovější výrok o nás. Na
psal totiž, i kdyby byl Fridrich II., pruský král,
řekl, že nemůže náboženství potřebovati, jelikož
mu překáží v jeho podnicích — že je přece lepší
nežli klerikálové! Tak tedy! Fridrich IL v ne
spravedlivé válce urval nám Kladsko a Slezsko;
sedm let obněm, krví a drancováním pustošil naši
vlast; ví se o něm, že ho jeho otec jako
koruvního prioce chtěl dáti odpraviti a jen na
přímlnvu Marie 'Teresie tak neučinil — a tento
Fridrich II. byl přece lepší nežli klerikálové.
Věrn! Takble klerikály ještě nikdo nezpražil. Ho
nem tedy novou blavu a nové bobky.

Chudý svatý Otec... Tak asi posměšné
píše zase p. Šádek o náčelníku církve katolické.
Pane kazateli čistébo slova Božího, že osobně
svatý Otec chud není, to víme taky. Ale to víme,
že av. Otsc nemůže takovou měrou podporovati
kultoral a náboženské podniky naší církve jako
dříve. Naše církev není pane pistore jeaom v
Ranné. Ona chce ploiti úkol Kristem jí daný
slovy: Jděte učte všecky národy. — Umíte-li ze
zeměpisn aspoň tolik, co obyčejný školáček, znáte
spad Afriku, Asii a Australii. Co tam dosud ná
rodů pohanských, to taky víte, a že ústavy mis
sióonářevychovávající a missijní stanice stojí pe
níze, to snad pochopíte, spočítáte-li, muoho-li vy
„Církev rannskou“ ročně stojíte, ač Vám platí
špatně. A tak potom pochopíte, nač sv. Otec po
třebuje peníze. A to je jenom něco, o ostatních
církevních potřebách nemáte ani ponětí. Že pak
střídmostí proslulý Lev XIII. pro svou osobu
spotřebuje méaě, než snad dvojctihodný pán z
Ranné, to snad ani vaši beránci nevědí. Tak jen
necbat vtipů a hledět si svého!

Drobné zprávy.
Volba zu jihočeská města Jindřichův

Hradec, Třeboň, Lišov, Netolice, Vodňany, Vlta
votýn atd., která zastupoval dosud dr, Slavík,
dělá streně mladočeské starosti. Důvěrníci navrhli
ml+dočeského Staročecha dra. Naxeru, purk
mistra v Jindřichově Hradci. Za to nejdůvěrnější
přátelé pana dr. Ea zla, pp. poslanec Vojta Ho
lanský a hostinský Hadáček z Ú. Budějovic
sg tují pro volbu zámečníka pana Kratochvíla z:

ižkova. V mladočeském klubu bojuje se patrně
opět zákulisní boj, má li býti zvolen přivrženec
staročeské polítikv, nebu sroupenec. radiká'ních
hesel. Když p. Hadáček pod praporem živnosten
ským vářnivě útočil proti výkonnému výboru
strany mladočeské, varoval v Budějovicích posla
nec Hořica před zavlékáním zájmů kastovních v
organisací národní, Strana svobodomyslná jest prý
poslední velkou stranou v českém národě; rozbije-li
se, budou prý z toho následky trudné, Škoda, že
p. Hořica a jeho přátelé tak nemluvili, když bo=
jujíce od r. 1886 proti jednotě národní, zanášeli
do naší politiky všady kastovnictví, jenom aby
připravili Staročechy a klerikály o důvěru lidu,

Ondříčkův velký koncert uspořádán
bude v sobota dne 8. října v městském Klicperově
divadle v Králové Hradci za spoluúčinkování ko
morního virtuosa císaře rakouského p. Františka On
dříčka a koncertisty na pianěp. F. Škacba, hadeb
ního skladatele z Prahy. Předprodejlístků je v kněh
kapectví pana Tolmana. Mistr Ondříček dosáhl na
Rusi, kdež v posledních dvou letech meškal, úplného
vitězství nad všemi žijícími, v Rasku známými hou
slisty. neboť se mu úžasnou technikou hry a vronc
ností přednesu vůbec nikdo nevyrovná. Největší pe
trohradeký časopis „Novoje Vremja“ nazval Ondříčka
slovanským Psganinim a jeho bru za divotvornou.
Ve všech městech rozsáhlé BRuei byl tak nadšené
oslavován, že po novém roce opětně na Rus se ode
béře. Latošního podzimu navštíví opět po delší pře
stávce několikaleté některá vynikající města Čech a
Moravy a tu no své omělecké objížďce zavítá slavný
mistr též do Král. Hradce. Program opět jest jako
vždy velmi pečlivé volen a sestává po větším díle ze

sěladeby, jež pro naše město jsou velevítanou novinkou.

Osobní. Pan Hugo Fejgl, radní sekretářu
zdejšího c. k. krajského sondu, jmenován byl okresním
soudcem v Netolicích. — Pan Ladislav Tronfček,

místodržitelský praktikant, jmenován byl koncipistou
u hejtmanství v Semilech. — Pan Bedřich Panocha,
inženýr při zdejším c. k. okresním hejtmanství, chval
ně známý odborník, jmenován byl správce stuvebního
okresu v Plané. — Kandidát notářství, pan Bedřich
Schnabl jmenován notářem v Hlinsku, p. kandidát
notářství J. Říha, jmenován notářem v Holicích.

Umrtš. Pana zemskéhoradu zdejšího c. k. kraj
ského eouda Bedřicha Prokopa atihla bolestná
rána úmrtím staříčkého otce Františka, který trávil
Život a syna, známého hoteliera na Špičáku pod Ei
sensteinem. Pan rada Prokop odebral se tam na po
hřeb svého otce a netušil, že tam najde svoji smrt.
Pan rada Prokcp byl pro mírnou a vlídnoa svou
povahou 1 řízný, ušlechtilý vtíp, oblíbeným v krazích
společnosti královébradecké. Dnes bude pozhozán R. c. p.!

Výroční schůze členů komory no
tářské kraje královéhradeckého a chrudimského ko



nela se 26. září v Hradci Králové ze přítomnosti 13
pánů notářů.

Prapor 43. pluku, který dosud ležel po
sádkou v hercegovském Bílku, přibyl 27. sáří do o
nefova. Na jaře tentýš prapor přesídlí sem do nových ka
sáren. S praporemtímto zavítají do Hradce opět sná
mí zde důstojníci, mezi nimi setník hr. Berchtold.

V městském divadle Klicperově
uspořádají v sobotu Jednota div. ochotníků a Folhar
monie slavnostní večer. Filharmonie sehraje Dvořákova
slavnostní oaverturu Josef Kajetán Tyl. O životě a
působení dr. Julia Grégra promluví p. St. Červený.
Ochotníci eehrají za řízení p. Th. Peřiny bistorickou
veselohru Stankorského „Marnýkrál“.

Český radikál! „Česká Politika“přinesla
o poslanci panu dr. Kloučkovi zprávu, že podal tento
český advokát a „ra likální poslanec“ j-nenemčeského
šlechtice Ervína hraběteŠíka německou žádost
k zemskému soudu v záležitosti knihovní Následkem
toho vyřízení této žádosti musí býti německé, kteréž
obdrží také čaští rolníci, při tomto převodu kaiborním
súčastnění. Hrabě Šlik sám se hlásí k české národ
nosti a zavedl na svém panství české úřadování. Pan
dr. Klonček pomáhá tedy český kraj germanisovati.
Jeho vymlava, žs správa hraběcí si přála německé za
stapování, neomlouvá pranic Pan dr Klouček mohl
zastupování odmítnout. Byl by tak jednal aspoň jed
nou důsledně.

Změna v doplňovacím okrosn zo
měbrany na Bydžovsku a Poděbradsku.
Zeměbranecký čtvrtý prapor odlouč.n jest od 10.
pluku mladoboleslavského a přidělen jest od 1. říjoa
t. r. ka 12. plaku čáslavskéma Týž má následující
doplňovací okresy: 1. prapor Čáslav, Némecký Brod;
2. prapor Ledeč, Český Brod, Hora Kutná; 3. prapor
Poděbrady, N. Bydžov, Kolín.

Jičínský Obzor naříká,že volby do okr.
zastupitelstva za město Jičín dopadly 320. t. m. tak
bledě, že nebyl zvolen ani zemský poslanec p. dr.
Kloaček se svými přívrženci, ale že byli zvolení tři
jinf advokáti a občané. Jičínský Obzor naříká, že
advokát jest špatným zástupcem živnostnictva. Ale
když tomo tak, proč pak cpal pana dra. Kloučka i
kde ho nechtěli? :

Utomula. V pondělídne 19. záříb. r. nalo
zena byla v Labi mrtvola neznámé ženštiny © sice
na katastru obce živanické farnost Bohdaneč u Par

0

dobic. Bližším pátráním seznáno, že neznámá uto
nulá jeet manželka p Fr. Skály, rolníka ze lánic,
Kateřina, rozená Štěpánková z Čepn Pardubic ,c. k.stáří 54 roků. Po vykonané obdukcí od komise
okr. soudu v Přelouči uznáno, že naznačená osoba
skončila buď vamovraždou nebo náhodou (!?). S po
volením farního úřada v Bohdanči a c. k. okr. hejí
manství v Pardubicích byla mrtvola převezena do
Ždánic, kde na tamním hřbitově pochována byla od
dp. faráře Fr. Sedlatýho dne 22. září „898.

Stavba nové věže v Čibuzi byla do
končena. Pyramidální věž jest 38 metrů vysoká. Mistr
klempířský p. Bartušek ze Smiřic nasadiv na novou
věž českým praporem ozdobenou kříž, provolal slávu
Jeho Velčenstvu císaři a králi, nejd. pann biskupovi
a kanovníkovi Hamplovi. Nové pěkné hodiny na věž
pořídila obc čibuzská. Stará věž posledně 26 metrů
vyscká byla v loni bouří porouchána

Okredený pomocný. V Bačetíněu Do
brašky byla pout. Pan ponocný se o posvícení jako
pořádný občan nejen posvícensky najedl a napil ale
také se vesele natroubil. O zlaté hodince to šlo od
repetice, ovšem důkladněji. Ponocný znaven posvícen
skými požitky a radostmi, pohřížil se v líbý sen. Leč
neštěstí nechodí po horách, nýbrž po lidech a byl to
patrně nějaký rohatý rarach, který ponocnému v této
sitoaci ukradl velikou troubu. HBačetínský ponocný
nyní po posvícení nemůže se chudák dle libosti ani
natroubit a to bylo přece jeho největší potěšení.

Podvycocké Listy v poslednímčíslezase
se dordí na „pana pátera z Bykáně“ pro tu „smělost“,
že nechce jejich rozamy o poutním kázání roztěřském
k platnosti připnatiti. Je to také smělost „Podvyso
ckým“ na Kutnohorsku odporovati! Takové amělosti
musí však již „Podvysocké“ př.vykati. Daří se té smě
losti zvlášt“ na venkově, Perstejnice a Křesetice, 088
dy do nedávna Bykáňské farnosti, takovou protipod
vysockou smělostí vynikly. Páni musejí již odpustit.
Není každému vrozeno, v duševním otroctví „Podvy
sockých“ míti zalíbení! Vždyť známý básník praví:

„Ze všech drubů otročiny
nejpodlejší drah —
otrocký je duch!“

O pravdumluvnosti „Podvysockých“ vrabci na střeše
— když vyjde nové číslo — cvrlikají: „Komu pak
sas „Podvysocké“ nadávají?“ Tu však katolíci, slyšte
a žasněte! „Listy Podvysocké“ výčitka nevěry přijí
mají mlčky, nazývajíce ji toliko klerikálním pepřem!
Tím slovem musí i tomu posledníma katolíka na Kut
nohoreku vlčí mha s očí spadnouti, by poznal, jaké
máme zde osvětáře a vůdce! Takové, že jim víra, věc
to nejposvátnější je nenáviděnou a nevěra jim je pepř!
Nejslavnější mužové všech věků v tom se shodují,
že může býti národ silným, mravným, spravedlivým
a Vlastsvou milujícím jed tenkráte, zachová-li si
ideál nejvyššíve svaté víře. Aby náš národ takovým
b,l, to naší liberálové a nevěrci nechtějí dopustit —
vždyť, kdyby byl lid dle sv. víry šťastně a svatě živ
— mnozí páni, kteří pořádáním rozbrojů, ze lhaní a
štvaní žijí a tyjí, by byli na holičkách! Národ ka
pokoji nesmí přijíti, aby nepoznal, kdo s ním dobře
smýšlí. Je o to velmi dobře postaráno. Nač jsou no
viny a redaktoři? A proto je ta pravá katolická víra
v mnohých novinách od zaprodaných duší za jidáš
ský groš ubíjena! Tak žádá prospěchářatví lidí. jimžto
bůh břicho jest — jak Plsmo av. dí. Ono taký praví:
Hřích bídné činí národ7! Nevěra je břích největší,
proto, kdo rozšiřaje nevěru, činí národ nejbídnějším|
Ale což jim na tom záleží, že nevěrou stává se národ
bídným pruletřem, lidem bez Boha a proto také bes
vlasti a brz krále — jen kdyš čijí v tom bahně ně
jaký lov! Lidé bez víry jeou zcela důsledně lidmi bes
citu a uvědomí k vlastnímu svéma národu. Pojmy o
ctnosti a nepravosti jeou u takových lidí převráceny.

Zločiny, dle jejich soudu, mají se ještě oalavovatí.

sti jisté duchovní aprávě zvláštní „křesťansku láska“
vyčítaly, že oběšeného slavně nepohřbila| Zsstávaly

se ty Jy tedy oprátky — a to je význa nné! Jidášse zaprodal Židům proti Kristu Pána. Nyní je též
mnobo duší redaktorských židům, helretům a nevěr
cům protí pravé víře a proti Kristu Pánu a lidu ka
tolickému zaprodáno. Jidáš došel odměny své — a
osidlem se oběsil. Proto dašem zaprodaným proti
Kristu Pánu v takové lásce je dědictví Jidášovo —
oprátka|

Na čáslavském gimmasla jest v I tří
dě 61, v II tř. 36, v III. tř. 31, v IV. tř. 36 a v V.
tř. 27 žáků a sice 162 katolíků, 20 helv. 4 aageb. a
18 židovského vyznání. První třída má pobočku.

Krupobltí v tento čas již zajisté vzácný
zjev, neslo se minulé soboty odpoledne nad krajinou
směrem od Trutnova až po hranice zemské za Hrono
vem. Místy napadlo krup tolik, že je druhého dne
ještě lopatou nabírati mohli. Na štěstí za nynějšího
stavu polního nenadělaly patrnějších škod.

Jak úroveň vzdělanosti péčí soel
alní demokracie se povznáší, dokazujeČer
vený Kostelec. Až do letoška mělo se zde za to, še
posvícenské rvačky jeou výsadou několika zapomenu
tých odlehlých vsí. Letos však poučili nás socialní
demokraté zdejší, že mravy ty i ve městě a úspěchem

pepovati možno. Rozbitý lustr a jiné střepy „u městaraby,“ kde socialisté svoji posvícenskouzábavu ko
nali, ukazovaly ještě v pondělí názorným spůsobem,
jak sí „občané“ prohloubení všeobecného vzdělání před
stavojí. Těmitéž úspěchy vykázati se může posvícen
ská zábava, pořádaná ve drahé místnosti socislních
demokratů v Kostelci Horním.

VyklízeníKrétya pacifikaceŘecka.
Jak nám zvláštní náš zpravodaj eděluje, staly se obě
zmíněné události skutkem minulé neděle, anižby ev
ropský koncert vzal za své. Již delší čas stěžovali
sobě sousedé vylřičené místnosti „v u“ v Úpici
na bohopusté řadění, jež v domě tom se páše. Dloa
ho nadarmo. Teprvé když minulé neděle damička k
obsloze hostí určená ve stavu úplné nepříčetnosti na
plněnými láhremi ohrožovala přítomné a okne vy
tloukla, povolána policie, jejíž přičiněním fecká lehká
kavalerie odzbrojena, zajata a prozatím v pevnosti tam
ního c. k. okr. soudu internovana. Téhož dne roze
hnala a z části posatýkala místní policie společnost
v hospodě „na Krótě“, kde pod rouškou výčepu ne
kalé řemeslo se provozovalo. Doufejme, že obě událo
sti tyto přispějí k tomu, že i u nás najde se statečný
André, který pokusí se o odkrytí severní točnyaJejí
tajností. Možná, že zásluha jeho byla by větší než
André a pravého.

Zajímavá zpráva Uterární.' Jedenz

stoupí dnem 1. října svůj XXVIL. ročník za nové *e
dakco a nového vydavatelství. Poravadní redaktor a
vydavatel Josef V. Sládek vzdal se pro churavost
dalšího vydávání „Lumíra,“ jejž převzal nyní úplně
naklada'el J. Otro v Praze a bade čanopiedále vydá
vati nákladem svým redakcí známého spisovatele
Václava Hladíka. Program „Lumíra“ i v dalším jeho
trvání je stanoven v hlavních rysech jebo minulostí
a ideou, jež vedla před více jak čtvrt stoletím k za
ložení lista, sloužícího literataře a umění, jejich roz
voji na půdě vlastní, v dachu českém, i jejich po
kroku, povzbuzováním, sledováním literatar cizích,
ražením cesty novým směrům a novým pracovníkům.
„Lumír“ věnován bude především původní produkci
belletristické, mimo to seznamovati bude 8 toliko vý
znamnými pracemi literatur cizích a v rozšífeném
fenilletona bade hleděti zachytiti vše důležité a cha
rakteristické z literárního, uměleckého a veřejného
života našeho. Upozorňujeme na nový ročník „La
míra“ i naše čtenářstvo a podotýkáme, že vycházeti
bude nákladem J. Otty v Praze vědy 1., 10. a 20.
dne v měsíci, v číslech o 12 str. za čtvrtletní před
platné 1 zl. z0 kr., poštou 1 zl. 25 kr., sešitové vy
dání každých 14 dní v sešitech po 30 kr. Na požá
dání obdrží každý číslo nebo sešit nového ročníku
na okázka.

Pomozme Nlovákům| Jak.snémo,zalo
žena byla před léty Českoslovanská jednota, aby
snahy Nlováků uherských po osvětě a po vadělání
všemožně podporovala. Za tím účelem zřizuje Jednota
přečetné knihovny a podporuje ve studiích načeských
školách středních, odborných i vysokých slušný počet
studující mládeže slovenské. Lon: bylo 13 studentům
vyplaceno na stipendiích 1240 zl., letns povoleno 24
studentům 1970 2l. Z těchto studentů studují: na
školách reálních 7, na gymnasiu 4, na obchodní aka
demii 4, amělecko průmyslové škole 1, na malířské
akademii 9, na technice 3, na české universitě 1;
kromě toho povolena také podpora 8 chovankám Ve
sny v Brně a ústavu hr. Póttinga v Olomouci. —
Z této blahodárné činnosti je vidno, že Českoslo
vaneká Jednota je hodna v plné míře pomoci všech
upřímných národovců a má li svému účeli poněkad
jen dostáti, jest třeba horlivé součinnosti všech jejich
přátel. V posledním měsíci obrátil se výbor Česko
slovanské Jednoty důvěrnými listy na četné vynika
jící bodnostáře naše v Praze i na venkově, vylíčiv
jim v nich obšírněji působení Jednoty. Kéš by tato

slova dvšla u niců ohlasu, aby byle Jednotě dalšípráce umožněna. Člensképříspěvky (10 zl. zakláda
jící, 8 zl. členové činní a 1 sl. členové podporující)
přijímá pokladník Českoslovaneké Jednoty pan Anto
nín Havlík, ředitel měšťanské školy v Praze, VII na

Maninách.
Firma Jan Stoupa v Praze vydala

právě a rozesílá na požádánífranko nový obsáhlý
cenník veškeréhozboží,- které chová na skladě. Cen
ník obsahuje několik set illustrací. Upozorňujíce tímto
pp čtenáře a přátelé našeho listu na zmíněnou firmu,

podotýkéme, že jestto firma solidní, česká křesťanské.is naše inserty.
Zpátečnický zákom v novérádniciKat

noborské byl nedávno spůchán, aby nopohodlní staří
úředníci městští nenabyli povýšení, kterého ee po dlou

oleté praxi v městských službách vším právem do

dělati měli. V Kutné Hoře bylo totiž dávným zvykem,
de měatští osvědčení úředníci postapovali na uprázd
něné vyšší místa 'beza. všech státem požadovaných
odborných zkoušek Za takových podmínek byli mě
stem ve slušbu přijati a za takových podmínek také
městu sloužil: af na nejnovější dobo, ve které k vůlí
osobním choutkám jednoho nebo drnbého velikého
pána, jenž však o zákoně a právu nemá ani ponátí,
a takó nedbá odvěkých zvyků staroslavné Kutné Ho
ry, stala se směna a sice v ten emysl, že mladočesky
svobcdomysdlná Kutná Hora, povrbnavší dávnými a
samostatnými zvyky svými saopičila s0 otáté a
šídale, aby pro její samostatní úředníky[atily stát
ní předpisyapošadavky,aúředníciměstští,kteróKutaá
Hora před lety bez státních skoušek ve své alušby
samostatně přijale, aby teď po jednou státními zkou
škami se prokázali, mají-li se atáti kontrolory a po
dobná. Tak ctí nynější městská vláda své bodré před
ky a tak zachovává spravedlnost vůčí svým sestárlým,
poctivým a schopným úředníkům! Všade na světě
jest právníky přijata zásada, že nový zákon nepůsobí
zpět. Kterak mohl tady provník dr. Pacák připustiti,
co stalo se za jeho vlády v Kutné Hoře, že totiš nový
zákon stihl staré úředaíky a „působil zpět“? Staro
dávné a dosud úplně právoplatné zvyky Kutné Hory
touto novotou rázem jsou pohřbeny. A jak, není „uta
rodévný zvyk“ tuké zdrojem práva, není závazným?
Právník masí v novém ustanovení Kutnohorském o
městských starých úředaíků viděti nesprávnost a měst
ští staří úředníci cítí v něm nezaslouženou nespra
vedinost. Kdyby u zelených stolů v městské radnici
byli při dělání nového zákona zasedli jen koželahové,
pekaři a uzenáři, nebylo by divno, še takový „spá
tečnický“ čili spět platný zákon urobili; pomyaslímeli
však, že u zelených stolů v Kutné Hoře zasedají i
graduovaní právníci, divíme se, kterak něčeho podob
ného byli echopoi! Na této cestě kráčí Kutná Hora
skutečné zpět a stává se v nejhorším smyslo zpáteč
nickou|

Z Jednoty katolických tovaryšů.
Zimní období epolkové činnosti zahájila tovaryšské
jednota Slušbami Božími na den av. Václava v kapli
av. Vojtěcha. Večer pak bylo sehráno „Jiříkovo vi
dění“ od Tyla n nejlepším zdarem před četným obe
censtvem, ješ zdařilou hru hločnou pochvalou prová
selo. Palmu večera odnesly dámy jak hrou taki
svým zpěvem. Znamenité byly výkony sl. Novohrad
ské, Jezdinské a Chmelařoré. Se zdarem potkaly se
též 6) Hejcmanova a Kalhánkova. Že pp. Beránek,
Jakubský, Mládek, Polák st. a Svaták dobrou svou
dramatickou pověst i tentokráte uhájili netřeba při
pomínati. Hamor p. Beránkův byl přímo neodolatal
ným. Rovněž i ostatní ochotníci, pp.Mandisek. Cej
nar, Schéněl a Havlík přispěli platně k ucelení do

nustadooány. Zpěvní partie samlouvaly se tou mě
rou, že masily býti opakovány. - Jednota Lovaryšské
představila se nám opětně jako vyspělý a dobře or
ganisovaný spolek, jenš vším právem bude moci Je
tošním podzimkem oslavovati desftileté své trvání,
Zda Bůh!

Zvěsti z východních Čech.
Z Rychmova m. K. Dne 32. t. m. vypakl

v Lípovce u Rychnova, kteráž čítá 51 čísel, zhoubný
požar, který při velkém větra rozšířil se v rychlosti
po ce:é jedné části osady. V půl hodině stálo 14
domků a 2 statky v jednom plamenu; osadníci byli
většinou na poli a než přiběhli domů, bylo již vše v
ohni, takže ze wvých příbytků nezachránili téměř ni
čeho. Šostnáct stavení se stodolami a se vší hojnou
letošnísklisníúplnězničenoa též vícekusů dobytkaa
mnoho drůbeže uhořelo. Škoda tímto požárem způso
bená obnáší přes 32.009, pojištěni jsou však jen asi
na 7000. A toto neštěstí jest tím citelnější, tím bo
lestnější, žo sastihlo právě méně zámožné, nemajetné
osadníky. 20 rodin nalézá sežbez přístřešía potřebných
prostředků k živobyrí. a prázdnýma rukama hledí
smutné vatříc nastávající zimě. Pomoci rychlé jest tu
třeba, aby zmírněna byla aspoň částečně bída těchto
nešťastných. Proto děkanský úřsd v Rychnově obrací
se se snažnou prosbou ke všem dobrodincům a úle
chetným lidamilům, aby sebe menšími dárky přispěli.
Does mně, zítra tobě. Kdo ihned dá, dvakrát á a

moc nejrychlejší jest nejvydatnější. Příspěvky jaké
koliv zasylány budtož na děkanský úřad v Rychnově
n. K. Oheň způsobily 2 dítky Oleté a bletó, které za
nepřítomnosti rodičů našly sirky, Škrily a oheň zalítl

do slámy a při panujícímprávě větra se rychle rosšířil a jest co děkovati velké a rychlé pomoci sborů
hasičských, jichž dostavilo ve k požáru 6, zvláštěale
sbora dobrovol. hasičů v Rychnově, který nejdříve na
místo požáru se dostavil, še ještě více stavení ne
padlo za oběť V neděli byle ihned vykonána sbírka
v kostele rychnovském, která vynesla 57 sl., ct. démy
spolku sv. Ludmily uvolily se po městě sbírku ači
niti, -- Za okresního s'arostu opětně zvolen T. Ka
čera, rolník v Lupenici. — Na c. k. gymnasiu zdej
ším zapsáno jest 218 řádných žáků a 5 privatistů;
na c. k. odborné škole tkalcovské 16 šáků. — Anna
Udlinková, vdova, porodila dne 23. t. m. dítko, které
hned po poroda usmrtila a uechovala do slamníku.
Ještě téhoš dne byl sločin vyzrazen a matka ode
vzdánasoudu.— Sbírkav městěRychnověve prospěch
pohořelých v Lipovce vynesla přes 360 si, kostelní
sbírka pak 87 sl.

V Kutné Hoře učinila naše pošlednílo
kálka nemalý rosruch, zvlůště slavná redakce „Pod
vysockých listů“ byla téměř bes sebe a nevědoac si

vztekem rady, jala se „Obnově“vyčítati apo stotu,
lež, pomluvy a naivnost. O „Obnově“ dí doslovně,
že hází vosole předvolebním blátem a do je vůbec
celá jakoby byla „zrovna z kanálu vyletěla“. O této

vyu ckó spustlosti ponecháváme všem slušným li
em volný úsúdek, domnívajíce se, že tak sprostůcby

nevyjádřil by se ani poslední kotnohorský metař ani
oHejnicovi. „Obnova“ prý lže! Prosíme sondné obe
censtvo Kutnohorské, aby řeklo, není li úplnou prav
dou, co jsme napsali, še totiš pan starosta Macháček
-koupil si pro svon košeluhovnu obecní kašnu u sv.
Anny sa 12sl., ačza tutéš kašna dával vtouš dobu
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-pas F. 40 sl.? Není pravda,00 bylo napsáno o dá

nách Mufalbrid, Řipat ncbé, nemlavěení 0 ši
dovce Kammermanové? „Obnova“ mlavila pravdu,nikoli mlověj dra- Pacáka. Není pravda, že tchýně p.
rodaklore Hejnice dostala pěkad znopatření v sirotčinci
městském, saloženém kler.kální kapsou ? Nenípsávda,
že pán Pikalík dostal za své napadání Staročechů a

" klerikálů zdarma od nynější městské vlády stavební
místo? Všecko je to pravda, doslovné pravda, a kas
dý Kutnoboran ví, fo ještě mnohem více je pravd
a že „Obnova| Labské Progdy“ příliš málo dosu
toho pověděly. Kdo tedy lže, mý © něbo pan Hejnic?
Lše jenom pan Hejnic. Kdyš uš u tohoto boláku jeme,
ptáme se pana Hejnice, je-li také pravda, so své lidi,

vláště pana Macháčka a dra Pacáka při každé pří
tosti. vyphvaloval,« odpůrce své skutečné i dom

" nělé hanobil a nepadel? Doskočilovi, Jasgrovi, Katíl
kgvi, VYorlovi,Branovi, Mičanovi, zkrátka kekaždému,
jent v. Kataé Hoře nbebodí před nynější vládou s
ohoutým břbetem. — „Obnova“ prý pomlonvá! Do
opravdy ? I toto, všdyť pan Hejnic ješ.ě v posledním
čísle Podvy=ockýchze dne 24. zářína poslední strán
ce mezi inserty vořejně potvrzuje, še šarnál jeho do
stárá oves z vyhlášek městské spořitelny. Račiž tedy,
laskavý čtenáři, přesvědčiti se na vlastní oči, že co
„Obnova“ psala o inserování městské spořitelny v
Podvysockých, není pomluvou, ale živou, panem Hej
nicem právě minulé soboty černě na bílém potvrzenou
přavdoa. Kdyby panredaktor Hejnic byl vtipného se
mena, byl by nechal „eprostoty, lží a pomluv“ naších
úplně na pokoji a nebyl by proti nám vyhroul se tak
nemotoraé a bloupš. Ale komu není « hůry dáno
v hapstyce nekoopí, a tak i pan Hejnic, nevéda nic
chytřejšího, házel holem sebo „blátem, sprostotou,

mlavou a najvností“ nerěda, že si tím dává oprát

u na krk a fe zs taková výkony může přijít: jehoslavná redakce pod sekrestr. Abychom ma tedy aepoň
trocha těmi iaserty městské spořitelny otevřeli ači a
ukávali, jak se měl bránit, pravíme mu, že měl asi
takto psáti: „Nenídivnv, de dostávám inserty z měst
ské epořitelny, jelikož jiných novin teď v Kutné Hoře
není a městská spořitelna přece v místním listě ine6
rovati musí!“ Tohle jete měl pane Hejnici, vésti na
obranu svou; a ne házet předvolebním blátem, Ýží,

mlavou, naivností a docela i kanálem! Ale, i kdy
yste byl na tu vytáčka přišel, řekli bychom vám,

že jste čpatně se hájil a městské spořitelně špatně
posloužil poněvadž my bychom žádali, aby účty a

ošky, které vám do vašebo žurnálu sa rok byly
y, byly veřejně a každá dle jména uvedeny, ab

obecenstvo Kutné Hory mohlo se přeavědčiti, koli

peněz jste dostal a jakou práci jste sa něpro dobronašeho města, zvláště pro dobro cbudého lidu kutno
horského ve stém listě vykonal. Slavná opráva měst
ské spořitelny jest nyní pro páně redaktorova hrabost
a prokázinou nešikovnost takřka morálně nucena
hájiti svého, jistě čistého svědomí a uveřejniti, co, kdy
a zač vám platila za inserty ve vašem listě. — Suď

. tedy ze všeho, laskavý Čtenáři, kdo byl až božsky
najvním a komicky nešikovnýmv poslední srážce,
kterou si pan Hejnic u všech slušných a myslících
lidí ukratně škodil a své obratnomti šnrnalistické v
polemisování zle posloužil. Ještě jednu takovou sobotu
a pan Hejnic může dostati od výboru podvysockého
spolka sobotáles na cesta do Kamčatky, protože se

ro Kat. Horu takový nešikovný člověk rozhodně ne

Podí. V tak pokročilém městě kašdá fabrička ví, že
eo do „kanálu“ pro dobré mravy avzdělanost nehodí.
— Slíbený článek o budoacích voloách do městského
stutupitelstva pro dnes odkládáme, jelikož trpělivosti
čtenářetva příliš napínati nechceme. Co jeme alíbili,
přijde, a mimo to ještě mnohem víc.

Z Bab!e u Necha ole. (sv. Missie)Smat
ně vlály poslední dny černé prápory na buaové chrá
mové, na škole a na faře za příčinou zavraždění J y.
císařovny a královny naší Alábčiy. Veseleji však před
tím vlály prápory zde zemské, říšské « papežskébar

po: oslý čas av. missie, kterouž konali v Babicích
bec poprvé od 1—11. září dd. 00. Redemptoristé z

Prahy: F. Bernd. Čáka, superior, P. Em. Kovář a P.
Kar. Soukenník. Pilná prace na polích i na lakach
zdálo se, še budena překážku, ale zbožný lid zaslech
ma hlahol zvonů volajících do chrámu oponštěl práci
a utíkal na kázání. O nedělích a slavnostech prostor
mý kostel zdejší ani obsáhnoutí nemohl všecko množ
ství příchozích i z dalekého okolí Nechanic a Byd
dova. Osvaly se sice také po různu hlasy protivné,
ale záhypřekonány ; proti Bohu marno brojiti. Vel
kolepě zdařily se najmě slavnostní 8 průvody: mari
anský ku kapličce do lesa, s křížem miesionárním a
a Nejev. Svátostí. Prvního se súčastnili také dp farář
Lažecký, Josef Pospídil a dp. farář Nechanický, Josef
Hlavsa se svým mladším kaplanem. Při drahých dvou
podílů bral dp. farář Bohárenský, Fr. Bečička. Ne
scházeli ovšem také bílé droušky (56, mládenci ve
stejnokroji (42), hasiči, ba ani střelba z hmoždířů.
I páni starostové o posledním průvodu ochotné téš

„nesli nebesa, jako o Božím Těle vždycky činívají. Ne
méně zmínky zasluhuje ochota zdejšího váženého p.
řídícího, Josefa Relicha, kterýš po celý Čas sv. missie
netoliko bru na varhany obstaral, nýbrž i celým do
mem svým a s p. učitelem J. Janečkem ka stolu Páně
sbožně přistoupil. Co tomu ae řekne socialistický

Obzor Školský? Dívky i jmoši obětajíce dary peněknísávodili o amělou výzdobu jednotlivých ol s no
vého kříže. Mohatný dubový kříž, 7 metrů svýší da
rován od dp. faráře našeho s Ičlem Páně plechovým
od pražské Akademie zhotoveným v celkové ceně as
60 el. r. č. Při průvodu neslo 50 mládenců těžký kříž
a za mím na nosítkách Červeným suknem pokrytých
ověnčené Tělo Páně nešeno. Mile překvapila spontaní
ovace hasičského sbora s Trnavy, kterýž přišel před
odchodem dpp missionářů večer s lampiony před fara
ee s horlivým! kazateli rozloučit, a sapév několik
slok mar. písně a Tisíckrát posdravujemeTebe, tři
krát eléva provolal dd. OJ. Redempturistům.Zaslou
šiliť si zajisté díků celé fernosti, neboť 900 kujicníků
vyslyšeti v několika dnech a při tom třikrát denně
kásati jest jistě práce sáslušná. Věaktěloučili se osad
níci se slzami v <čích s pp. missionáři a kašdý touší
míti po nich památku baď knížku missionární neb
aspoň růženec. My pak krátce dodáváme: „Kéš by
plemen av. víry při missii rosnícený trvale a jasně

olál aš do příští — dá-li P. Bůh dočekati — -za rok
renovace „obnovení) sv. missie.

Z Hiímoka. J(Noré volby. Oheň. Dostavba
chrámové věže.) Konečná vyřísenrokors téměř po
roce a přikročeno v minulých dnech v našem městě
k novým volbám do městského zastapitelstva. Účast
voličů byla pranepatrná, ježto žádná strana nechtěla
kouenoati do kyselých hroznů. A výsledek volby?
Zvláštní! Ve zvolených výborech budou snad všecky
strany zastoupeny. A co ještě podivnějším se zdá,

jest ta okolnost, fe z rádních strany dvsud| pamovícínebyl zvolen dosud ani jediný, ač proti žádnému z
nich nebylo prý vůbec agitoráno. Ze strany „dolní“
či „Adámkovské“ svolení toliko v I sboru jedno
blasně spisovatel a básník p. Bohumil Adámek. —
Z pondělka na úterek o Čtvrt na % vypakl u nás
oheň, jemuž za obéť padly dva domy se stodolou a
sice pekaře Prokopa a dům Ant. Náprstka na ná
městí. Toliko vytrvalé pílizdejších a vkvlních, zvlá
ště pak blatnenských hasičů [ze děkovati, že oheň
tolito na tato stavení byl omezen. Výtečné služby
při hájení dalších domů koual vysoký a dobře co se
střechy týče zařízený dům p. poštmistra Ar. Vesel
ského, o nějž jako o skála nedobytnou mocně se od
rážely žhavé plameny. Oba pohořelí utrpěli veliké
škody. Jeden z haučů byl ranén. — Přestavba nové
věže byla v těchto dnech šťastné dokončena. Zdivo
zůstalo, vše ostatní zbudoráno zaova. Nová věž jest
vyšší, štíhlejší a činí daleko milejší dojem. Jest po
kryta měděným plechem a opatřena novým hromo
svodem. Stavbu provedl zdejší stavitel p. František
Fiala starší |Krytbu opatřil mistr pokrývačskýz Li
tomyšle p. Em. Škorpil, bromosvod p. Josef Jandík,
mistr pokrývačský z Litomyšle. Ježto kostel nemá
žádného vlastního jmění, zapraví náklad přes 4000 zl.
J. Jasnost kníže pán Albert [hurn-Taxis a přifařenci.

Kutnohorský poeta, jenž odkoukalsi
formu i myšlénku koranovaného mistra Pikolíka-Po
korného a domnívá se, že by také od nynější slavné
městské rady v Kutné Hoře mohl za své básnické
plody obdržeti zdarma pozemek na činžák, po pří
padě i slušnou půjčka z měst-ké spoř telny na zmí
něnou stavbu, žádá nás, abychom ho slavnému pu
blika v Katné Hoře předvedli, by jeho lyrické písně
slyšelo a milostivé uznati ráčilo, že dle práva a spra
vedlnosti má dosteti beze všech okolků také zdarma
stavební místo a sice v bezprostředním sousedství p.
mistra Pikulíka-Pokorného, aby se vědělo, jak nynější

kutnohorská vláda ctí „perly české lyriky.“ Také nášpueta vlašně žádá, aby ulice, ješ činžáku jeho u
„Klícky“ mistra Pikalíka se dotýká, směnila savédo
savádní prosaické jméno a nesla na věčné časy název:
„Třída kutnohorských básníků“. Tato svou slušnou a
dobře míněnou prosba dovoluje sobě náš poeta, jenž
slyší na jméno „Pikulík II.“ následující ekvostnou
ukázkou své básnické tvorby a svého opravdu ženi
úlního nadání a místních poměrů kutnohorských do
konalého pochopení, co nejponišeněji podporovati a
jest ochoten i na dále ve své činnosti veršové pokra
čovati. První báseň věnoje, jak zajisté slušno a do
cela pochopitelno, paau redaktora Jos. V. Hejnici a
jeho roztomilé paní tchýni, by získal si jich blaho
vůli a potřebnou reklamu v „Podvysockých Listech.“
Věnovaná báseň má nápis „Od klerikaliema až do
kanalisma“ čemuž, aby se správně rozumělo, třeba
pamatovati, že pana Hejnice pražští pániakademiko
vé z klerikálního spolku „Arnošta £ Pardubic“ vylili
před někclika lety, a že on, totiš pan redaktor Hej
nic, upadl právě teď ve svém útoku na „Obnova“ ne
šťastně „zrovna do kanálu“, jak v jeho noblesním a
parfamovaném žurnálu ze dne 24. září roku 1898 |so
se dočísti.

1) Hádej, hádej Hejnici,
kdo ti kazí pšenici;
hádej hádej, jsem to já,
ješ tě denně potkává,

2) O dvou nohou chodívám
s o tobě myslívám:
Dlouhé vlasy krátký am,
tot Hejnicův je mundor.

8) V Kotné Hoře v ulici
stojí domek truchlící,
Sirotčinec jméno má
a městský se nazývá.

4) Založil ho klerikál,

Pohořslý pan děkan,založil hasirotám
a ne k vůli Meixnerkám. ©

5, Stud, kdo dosud v těle má,
nad vámi se Červená, — *
te takový radikál,
pápá, co dal klerikál.

6) Ale vskutku stalo se,
jak to máte na nose:
u ejrotků papáte
a nic na ně nedáta.

7) Kdyby pánů nebylo,
kteří vám moc přejí
dávno byste nebyli
k sirotkům jít směli.

8) Vedle pana Macháčka,
máte však vy Pacáčka,
ten vás drží kde může,
div mu nepraskne kůže.

9 Hádej, hádej Hejnici,
kdo ti kazí pšenici;
hádej hádej jsem to já,
jeož tě denně potkává.

Auktor doufá, že toutu ukázkou prozradil rozhodný
talent k vlastenecké lyrice i epice a míní, povsbusen
jse prvním úspěchem, pokračovati ve své básnické
tvorbě. Zvláště však dovoluje si jiš dnes upozorniti
Da připravené k tisku eposy o jednom kreisfysikusovi
a o jednom schudlém advokátovi. Děj vzat z doby
nedaleké, odehrává se při femósní svatbě a v dám
ských salonech. Věechno prossické jest básnickým
rouchem přioděno a nejelegantnějším slohem ve scénu
uvedeno. Úspěch musí býti v Kutné Hoře obrovský
a tím zdá se mi i můj čiužák zabezpečeným. To bu
de podívaná až dva mistři básníci badou míti v Kut

Hoře zadarmo a vedle sebe pěkně nové činžáky!
muso, ty štěstí mého šití!

., Natná potřeba nového chrámu Pá
ně v Náchodě. Každého roku zavítá do staro
slavného Níchoda mnofství cizinců, jež vábí sem
krásná horská příroda, živý průmysl a obchod, sta
robylý hrad, rozkošný rozbled po romantickém údolí
Motujském, vroubeném malebnými vrchy a pahorky.
Vše to radostně obdivují. Ale za to okem smutným,

plným útrpnosti,„pohlázejí na ten náš chudý. kostelíkuprostřed náměstí, zajímavý síce svou starožitností
(sal. r. 1310),ale přímo smutně překvapující nepatr
ností svých rozměrů a chudičkým zevnějškem, jehož

gotbiko hyzdí různé, krasocit urážející přístavby, jaog i vnitřkem, jenž neúhledností, maloa prostorou a
vlhkotou opíše sklepení nežli svatyní se podobá.Avšak
co říci má domácí obyvatelstvo rozsáhlé farní osady
zdejší, čítející na 16.000 duší, jež v duchovních, ná
boženských potřebách a výkonech na kostelík ten od
kázíno jest? Co říci má to množství lidu dělvého,
jež po lopotné práci týdenní aspoň v neděli a ve svá
tek rádo by se zúčastnilo služeb Božích a útěchou
náboženství rádo by se posilovalo? Co donditi má
lid náš o tom, je-li kostel při každé větší pobožnosti
v pravém slova smyslu přeplněn a z venčí tak oblé
bán, že podoben jest spíše jinému než místu posvát
nému. Smutný tento nedostatek byl příčinou, že jiš
před 5 lety založen byl v Náchodě spolek, jenž obral
si za účel, sbírati potřebné prostředky, aby stavba a
zařízení nového děkanského chrámu zde provedena
býti mohla, na kterýž veškerá práva a povinnosti do
savadního děkanského chrámu přejíti a přeneseny
býti mají. Spolek ten měl začátek mnohoslibný; při
blásilo se bojně obětavých členů, mezi těmi i několik

s příspěvky značnými, jako: vys. důst. p. Jos. A.Šrůtek, kanovník a inf. arcijáhen, obec Náchodská,
vdp. P. Jan Němeček, děkan, + důst. p. P. Jos. Čech,
jenž celý požadavek svůj za tříleté vyučování nábo
ženství na školách přespolních v částce 843 zl. ve
své závěti spolku věnoval a jiní šlechetní jednotlivci
i obce, kteří závodili, aby přispěli k dílu vznešenému.
Bohužel, že se pro nastalé nepříznivé poměryv obci
zdejší nebylo lze výboru spolkovému tak účinně a vy
datně zasáhnouti k rozvoji spolku, jak toho úkol tak
vznešený vyžadoval. Vzdor tomu staral se však výbor
za vydatné součinnosti duchovní správy o získání no
vých člent a rozmnožení darů a příspěvků tou mě
rou, že dnes dle zprávy pokladniční, přednesené vo
výborové schůzi dne 20. t. m., stav jmění vykázán
jest samou 10893 sl, 94 kr. Spolek čítá 661 členů a
to 11 zakládajících, 84 řádných a 616 přispívajících.
Výbor spolku usnesl se, avolati po dloauké době opět
valnou hromadu, za účelem vyřízení účtů, provedení
nové volby výboru, oživení činnosti epolku a aby
učiněny byly roshodné kroky k brskému uskuteč
nění všeobecného přání v příčině sbudování dů
stojného velkéhochrámu Páně, jak toho v Náchodě
náboženská $ kulturní potřeba vůbec nezbytně vy
Šaduje, Valná hromada konati se bude v neděli, dne
9. října t. r. v zasedací síni městského zastupitelstva
ve 3 hodiny odp. za řízení místopředsedy parkmistra
JUDra Frant. Drořáka. Program jest následojící: 1.
Zpráva jedpatelská a pokladní. 2. Volba 3 revisorů
účtů. 3. Volba předsedy, 12 členů výboru a 3 ná
hradníků. Vzpružte Náchoďané a občané farnosti ná
chodské veškeré síly své! Oslavte lelošní památní
rok 50ledéhojubilea panování Jeho Veličenstva,
těžce zkoušeného našeho nejmilostivějšího císaře a
krále Františka Josefa 1. pro všechny budoucí
věky důležitýmrozhodným činem! Za heslem „Spo
jenými silami“ učiníte ve valné hromadě dne 9.
října t. r. zásadní usnesení, aby krásná myšlénka,
zbudovali nový chrám Páně v Náchodě, stala se
conejdříve skutkem! Přijďte do: valné hromady v
počtu co nejhojnějším, aby byla důstojnou manifestací
ducha srornosti, dobré vůle a rázného činu!

Wehůze Iškova. Poněvadžsl. okr. hejt
manstvív Jičíně echůzi nepovolilo, konala se 0 2.
hod. odp. Účastenství bylo přehojné, nejméně 400 Jidí
se sešlo, mezi nimi četní učiteé a mnoho ženských
všech stavů. Schůzi zahájil MUDr. V. Matys jedo
vatým útokem proti klerikálům, vyhlásil jim boj, se
jména atodeným (obromná vřava souhlasu). Dále na
štemoval husitský flašinet o Husovi, Komenském, Ko
niášovi a jesuitech (bouře pochvaly). Následovaly
volby: kloboučník Šabata, předseda „Havlíčka ss
předsedu,Glos (jak pak ne) za místopředsedu a dva
zapisovatelé. Dr. [ška mlavil půldruhé hodiny o svém
čivotě, udělal se mučedníkem národnostním (o žen
ských nic), četl „Katol. listy“ o známém bačkoráři,o
Husovi,a vykládal, co sanamenitéhochová církev
národní: volbu kněží, žádné placení, řeč česká,
zpověď jen všeobecná, přijímání podobojí, ženitba
kněží. Církev je národní a nic nemají od Němců,
též žádal revisi procesu Husova. I o kuchařkách se
zmínil a o obsazování far. Škoda jen, že když byl v
nejlepší ráži, a poslachači se těšili na tu švandu, ob
jevil se najednou komisař od hejtmanství a ta pan
ska něak nápadně zkrotl, a lidi vybízel stále, sby

si ostatní domyslili. „Hej Slované“ a „Hrance“ zí
končila schůzi. Dr. léka dostal svou odměnu, a vo
děn drem. Matysem jako vzácná rarita po městě. Paka
má zas0trochu „slávy“víc.Dr Iška bývaljakoka
plan, horlivým dopisovatelem, boroval tebdy pro Řím
a konfeionální školu, psal proti Miadočechům a svo
bcdomyslným a byl altramontánem dotad, dokud ne
toužil po ženě a ženitbě. Když nedostal faru, kterou
chtěl, odpadl, ošenil se, stal «e starokatolíkem a teď
k vůli „jeho církvi“ mají čeští nevěrci a hlupáci sa
kládat novoucírkevčeskonárodní,jejíš mši sepsali
dra Němci. Staří Čschovépravili sice: nechvalno
nám v N5mcích iškat pravda, ale Iška a Pačáci ji
tam hledají.

(Zasláno.)

Na sklonku XIV, roka (1897,—1898,

Vatupujíce v nový, XV. rok své činnosti, ob
novojeme opět své zásady, kterými re od I. roč
níků „Vlasti“ pevně a nezlomně řídíme a jež jsme



ve ových předešlýchh prohlášeních často a často
určité ny a ili.Zv 1 záliboa bylo hned ne počátku

Vlasti“, pěstovati přátelské styky se Slovany,
hlavně s katolickými jejich kmeny. Myš'éakatéto
vzájemné pospolitosti nalézá se v jiných katolio

kých listech Českých milého ohlasu. Tak na4„Katolické Listy“ ze dne 28. šrpna 1898. píší v
posjezdo6 úvaze: „Katoličtí Slované pracovali
až dosud příliš rosdrobeně a proto bez výsledně.
Každá práce musila 8e všudež opakovati znova,
a rovněž každá vymoženost vydobývati znovu.
Kterak jinak bude lze postupovati a 8 výsledkem
práva katolických rodin a národů vydobývati, kdyš
tytéž resoluce (na sjezdě přijaté) společnou vzá
jemností budou se ozývati na schůzích nejen v
Praze, ale i ve Lvově, Lublani a jinde.“

Aby mohl redaktor tohoťo listu úmysly svó
ve skutek uváděti, cestuje každý rok mezi některý
kmen slovanský. Nejprve byl v Lužici, loni mezí
Jiboslovany, letos pobyl meri uberskými Slováky.

Slovensku byla věnována v prvných roční
cích „Vlasti“ vůbec zvláštní pozornost. Ale když
onemocněl a po dlouhé nemoci zemřel farář Tóma
Šmýd, pěstitel tét> Čebkoslovenské literární vzá
jemnosti, byla nit našeho spojení se Slovenskem
přetržena. Letos jest opět navázána. Nadšený vla
stenec, farář Andrej Hlinka, připravuje pro „Vlast“
veliké dílo o Slovensku — popis země, řeč, ná
boženství a kultoraí vývoj — jioý bude psáti do
„Vlasti“ pravidelné literáruí referáty, a jiní dva
uvolili se psáti do „Katol. I.istů“ dopisy. Na jihu
Rakouska pracuje pro „Vlasť“ pojednání „O pro

buvení isterských Chorvatů“ farář Ante Nedvěd.— Ruské vě-i převzal po Fr. Žákovi, jenž jako
povic psáti nemůže, faktor Karel Jindřich, usaze
ný v Moskvě.

Fr. Žandálek, jenž v zájmu našem cestoval
po Lužici a mesi Rusíny, píše, že nám zašle práce:
„Bukovina a její obyvatelé“ a „Katolické osady
v erbské Ložici“.

Jan Třeštík, do Čech 2e Sarajeva přesazený,
bude udržovati stále literární styky s Bosnou a
Hercegovinou a bude o tamních literárních pracích
i dále do „Vlasti“ referovati.

Fr. Štiogl vedle svých referátů o slovibské,
chorvatské a srbské literatuře chystá pro náš ča
sopis článsk: „Protestantismus na Jihoslovanska“.

A kogečně Jan Vyhlídal saslal nám pro XV.
ročník „Vlasti“ slovanskou studii: „Čechové v
Pruském Slezsku“ a O. Tatránský: „Rozbor če
skoslovanské otázky“.

Mimo to byly nám pro XV. ročník dodány
tyto práce:

Práce vědecké: Synodaloí řeči Mistra
Jana Hasi od Dr. Ant. Lenze. Kněz družiny Su
šilovy Fr. Dědek od Jana Halouzky. Pitbecant
hropus erectus od Tom. Píchy. Kněží — přátelé
studenetva od Fr. Kohcuta. Emigranti a exulanti
čeští v Derně a Lešně od Václ. Honejska Mahab
harrsta, národní epos starých Indů od Viléma Sla
domels. Klesání obilních cen od R Vrby. Svět a
jeho konec od Bedř. Jiříčka. Pád města Ninive od
Fr. Vin*. Zapletala Ord. Praed. Studentstro ve
hnutí dělnictva českého od Tom. Jirouška, Proady
Jiberální v dělnictvu českém od T. Jirouška.

Cestopisy: Cesta na Rýn od Magr. Bob.
Hakla. Črty z mé cesty po Slovensku od Tom.
Škrdle.

Povídky: Mezi svými od Boh. Brodského.
Z lásky k moohým od Al. Dostála. Polské pastely
od frá Jos. Mergla. Reštauracia na dedine od Mar

"tina 8). Medňanského.
Posudky: O divadle budou psáti referáty

Jos. Flekáček a divadelní studie bude podávati
Er. Žák. Hlídku hospodáfskou pěstovati bude R.
Vrta a Obzor školský Václav Špaček. Směry mc
derního umění bude zase pravidelně probírati Dr.
Ant. Podlaha. O posledním filosofickém díle Po
spíšiloyě uveřejní referát již v říjnovém čísle Dr.
AI. Kolísek. O francouzské literatuře bude psáti
Vojt. Kameš. Různá literární dila severnícha ji
ných národů pročítá Joe. Šeřík Vitínský z Ant
verp, znalý asi 16 jazyků. Ntetzacheovu kritiku
křesťanství (vyšla překladem v „Moderní Revue“)
na líc a na rub obrací Filip Jan Konečný.

Různé: Farář P. Alfons Žák slibuje nám
různá bistorická pojednání, farář Fr. Pobunek
přislibuje (bude Ji mu to možno) článek: Věda a
náboženství“; učitel Josef Flekáček bude pokra
čovati ve studii „Du-úovenstvo katolické v lite
ratuře a vědě“ auveřejní pojednání o „Katolickém
ústavě ku podpoře kojících matek v Římě“, je
diném charitativním podniku svého druhu; farář
Jos. Vondrák zašle: „Črty ze společenského šivota
v Bavorsko.

Toť jasu v hlavn'ch rysech práce chystané
pro XV. roč. „Vlasti“.

Ve družstvu Vlasť povstala roku XIV. Lite
rární sekce, jejímž hlavním účelem jest právě zve
lebení „Vlasti“, i doufáme, že pokročíme XV. roč=
níkem „Vlasti“ o krok ku předu.

Své staré přátely prosíme za další přízeň a
mladší pokolení zveme mezi své řady. Boha, dárce
vší milosti, prosíme za zdar a požehnání!

V PRAZE, dne 1. září 1898.
Redakce „Vlasti“,

č. 570—IL.

(Zasláno.)

PROSBA O POMOC.
Dě«ným neštěstím postižena byla ve čtvrtek

dne 22. sáří 1698 chudá obec Lipovka okresu Rych
novskéhu nad Kněžnou.

Zbouboý požár neblahou náhodou vypoknavší
v několika minutách zachvátil 16 čísel a zn čil je se
všemi staveními hospodářskými, se vší letošní polní
úrodou a všemi zásobami, 18 chudičkých rodin v ne
úprorném moři plamenů pobřbilo celý svůj majetek
nastřádaný klopotnou práci. Plody dlouhého namá
hání neúmorné práce, výsledek utěšené žně lotošní—
vše to zničeno bylo zboubným, nem losrdným živlem.

Smatný jest pohled ne sbytky chudé vesničky,osmnáct rodin kvílí nad straceným krbem.
Z puhořelých nikdo n'zachránil ani dobytka,

ani nejnutnějšího šatetva a prádla, tak še stojí ta
jsko žebráci a zoufale hledí vstříc neutěšené budouc
ností a blížící se mrazivé zimě.

Těr, kteří mají cit k neštěstí blíšního, kteří
mají lásku ku svým českým bratřím naskytá se pří
ležitost, aby láska osvědčili milosrdným skutkem, za
který jim budou žebnati ožebračené rodiny.

Okresní výbor v Rychnově n. K. obrací se k
celé české veřejnosti, k okresům, obcím, korporacím
i šlechetným jednotlivcům v král, Českémse snažnou
prosbou o pomoc. Žádá jmenovitě slavná obecní a
okresní zastupiteletva, aby v obvodu svém zavedla
veřejné sbírky dobročinné.

Milodary přijímsjí se v úřadovně okresního za
stapitelstva v Rychnové n. Kn. a veřejně se kvitovati
budou v místním časopise „Poslu 1 Podhoří."

Okresní výbor v Rychnově n. Kn,,
dne 23. září 1898,

Antonín Melchar, Tobláš Kučera,
náměstek okr. starosty. starosta okresu.

A. M Walf,
člen okresního výboru.

(Zasláno.)
Pan Josef Krejčík

umělecký závod sochařský a řexbářský + Praze.
Dílny: Bubna 619-VII — Sk'ad Eliščina tř. č. 42

Socby andělů došly bez všeliké pobromy a
všeobecně se líbí. Račte přijmouti srdečné díky za
tak krásnou práci.

8 úctou vc'kervu
J. Chudáček,

farál.
Velký Ořechov (Morava), dne 18. list. 1897.

Listárna redakoe.
P. T. pány odběratele „Obmovy“ pro

síme, aby nám ihned oznámili změnu své
adressy a aby nedošlá čísla ihned rekla
movali. Poštovní známky na reklamace
není třeba.

Oprava. V článku „Učitelka života slažkou
vášní“ vynecháno ve větě: „A nejnověji se takým
centuriatorem stal v Rosicích u Chrasti — „poslanec
Udržal“. — Slova ta při lámání sazby vypadla.

"Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 24. září 1898. 1 hl.

přenice zl. 06:76 až 07 55, žito sl, 5.25 až 6.90, ječmena
4-20 až 5-00. ovemsl. 2-40 už 275, pros z 400 až
4'68, vikve sl. 4-50 až 600, brácb zl. 8:00 ai 09.—
čočka sl. 10-00 aš 1200, jábly «l. 900 aš 000, krup
08:00 až 30-—, bramborů zl. 1-10 aš 1 40.
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„AVTŘU ADALODATANU,“

V úctě podepsaný dovoluje si vele
důstojnému duchoven-tvu a P. T. oberen
stvu doporačiti hostinské místnosti v Adal
bertinam, opatřené výbornou kuchyní
a dobrým hradeckým pivem.

Zvláště pak vid. duchovenstvo upo
sorňuje, že v nastávající saisoně

rozesilá výborná vína

xxx
xx*u
x
Wuxx
JÍ vilá i červené, rakouská neb uher
JÍ ská přírodní od 30—40 zi. za 100
* tWrů z původního miste.

) 4 Dále chovají se na skladě pravá
*x přírodní tu- i cizozemská: Scherry, Madelra, Malaga (staré) mimoto i oognac.

% jamajskýru „Siivov ci a nejjemnější
x Též upozorňují na velice pěkré ax
x
Kxx
6

čistězařízenéhostinské pokoje, které
účtaji za den po 80 kr.

O hojnou návštěva prosí x
Max Kryštůfek, M

botelier. 5
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POZOR!
NEPŘEHLÉDNOUT [

A© První český výrobek Fm
| kodlných

lodenových klobouků

pod připojenouzoámkou naézá se na skladě.

Tyto předčí co do lehkostí a trvanlivostí

každý č“ výrobek a bodí se výtečně pro pp.lesníky, správceatd.
Za jakosť a pravost zboží co dlouholetý od

borník ručím.
S veškerou úctou

Josef Dvořáček,
kloboučníkv EXradoci Králové.

"nUxUIYs08odnoyjefoupogsov

Uměléstavební truhlářství.

Josef Matějček,
: doporučuje svůj hojně zásobený

*| | sklad nábytku
5| Divadelní ulici č. 195.

Dílna a sklad ne Slozs. Předměstí.

Šoooooowoo00000%
Tabalky 9 modlěani“

k požehnání „Panem de ooelo“;
po měš sv. „Zdrávas Maria“,

do sakristie s modlitbami kněze při obláčení
bohoslužebných rouch

Krásné provedení písmem i způsobem missálovým. Pro
dávají se nalepené (po 156kr) i nenalepené,

První dvě tabulky v úhledných černých deskách 60 kr.

Objednávky vyřizuje

Bisk. knihtiskárna.

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlsstní dílné na umě!é truhlářské i čalou

nické zboží vyrobená

BW pérovky a žíněnky, US
spony a sáslony do oken, hledké i sdrhované dle

frano. způsobo. 161

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

Nápěvy K Olfáři ČEs.
rávě byly v tisku dokončeny a možno objednávky již

Pyříditi. Kniha čítá 122 stran. 89 (formát Oltář) a pro
dává se (bez frankatnry):

1 brožovanývýtisk - - - -+ + 16 kr.
1 v poloplátně váz. výtisk.. . . . 58 32 kr.1vplátněvázvýtisk... - - * za26kr.
1 v plátně váz se slacen křížkem za 87 kr.

Pro knihkupce cena p

vomanýcho k ší. jednotlivýchJelikož Nápěvy objednávány budou jen po j v
výtiscích, tehé cena nízká nedopouští zasílání zvláštních
úštů, díti se bude zásilka Nápěvů při objednárce do 6
kusů jediné proti předem zaslanému obnosu, k němuž

račtek pl. t. objednatelé přiložiti na porto
pit výtiska S kr.,„23 , %,
„4-5 „ W,

SED“Hlas varhan k čes. Oltářia kniha nápěvu
k něm. Oltáří nacházíse v sazbě.fi

Aby Hlas varhan aspoň v částech dříve dostal se
do rukou žadatelů, bude vydánpostupné así ve 4 neb 6
sešitech „Nápěvy k Oltáři“obsahují melodie pro
zpěváka ku všem písním v Oltáři obsaženým. Kromé toho
i chorální nápěv k litaniím - Otče náš, Zdrávas Maria,

Pod ochranu Tvou, Zdrávas Královno, Anděl Páně.

Při nápěrech podložen s pravidla pouse1.verš, tem však
kde by mohly nastati obtíže 6 podkladem textu, aneb kde
praktické potřeba tobo te ukázala, podložen jest text tak,
aby snadno vpraviti se mobli do nápěvui ti, kteří „Ná“

věvů“ po ruce nemají.
Aby při zpávu náležité se dbalo slovného přísvoku, vy
anačenajestv „Nápóvechétučnějšímtiskem slabikah vní

přízvuk ve alové mající.
Při každé písní označeno, odknd nápěv vzat byl.



S NÍ

kavárně p. Fialy.

poď cenou kupní.

Doporučuji se

vždy k službám ochotný |
V. J. Špalek |dříve$. F. Krušvlc,
v Hradci Králové.

VYTYYTTVYÝTY

pravý, z italského vína, tříletý, 1 lit"
po 3 zl.Cognac

Gognat* vína ořocného, šestiletý, 1 litr pot sl. 75 kr.

Slivovici starou 1 litr po 80 kr.

Borovičku pálenou z tatránských jalovčinek, 1litr po 80 kr. vše jakosti výborné,

avšak v cenách jakosti přiměřených, na
bízí závod na zužitkování ovoce

JU C dos, Tomáška ve Vysokém Mýtů,
Cognac, který se z uherských továren 1

fitr po 80 až 1 zl. ve velkém prodává a do Prahy
v značném množství dováží, nemůže býti a není
cognac pravý, nýbrž padělaný; neboť 1 litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého když
z apparátu teče, 1 zl. 50 kr.
-Ceny rozumějíse franco nádraží Vys.Mýto

-obal neb soudky účtují se v cenách vlastních,

Vzorky zasýlají se zdarma a franko.

Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15pro

cent.

MALDCK ČLNADŮCA,
c.a k. dvornídodavstelév Praze,

Dílny, skladištěa pisárny: Hybernská ulice
čislo 8 nové.

Úřadně oprávněný elektro technický
závod.

Kancelářkzařizovánívodovodů
pro obce, velkostatky, nemocnice, dráhy, lázně
atd. Velmipraktické anglické a franzouzské

nezapáchajícíklosety.
Vodoměry. — Hydranty pouliční, požární
a zahradní. —Roury. —Hadice. — Fontány.

Čerpadla všeho druhu.
Čerpadla pouliční, nádvorní, zahradní a

na hnojůvku, parní čerpadla atd.

Technické potřeby pro veškeré průmyslové podniky

© v /

PANUBL BĚLSKÝ
wHradoi Králové

mána skladě adoporučuje
v značně levných cenách

velký výběr modních látek na objednávky
jakož i hotových oděvů v každé velikosti

pro pány a chlapce.
Hlavní sklad: v Hoře Kutné. Filiálky:
Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Čá

slav a Náchod.

ČX00000!
Pr 0 měsíc Ťři) en nabízímeoblíbené

kulžečky:

Tajemství
růžencová ===

v rozjímáních.
$BestavilA. Petráň.

"Tištěno na barevném papíře bledých, oku příjem
ných barev (zelené bráškové, isabellové a růžové)

-8 J5 vyobrazeními příslušných tajemství,

50 výtisk brožovaný 8 kr..“ po 7 kr.
100 , po 6 kr.

Lze dostati i na lístky rozřerané ku měsíční
(výměně údů živého růžence.

IM“ Vyšlo též německy. JN
Písně růžencové nabízímedo 50 kusů po

2 kr, 60—100 kusů po 1'/, kr., přes 100 kusů
přiměřená eleva.

Laciné a krásné růžence
v největším výběru, obrázky svatých a vůbec vše, co je

oboru devotionalií, má na skladě ústav
Růžencová výrobna v Praze č. 296-1.

Konviktská ulice. 346
V ústavě zhotovujíse též všechna kostelní roucha za cenu

mírnější než všu le jinde,

Č.sým výtěžkem vydržuje ústav 25sirotků —mrzáčků.

A ipaka

Novinka pro pány
na obleky,jakoži
menčikovy v mo

derní barvě.
Metr zl. 3.60.
Na úplný oblek 5 m

M- Dva "Wi
truhlářské dělníky

přijme Kare! Netuko,
na Slezském Přediněstí u Hradce Král.

Výbornou chuťkávy docilite

přisadou

1" Vydrovydv
šiťněl

|

Wap“ Právě vyšlo "BE
tiskem biskupské knihtiskárny:s

VADEMEČUM
seu

Brevis Synopsis
materiaram et casuom in cnra animarumfregnen ti

s- Ad usum potiseimumclericorum et neosacerdo
tum juxta optimos fontes et probatos auctores concin
Davit

Dr. Antonies Brychta.
Stran 544 — 80. — Cena brož. 160 sl., poštou 175 sl

Kniha se schválením Ordinariatním vydaná se
stavena je po způsobu slovníku abecedně, podávajíc
knězi bez obtížného hledání poučení bezpečná ve všech
pochybnostech kněžského působení se naskytujících,
ze všech oborů vědy theologické Dodatek podává
v authentickém znění regulas Jurie Canonici, seřadění
bladů Wiklefových, Hosových a Lotrových, důležitou
konstituci papeže Pia IX. „Apostolicae Sedis“ o cen
surách církevních a konečně připojen jest celý Syl

bus. Podrobný index usnadňoje bledání v pochyb
sti. —

K hojným objednávkám této praktické pro kněze
příračky, pravého to „Vademecum“ odporoučí se

k nejochotnějším službám oddaná

Biskupská knihtiskárna.
Ochranánázla: Kotva.

LINIMENT. GAPOI6I GOMF.
2 Richtrovy lékárny v Praze

uznává se za vyborné, bolesti utišující natirání; jest
na skladě ve všech lékárnách za 40 kr., 70 kr.a 1 zl
Všeobeoně oblíbený tento

domácí prostředek
žádej vždy jen v původních láhvích 8 naší ochrannou
známkou„kotvou“ z Bichtrovy lékárny.
Buď opatrný a přijmi jen láhve s touto
ochrannou známkou za původní přípravku.

| Richtřova lékárna „U zlatého Iva“ v Praze,

PES

d
C"i

a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

M.Nesňa) v Uherském Brodě
(Morava).

NĚ ČDACT:
===

LUDVKK NEJEDLÍ
dekorační malíř

v Novém Bydžově
dříve v Hradci Králové

udporačaje svůj atelier k provedení všech de
korativních

malel ostelů ©
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckéhospracování, restauruji staré malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
luji obrazy nové. (2)

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

a

)

6BTLDOS

SEP

DrD©DDD©=

velikostí
poštovníchor. lístky,

83, 140,
60, 280,

100., 300,
PRB* Objednávkypřijímá s ochoty admínistr. t. I. i



KUCHARSKA e
© ŠKOLA.
Sepsela Marie B. Svobodova,

ve Zvoli u Jaroměře.

Dílo toto jest co nejlépe doporučeno
sl. správami hospodářských i-hospodyň

ských škol, a mimo to došlo spisovatelkyui mnoho po
chvalných uznání, jež souhlasnépraví, te jest to
dílo velmi praktické, vzhledem k obsahu velice levné, že
se každé domácnosti vyplatí, ano jedoa paní píše, že by
touto knihou nabyté vědomosti nezaměnila aňi za 100 zl.
a že šťastná nevěsta, jíž se do výbavy dostane.

Celá kniha čítá 929 stran velké osmerky.
Jest v komisi pp. Bursika a Kohouta, knihlku
peotví české university v Praze.

Krámská cena 4 zl. 60 kr.; u spisovatelkyně na
zvláštní požádání takó v ceně mírnější a franko. — 291

0

"]„ soukeník

J dll Horák, vRychnověn.K,
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobu podzimní a zimní,
Též velejemné

látky na taláry.
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu,

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Táž na splátky bez svýšení cen!

XKXO

Denní osvěžení; chuti k jídlu, oksmžité posily
sesláblým a starým lidem; překvapující účinek stíže
ným chudokrevností, chorobám plic a re
konvalescentům poskytuje skleníčka ře
ckého vína: MAVRODAPHNEsladké, ACHATER
SEC méně sladké, obě vína desertní a pro nemocné,
lisované z čerstvých hroznů Malvasinských. K obdržení
u pp. lékárníků A. Spory, K. Hubáčka, v Hradci
Králové, jakož u firmy H. F. Seidel, Praha Vodi
čková ul. č. 30, hlavní sklad spol. Achaia v Patrasu
pro Čechy, Moravu a Slezko. Ceny: Celá láhev 1:75 zl.,
půl láhve 90 kr. Toto víno nezkazí se v načatých,
dobře uzavřených láhvích, 1108)

„d——————
Průvodůvarhan524 2.vyšel sešit [. Stran 28 for

máta */,, cm. Obsahuje
písně pohřební, adventní, vánoční, po zjevení Páně,

postní, velikonoční, k Božímu Tělu, svatodašní a něteré z obecných mašních celkem 62 nápěvů..
Cena brož. výtisku 80 kr., poštou 85 kr.
V"
Josef Krejčíkv Praze,

umělecký závod sochařský a řezbářský,
Pisárna a dilny na Letná, č. 612-VII.

Sklad Eliščina třida č. 24.
doporučuje uctivé

svéchvalněsnámé: Sochy, oltáře, křížové cesty,
jesle, Boží hroby, kříže, kazatelny, zpověd
nice, křtitelny, konsoly, svícny, lustry, pulty

265atd. dle slohu kostelů

Renovace starycn oltářů a kostelních
zařizeni.

nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně a
franko.

Kkkk „ÍCÍCÁ- FIumpolecká
sukna a lodny.

Dámské lodny.
74 Modnílátky oblekové na símníky a
4) haveloky z čisté ově vlny v levných ©

cenách doporučuje

Karel Kocian,
soukenický a první zasílatelský závod

v Humpoloi

Vzorky k nahlédnutí franko.

KEXKXXKY|

Původní

MI“ Vývozdo všech zemí! iy
Na zemké jubitejní výstavě v Praze 1891.: Zlatá medalie. Na sem
ské hcep. prům. výstevě bulharské v Plovdivu 1898. nejvydší vy
znamehání: Čestný diplom státní. Na hospodáařsko-prOmyslovéa ná
rodopisné výstavě v Hradci Krél. 1894. Nejvyšší vyznemenání: Zlatá
medalie s korunou. Na Národopisné výstavé Českoslovanské v Praze

1895. 1. cena. Čestný diplom N. V. Č.

Česká, na četných výstavách prvními cenami poctěna

továrna na piana, pianina, harmonia a varheny

L ROEOZROTAv Hradei Kálové, "h
Filialáí sklady:veVídáí II Saleelanerguavo81.v Brně, Orelskáulice č. 7., v Praze: Kr. Vipehrady, Karlovatř. č. 8. odporoučí.

čeakémahudehnímu obecenstvu svá nejlépe osvěděe

piana, pianina CE
angl. ropetiční i obyčejnou vdeň-kou mechanikou nového smačně

sdokonal-ného provedení

a harmonis ovropské a americké soustavy
Všech rozměrů v cenách, při řádné zevní úpravě, zaručení trvanlivostí a vyrovnané ohlazenosti | vydatné svuě-*

nosti neobyčejnělevných.Též na splátky za výhodnýh podminek.
Obráskové cenníky na pošádání zdarma a franko. 499) Zárako pětiletá. 

: ORP“Vývo z do všech zemi. "ON ,nh
we- Jupí se dobře sachovalápoklabna

čís. 3. meb 4.

Nabídky s udáním ceny přijímá správa Adalbertina (I. patro čís, dvéří 23.).

eškeré původní Šicí stroje ©

|

-== pro domácnosta živnostníky s
BRY*dodává pod 6-letou zárukou, též na splátky "©

ŠD

>

©? VeSvitarechALBERT R. ŠŤOURAČ. (emitysama

$ Cestující se přijímají na stálý plat i na provisi. :.é i

DEOIKOMDVIHOAKONAMO COMOMOKOOHGODKO

) R
i nb Sum o SL Faunu © | Š

Jan 8TOupa R "VACEK
a: závod

V PRAZE, Václavské náměsti, 32, Př | | "kolkářský
doporučuje ja v Pamět.

í NÍ .

5 h 4 ké niku
w R
X: b nabízí pro zimalf a jarníJE s

* fe vysazovánístromy ©Focné

nd3. velmi pěkně provedené « lutek dvojitých, s okrasou červenou, zele= p Bvé plotykeemy ondoně,
2; nou, bordeaux modrou neb šedou, kus po sl. 7-—, 880, 10—, | KD konifery ' divoké stromy

(KAN ' |] ' vW- župany "m a prostromořadí,pláňataata.
hd | v jakosti velmidobré, kus po zl. 11—, 13... 14 — | a n né výborné| eny. — o
jí: župany E zboží.— Poučnýcenník
a: z dublu nejlepšího, úplně vlněného, kus po zl. 16-—, 18-—, 20—, - E zdarma :
= I župany anglické nEků
xy z Ištek valicejemných po zl. 18:-, 20:—, 22-—, 24—, 28—, s KARR

c ž k ) ———
Á upany * je “ :

] se srati velbloudízvláště lehké, teplé a příjemné dle velikoati zl se Křestní listy“ — — P - « E „
ai 38—4 20—, 22 —,24-28. Hě ex offo

ků 40 kusů 30. kr.
r nabízí
3č Bisk.knihtiskárna.

o

m- Do Hradce Královéa oxolí! “ijj |
Dovoluji si velectěnému P. T. obecenstvu uctivě oznámiti, že zařídil jsem

j fihální závod zboží uzenářského a řeznického,
který dnem 1. října t. r. otevřa v nových vkusně zařízených místnostech

v Hradci Králové, s
Jiříkova třída, č. 250, v domě p. K. Sklenáře, proti hotelu „Merkur“, kde buda
moci posloužitiv každé době nejčerstvějšími a nejchutnějšími výrobky uze
nářskými. Zvláště upozorňuji, že teplé zboží lze dostati v 10bod. dopoledne a ve 4 a jĎ
v 6 hodin odpol. přímo z udírny. Hlavní sklad zůstáne v dosaradních místnostech -na
Pražském Předměstí. Vyprošaji si proto, aby dlouholetá přízeň v tak vzácné a hojné
míře mi udělená i na dále byla zachována a slibaji, že bude úsilovnou snahou mojí,
bych vzornou obsluhou a zbožím nejlepší jakosti kruh svých doasvadních et. odběratelů
si nejen udržel, nýbrž i pokad možno rozšíšil. Odporučuje závod svůj další hojné přízní

P. T. obecenstva, snamenám se v úctě dokonalé
JAN PETŘÍČEK,

majitel závodu ozenářského a feznického v Hradci Králové.
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Přehorliví poslanci.
Svého času tepaly „Nár. Listy“ nemilosrdně

každého staročeského poslance, který některou,
byť by i naprosto nedůležitou schůzi sněmovní byl
vynechal. Na konci mivulého týdne konala posla
necká sněmovna schůzi. která měla býti věnována
nejen doplnění sestavení sněmovny, nýbrá která i
do jisté míry měla se státi rozhodující v celém
patnáctém zasedání řHšskérady. Ve schůzi této
scházeli tito lidoví a lechtičtí poslanci z Čech a
£ Moravy: pan Karel Adámek prý pro nem«c,
architekt Bělský, profesor droktor Gabriel Bla
šek, továrník Bromovský, hr. Berchtold, hr. Deym,
Mar. Dvořák, dr. Fořt, Mdr. Edvard Grégr, J.
Heimrich, J. Kómig dvakr Dykův, dr. Kramář,
J. Krumhols, Plaňanský Kryf (vyšel před blaso
váním) prof. dr. Vilém Kurs, baron Lilgenau,
rolník Lowla, tajemník Mašťálka, velkostatkář
Papstmann, rolník Roskošný, hr. Serényi, radikál
Josef Starošťík, hr. Sylva- Tarronca, statkář Udr
šal, tedy 24 poslanců našich a mimo to 54 jiných

poslanců pravice. Následek této nedbalosti byl, že
pro piloost návrhu barona Schwegla hlasovalo 173
německých, italských a socialistických oposičníků
a že proti ní hlasovalo pouze 162 hlasů pravice.
Pro uzoání pilnosti návrhu vyžaduje se sice dvoj
třetinová většina a německá oposice tedy ve sku
tečnosti svou vůli neprosadila, ale přece se jen
může chlubiti, že nad pravicí dobyla „mravního“
vítězství, že jí „morálně“ i „číselně“ porazila. Pá
teční schůze ukázala, že pravice není disciplino
vápa a 6vorna. V parlameotárních státech by po
takovém výsledku hlasování musila každá vláda
odstoupití. U nás panvjí ovšem zvláštní poměry a
tak ministerstvo br. Thuna nepadlo, ale nemilon
parlamentároí porážku utrpělo přece. Je to ostu
da. „Národní Listy“, v nichž v pátečním úvod
níku známý fraškář 2e Šípů, pan Karel Tůma po
razil a rozékal obstrukci na nudle, musely v 80
botním čísle přisnati porážku pravice. Jest to opět
charakteristický příspěvek k poznání, jak v redukci
„Nár. Listů“ politickou situaci posuzují a znají.
V politice nenadělal ještě žádný český list tolik
kotrmelců a hloupostí, jako Národní Listy. Tu
přednost mají a milerádi jim ji ponecháme. Smut
non však skutečností jest, že „Nár. Listy“ vycho
vávají a vedou národ. Ub.hé vychování, ubohé
vedení, ubohý národ! Tragikomický dojem činí na
čtenáře tato věta „v radikálně oposičních Národ.
Listech“ (totiž kdo té jejich radikálnosti a opo
sičnosti ještě větí): „Dlužno konstatovat s povdě
kem a potěšením, še ami jediný Slovinec, Uhorvát
aRusín, ač ve svém klubu mluvili dosti oposičně,
nescházel přá hlasování a še všichni hlasovali so
Úidárně s pravicí.

Levice dobyla dnes laciného vítězatví. Velmi
laciného! Majorita se jí v pravý čas — rozejela
domů! Věc byla by k víře nepodobna, kdyby ne
byla skutkem. Šosácký slosvyk, dle něhož o šábesu
vždy musí býti prázdno, nikoli k vůli židům, ný
brž k vůli poslancům, kteří by si svoje mandáty
nejraději odseděli nebo odlešeli doma, má za ná
sledek, že v pátek odpoledne vždy — jako když
střelí do vrabců — známá velká řada „zákono
dárců“ rychlovlskem ujíždí domů, aby večer již
ztráviti mobli ve svých županech a noc ve svých
penátských postelích, af se ve sněmovně děje co
děje. » mů, domů /“ je touba a heslem těch pá
nů, kteří ai před volbami o mandát nohy mohou

uflouci, ale kleří polom vášnosti strany, reputaci
většinya cit novéhoklubu mikdy nedovedoupři
nésti lé obdli, aby v pátek 1ebo vůbec před něja
kým feriálním dnem pohodlí, jenom pohodlí avoje
obětovali a až do konce schůze ve Vídni a vo
sněmovně setrvali. Věc byla by strašně komická,
kdyby nebyla tak z jící a trapnou.

Levice je vědycky, když jde o něco vážněj
šíbo, konsignována do jedmoho muše, a na pravici
je ošdycky hrosný strach o většinu. Kdyby ani
nešlo o věc samu, o předmět hlasování, jež při
rozenou měrou obyčejně připadá na konec schůze,
jde o kolosální ostudu, když brdá jinak většina
pojednou sa posměchu naších nepřátel se scorká

na , slostně se pýřící menšinu.
Jako dnes!
Do tří hodin neschásel na pravici snad ni

kdo, ale jak přišla tato osudná hodina, nedali se

pánové, jejíchž jména zajisté již ve vaší zprávě
£ říšské rady uvedena jsou, oikterak zadržet ani
mprosit, jakoby poslanecký mandát neukládal
šádnou povinnost u byl zadáván jenom pro ple
str! Domů, za pec, k bačkorám a nočním čepi
cím! Domů, domů!

Jakou pak vášoost může míti většina, když
si nikdy neví jista — většinou? A jakému re
spektu může se trvale těšiti strana, jejíž členové
pořáde jenom myslí ma domov a nikdy nejsou
spolehlivýmičíslicemi!

Pánové byli včera a dnes do tří hodin na
místě, pak ale se — před samým hlasováním 
rozejeli. Proč pak tu vůbec bylá? Proč nezůstali
raději vůbec doma? Aspoň by se bylo vědělo, že
nebude při blasování ua pravici většina a mohlo
se vyvarovat ostudě.

A ještě něco. Jak přicházejí ke zlosti a bla
máši ti poslanci, kteří dbajíce své povinoosti,
kárně a reputace klubu, vždy a stále jsou na mí
stě, ačkoli je stojí na mnoze velkého namahání,
aby toto konání poslanecké povinnosti v soulad
uvedli s povinnestmi svého stavu a 8 potřebami
svého povolání? Oni musí si za takovýchto okol
ností připadati jako lidé, s kterých si ti druzí
dělají blázny!

Jest věru již nejvyšší čas, aby kluby na pra
vicí se konečně vzmohly také na nějakou kázeň
a aby takové svévoloosti, takovému zrovna až

Zropojnému nešetření disesplíny již konečně učinilypřítrž.
Kdo poalanecké povinnosti konati nemůže

nebo nechce, af mandátem praští. Ale přijati man
dát z rukou voličů a nechtět mu nikdy obětovat
kousek pohodlí nebo šosácké libůstky, jest zlo,
které stranu musí uvésti na mizinu.

Aby mi bylo rozuměno: mně nejde o blamáž
nebo rozpaky slavného ministerstva, nýbrž o bla
máš nás samých, o zásadu, 0 čestpraporu/

K žalostnému citátu „Národvích Listů“ při
pomínáme pouze, že český lid volil za poslance
pouze ty lidi, které mu Národní Listy jako vrchol
vlastenecké dokonalosti, horlivosti, obětavosti a
pracovitostí — odporučily. Lid věřil Nár. Listům
a nikoliv nám, kteří známe mladočeské poslance
jako své boty. Teď se dozvěděl český lid i z Ná
rodních Listů, jaké výtečníky, jakou „chloubu“ a
„výkvět národa“ si zvolil.

Veřejná schůze lidu v Nové
Pace.

Dle Národních Listů od 29. září t. r. konala
se na Nové Pace veřejná schůze lidu, „ku kteréž
pozván byl pan dr. František Iška, vikář staro
katolické církve v Bernu ve Švýcarech, aby pro
mluvil o národní církvi.“

Tak tedy kněz, jenž zrošil svou kněžskou pří
sahu, kněz Čech k Němcům odpadlý, přišel pro
mluvit o národní církvi. -- Tak to už u nás chodí,
že Němci dělají u nás taky národní zboží. — Paní
Grégrová, Němkyně, vydává Národní Listy, a pan
Iška pod vedením Němce Herzoga a wolfovského
Němce Schirmera vydává německou „starokato
lickou církev“ za národní.

Schůzi zahájil pan dr. Matys a „upozornil
na následky klerikalismu, jehož zneužívá se k úče
lům politickým.“

Stará písnička, zpívá se známou notou. Ne
věry užívá se k dělání politiky protikatolické k. p.
k nucení katolíků, aby si za své penize-dali děti
a dorůstající syny své olupovati o náboženství. A

aby se, pokud nevymrou,v kostele modlili; zákony
však je vyhlazující dělají liberálové a chtí je dě
lat radikálové. A jestliže se katolíci přece ozvou
a chtí sa své peníse zákony jim neškodící — tu
se plete náboženství do politiky. I červ se brání,
když ho někdo chce zašlápnout, ale katolík má
býti horší než ten červ!

Klerikalismu se dále dle N. L. a dra. Ma
tyse užívá „k hanobenínašich národníchsvětcůHusaa
Komenského.“ — Opět stará písnička. Dějepisná
pravda jest hanobením!! Dobře, že už nejsme sa
mi. Už p. p. dr. Fleišbans zcela jinak promluvil o
Husovi, než jak frásisté křičí.

——
Obnovavychásí pátek o poledne. | IV. Ročník.

rokásal
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Dále prý dle kierikálů „Koniáá
národu českému neoceaítelných slažeb.“
zlobí pan dr. Matya.

Jaká pomoc, když Koniáš byl zcela jiným
dle dějepisu a zcela jiným jest dle protestant
ských pamfletů, znichž čerpají naši Matysovó.

Koniáš pálil knížky, to je pravda, ale ne jen
české, nýbrž i cizojasyčné. Nepálil je tedy proto,
že byly české, ale proto, že to byly bezcenné —
ovšem i lživé a bludné — náboženské hádanice 0
víru. To ale p. Dr. Matys neví, že Koniáš vedle
toho byl českým spisovatelem, který hleděl národu
rozeštvanému a zbídnělému poskytovati, co by mu
skutečně prospělo. Tak n. p. p. dr. Matys vydal
knížečku o Husczi. Dříve však než v ní o Husovi
jedná, podává v ní celou hromada jizlivých pastor
ských překroucenin a I£í. — Byl by v náramném
slávomamu, kdyby myslel, že by byl národ český
velikou ztrátu utrpěl, kdyby jí byl nevydal. Nao
pak. Knížka ta zůstane velikou skvrnou písemni
ctví českého, a možná, že ještě než sestárne, bude
toho „díla“ svého p. doktor litovati a ei přáti,
kdyby 8e nějaký Koniáš vyskytl a kolžku ta —
o nesmírné nevědomosti náboženské svědčící — upálil.

Pak mluvil p. Dr. Iáka. — Z celé řeči jeho
vane slé a nejisté nesvědomí. — Ví dobře, že ode
přel církvi katolické poslušnost, svědomí jeho je
proto nepokojno. Chce býti nějak npokojeno, a pro
to si hledí ubobý Iška namluviti, že je přece ka
tolákem, a že lid, dá-li se jím svésti, bude přece
katolickým. Je to smutný sebeklam a novou vinou,
těžkou vinvu, svědomí odpadlého kněze obtěžující
klamání lidu. Tak to dělal tuky Luther. Zapoví
dal si, aby se jeho církvi říkalo lutherská; cítil,
že udělal sektu, a proto dal do katechismu svého
přece do Věřím v Boba — svatou církev obecnou
(katolickou).

Takto je, pane Iško. Tak to uznávali i vý
chodní církve. Tak to uznává n. p. sv. Jan Zlato
ústý. Tak to bylo i se svatým Cyrillem a Metho
dějem, kteří — jak víte — do Říma šli k nástupci
Petrovu prokázat mu poslušnost. A tak ten sbor
křesťanů, které Kristu získali sv Cyrill a Metbod,
ač měl dovoleno od sv. Otre slovansky konat bo
hoslužbu, nebyl církví oddělenou, nýbrž byl to lid
křesťanský v obecnou církev vřaděný. Je vám
známo podobenství Kristovo o církvi, která ze zrna
hořčičnéhovyrostla jako strom. — Strom jest

Atak to je, pane doktore, i s jednotlivými skupi
pami křesťanských národů. Jeden kořen Kristus —
jeden kmeu Petr — a národové jsou větve Vy
ale děláte boď nový strom vedle stromu, anebo
uřezáváte větve a chcete, aby každá větev žila
pro sebe, a přece tvrdíte, že jste stromem.

Vidíte. Národní církev ve vašem smyslu jest
tedy odštěpení — sekta! — V katolickém smyslu
jest to ale dle evanjelia. Kristus církví národních
— totiž každou jinou pro každý národ — neza
ložil. Ale Kristus chtěl, aby každý národ stal se
větví na kmeni církve jediné. A z kořene a kme
ne toho stromu aby každý národ, každá větev
brala sílu životní, milost a pravdu, aby vydávala
květ ceností Kristových a připravovala 8i ovoce
odměny.

A proto právě naopak to jest, než jak je
tvrzeno na schůzi novopacké. Národní odštěpené
církve vadnou jako větve od stromu oddělené A
právě za našich časů církve východní ukazují sna
hu po sjednocení s kmenem Petrovým, od něhož
je pýcha biskupa konstantinopolitánského a poli
tika mocnářůoddělila a v oddělení drží. Tak uvadla
i „národní církev česká kališnická“ až k smrti. ,
A když pan Iéka tvrdí, že ty církve nezměnily
učení, tu je to zase sebeklam. Právě ly církve
změnily staré učení o Petru jakožto hlavě církve,
ač o tom — Často ke savé bolesti — Da den sv.
Petra a Pavla při své bohoslužbě v hodinkách
spívajíl Zásada však: Řím promlovil, pře jest
rozhodnuta, jest tak stará jako církev.

Ze všeho je patrno, že se p. Iška brodí v
odporech a nedůslednostech, které lze přednášeti
před ubobým lidem anašimi „intelligentními“ ná
boženskými nevědomci a nomyslícími fanatiky.
Před zdravým rozumem řeč pana Išky neobstojí.
Strom není větev, a větev není strom.

Že i dále do bahna nedůslednosti zabředl,
to nejvíce vysvitá z toho, že „ušní“ — brubý



germanisemus — še tedy „ušní“ spověď zavrbaje
a při tom tvrdí, že bude jebo církev takovou, ja
ko jsou východní. A právě všecky církve východní
j slovanské odštěpené mají spověď soukromou —
„ušní“! Jaké tedy rozpory, jaké lži musí předná
četi ubohý odpadlík, aby z lidí, kterým víra vů
bec ze srdcí dávno vymízela, stloukl nějakou tu
církev národa českého.

——Vinu na vinu kupíte, pace doktore! Bůh
Vám buď milostiv!

Z toho všebo vidno, jakoo cenu mají pak ty
resoluce na schůzí pojaté|

Čechové musí prý dle resolucí hledati opory
v ojrkví národní. Naopak páni! Církve národní
musí přijít nadvládu státní mocí, jakto vidíte
© Rusku. Právě církví uárodoí dáváte se v tím
tužší porobu Vídně. A co ve své domnělé svobo
domyslnosti nazýváte nadvládou Říma —to právě
aspoň v náboženském ohledu jest ochranou národa
oproti násilí mnohých tyrannův. Ledóchovaki,kardi
nál a arcibiskap, an hájil církev katolickou, hájil tím
i Poláky oproti Bismarkovi. A kdyby byl povolil,
byl by právě tím vydal Poláky 'v úplnou porobu
Pruska. Jen katolictví překáží Prušákům v po
němčení Poláků.

Resoluce chce „zdemokratisování církve“.
Škoda jen, že ji Kristus Pán tak nezřídil. Ubohý
Jško! Nástapcům apvštolů jste vypověděl posluš
nost,a nyní — abystesi ulovilbiskapství— pod
dáváte se měnivým choutkám stran o vládu na
radoicích a v obcích se tabajících a na konec i
ve věrouce rozhodovati chticích. Něco jiného, pane
Iško, jest připuštění obce ku správě jmění a nut
nými ovšem podmínkami, to se nechá 8 katolicis
mem srovnati a je to na mnohých místech k. p.
v Americe ano i na Moravě. Ale na místo vlády
Kristem ustanovené podrobovati se vládě „nevére
ckých č'enů“ obce, to přece nahlédnete, že je zá
bubné.

Revise Husova proceseu jen ať se provede.
Jest to i naše přání. Církev se jí nebojí.

Co se týká bojů politických ze etrany kněž
atva a zcela nového výmyslu církve náboženské,
tn ty boje přestanou bned, jakmile zákonodárci
nebudou dělati zákovy náboženství podrývající.
Dokud to je, bude to vždy povinností kněží lid
poučovati a ofrkev okovů, do nichž ji vrhá politika
bezbožců, zbavovati. Při tom ovšem objímá církev
vždy stejnov láskou všecky dítky, ať jsou jakého
koliv politického smýšlení. Pravíme — politického.
Ale nesmi to býti „dítky“, které politikou nazý
vají bezbožnictví. Proti bezbožnictví, třebas
se krylo názvem politiky, musí kačžstvo vždy se
postaviti. Nepřítel náboženství katolického ať si
nedává jména „dítka“, ať to řekne zřejině. Pak
ale nebude to boj církve proti „dítkám“ — ale
proti těm, kteří náboženství škodí.

Pro pouhé však politiky ať má církev ovšem
stejnou lásku pro všecky.

Tolik na vysvětlenou. Jest tedy povinností
každého křesťana vlastence, aby nejprv sebe cbrá
nil bludných lákadel iškovských, aby všude půso
bil k tomu, by neaváděl se lid věcmi, které ob
sabují odpory a rozněcují vášně; aby chránil dle
sil svých základ blaba národa našeho, víra totiž
sv. Cyrilla a Methoděje a víru av. Václava. —
Osvícení, víry své znalí katolíci bulou zajisté
věrně státi při víře otců svých a nedají se strh
nouti odpadiikem k tomu, co z Němec se sem
dere a na sklamání lidu „národním“ se nazývá.

Finanční ministr dr. Kaizl o ra

kousko-uherském vyrovnání.

V pondělním zasedání říšské rady odpovídal fi
nanční ministr na útoky poslanců socialisty Verkaufa
a barona Schwegla. Dobodantí vlády e Uhrami 0 vy
rovnání se atalo, aby příslušné krahy byly upokojeny,
že vláda prozatímně vyrovnání s Uhry provede, pak-li
parlamentární vyrovnání nebude možné. Ministr Kaizl
prohlásil za nesprávné líčiti vyrovnání tak, jako by
opravdu až do r. 1880 poměr náš k Uhrám pohybo
val se čárou stále vzestupnou, jako bychom do té
doby byly získávali stálých výhod a jako by od r.
1880 na straně rakouské ukazovala ne stále větší po
volnost. Vyrovnání 8 Uhry uzavřela strana barona
Schwegla a největší ústupky činila Uhrům tatáž strana
r. 1877—78. [enkráte achváleno znova rozdělení bo
nifikací, o zvýňení kvoty nebylo tehdáž také řeči a
teprve r. 1804 učiněn byl počátek s jistým zúčtová
ním potravních daní, ale nikoli pro stát, ve kterém
se vyrábí a vyváží, nýbrž ve prosvěch státu, ve ktorém
se výroba spotřeboje. Naproti tomu potvrdil ministr,
že vyrovnání uzavřené r. 1887 bylo prove
deno bezporušení poměru mezi Rakouskem
a Uhrami Pozn. redakce: To tvrdí poslanec

paty oc2ch,ačkoli a 1887 a 1888 tvrdily mladočeskéy a přední osoby, % i

zhoršily, 3, že Staročeši tehdy vyrovnání
, inistr Kaizl připustil že snad jsou to jednot

livé kusy předložených vyrovnacích ustanovení, které
budí způsobem zcela zvláštním odpor veřejného mí
nění, že jsou to zejména nová veliká břemena nepř.
mých daní, o něž otáčí se všechen odpor proti ny
nějším vyrovnacím ustanovením. Ministr potírá mí
nění, že by stačilo rázně vystoupiti proti Ubrům, aby
nám povolili příznivější vyrovnání. Zapomíná se při
tom, že Ubry jeou právě tak samos'atným státem jako
my. Uhři od té doby, co 8e vymanili ze jha centra
Jismo, rozvíjely se způsobem zcela netušeným nejen
Politicky, ale i hospolářaky, vedle Uher stojíme my

jakožto starší průmyslový atát ae sakofeným průmy
slem. Uhři touží povsnéstine hospodářsky Pe "
mají k tomu téš celou řadu příznivých podmínek. My

(sme průmyslovým svým odbytem poukázánína Uhry,hři jsou svými hospodářskými výrobky poukásání
ne nás (Totéž tvrdil r. 1888 dr. Rieger, ale Mladečeši
Jej tehdy proto potírali, kdežto dnes nasývají N. L
feč Kaizlovu věcnou, ad k vůlí voličům tvrdí, še s ní
ve všem nesonhblasí).

Jako my na svó straná „musíme zřetel míti na
své zemědělství a ové původní vyrobky, jako nejeme
ochotni a nesmíme dopustiti, aby toto naše zeměděl
ství nebylo potlačováno uherskou vládou, tak musí
též Uhry míti zřetel k svému mladému rozvíjejícímu
se průmyslu (Němci a socialistí: Tak mlaví uhorský
minjstri) . . o

Pokud se týče vyrovnacích předloh,neučinili
jsme ústupky jen my, nýbrž též Uhry. Ministr je
proti zřízení samostatné rakouské banky, protože by:
s odstraněním jednotné banky přestala též jednota
měny, peněz, obchodního území a obchodní ?!) poli
tiky. Zrašením hospodářské jednoty docílili byste toho,
že náš domácí průmysl stihla by krise dosud nevi
daná, všechna výroba by vázla a prázdná zásoba
směnek této samostatné banky rakouské vydršela by
snad konkurenci prázdného směnečného portefenillu
uherské samostatné banky. (Soahlae i odpor'.

Ohledně kvoty pravil ministr Kaizli, že pro
něho není kvota nejdůležitější částí vyrovnání, nýbrš
že jsou to zcela jiné věci, které jsou značně důleži
tější. Dle platného zákona o vyrovnání není věci vlády
Činiti parlamentu návrh o kvotě, nýbrá dle ústavy
jest věcí kvotové deputace dohodnoati se o kvotě a
oznámiti pak kvotu sněmovně. V otázce krotové jest
tedy vláda vlastně teprve v druhé řadě. Vláda však
nicméně trvá na tom, aby se kvota přiměřeně snížila
Poněvadě Uhry ziskají a Rakousko utrpí ztráty při
spočitání daní spotřebních, musí Ubři více přispívati
na společné záležitosti. Tato důvodová správa nebyla
snad vymyšlena v posledních dnech, nýbrž nalezá se
v rukou pánů poslanců již od dubna t. r. (Veselosť
v pravo, i mezi Mladočechy, ač tito to svým voličům
zrovna tak zatajovati a je Jaskýrovali jako němečtí
poslanci.)

Cosetýčecelníhoaobchodníhospolku,
tedy se jeví na obou stranách notnosf zachovati jed
notné hospodářskéúzemí. Na odstanění mlecího
řízení ve vyrovnávacích předlohách se pomýšlí, po
něvadž je to v zájmu zsmědělství. Také ustanovení
o železničných tarifechobsahují nikoliv nepatrnou
novotu. Rovněž ustanovení, dle něhoš připouštějí se
zástapcové zemědělců k celní a obchodní konferenci,
jest v zájmu obou států.

O upravení valuty a bankov
nictví.

Ministr Kaizl, mlavě o vyrovnávacích předlo
bách pravil o upravení valuty a bankovnictví:

Dosud bylo vzato z oběhu asi 200 mil. státo
vek, tak že zbývá ještě 112 mil. a 70 mil. hypote
kárních poukázek vzíti z oběhu, resp. jsou-li za ně v
oběhu státovky, tyto státovky a ostatní obíhající Ba
linky. Z těchto 112 mil. připadá na naši polovinu
říše 78:4 mil. Ty mají se vzíti s oběbu tím spůsobem,
že za 66 mil. vydají se v Rakousku 10korunové ban
kovky a za 2:4 mil. 5korunové atříbrné mince. Tím
to spůsobem budou vzaty všecky papírové peníze stát
ní z oběhu. K tomu máme zopotřebí značné množství
zlata, totiž 78:4 mil. a sice k tomu účelu, aby bko
ranové mince byly raženy a 10koranové bankovky vy
dány prostřednictvím banky. Tímto spůsobem má 80
státi naše valuta skutečnou normálně upravenou vala
tou. Žs tato okolnost vyrolá všeobecný souhlas a
všeobecné uznání aš na nepatrnou číst přivrženců
jiné měny v této eněmovně, to myslím, že mohuza
jisté tvrditi v úplném souhlasu s pány poslanci. Úko
lem naším jest přispůsobiti statat banky těmto no
vým poměrům měny a zaříditi bsnku tak, aby mobla
svého času nejen započíti s vyplácením hotovými, ný
brž aby se mobla také udržeti. K tomu jest také po
třebí, aby banka byla opatřena přiměřenýmiprostřed
ky. Ale také aby stát měl mnohem intensivnější vliv
na správa a dozor na banku. Na základě těchto my
šlenek pochopíte také obsah nových ojednání s ban
kou. Jedna skupina týče se tak zvaného 80, ve sku
tečnosti 76mil. dluhu. Ze 76:4 mil. aplatí se 30 mil,
30 mil. zůstane etát dlužen bance a 164 mil. banka
od tohoto dluhu odepíše, vyrovná tím částečně poža
davek státu, jenž vznikl za příčinoutak zvaného aši
ového zisku. To jest jedna skupina ustanovení obled
ně banky. Drahá skupina dot ká se nového upravení
part cipace. O tommlavil jiš poslanec dr. Verkaní,
ale ovšem spůsobem, jenž nezdá se mi býti zcela po
chopitelným, poněvadž podíly obou států na Čistém
ziska banky právě těmito sněmovně podanými před
lohami značně se zvyšuje. Výčitky proti těmto před
lohám jsou nemístné, nemístné i v tom případě, při
blíží li se k tomu, že Uhrám byl učiněn ústupek, že
zisk nebude rozdělováu dle dosavadní kvoty, nýbrž
dle skatečného výnosu, dle daně. Třetí skupina záko
nů v příčině změny bankovního statutu týká se změn
v organisaci rakoneko-uherské banky a těchto usta
novení, jak jsem s veřejné d skuse seznal, oposice do
sud nejvíce se chytla. Vytýká se, že byly učiněny
Uhrám v bankovní správě dalekosáhlé ústapky a ne

pírám, že v bankovním statutu jsou takové ústup
y. Jsou důsledky toho, co bylo r. 1878 zahájeno de

klarováním banky. Uherská polovina říše má nade vší
pochybnost nárok zříditi si samostatnou banku.

Prosím, omlavte mne, upozorním-li na věc, která
se tak často atává. Platí přímo za pravidlo utátní, že
u podniků, v nichž apotřebí ae dokoncekapitálů cizo
zemských, se nepřipouští, aby cizozemci a přímí zá
stupci těchto cizozemských kapitálů měli ve správě
těchto institucí většinu. Totopravidlo jest pánům za
jisté známo. Připomínám společnost státní dráhy a
čstné jiné instituce, v nichž zachovává se rovné hla
sovací právo s kapitálem přes nerovnou participaci.
Uvádím to proto, poněvadž Uhry skutečně požadovaly

přes to směnu baakovaího ststuta, k tomu,
baska připouští č. k provozování svého obchoduv zemích koruny Svatoštěpánské rovněš tak jakov

Rakouska a še tedy vliv má býti zcela stejný jak v
Ubrách tek v Rakousku a že tedy jest nezbytným dů
sledkem savósti správa dualistíckou, k níš byl dán

zajala ofvcdTeové.stanoviskooo vá daanejensaujele, nD je vala a ousko ne
mohlo je odmítnoatí. podporo

Zejmena kdyš státoprávní oprávněnost Uher ne
mohla býti popřena, še mohou ci zaříditi samostatnou
banku bez všelikého vlivu Rakooska. „Hlučné hlasy v
levo: Ať wi ji sřídí! Kdyš mají tolik práv, mají také

více platit!) Rád b 6 Prpmlaní ještě několik slov oopravé valaty a lé k tomu, že, pekud vím, ne
mělo opravení valuty, jak bylo započato r. 1892, těch
následků, jichž jeme se obávali, že naopak naše va
lata přímose ustálila, poněradě relační parita sůsta-
la takořka stálá. Úkolemvlády jest pokračovat v upra
vení vulaty ve smysla a dochu ujednání s r. 1898 a
1894, Nebude mejednati o to, naléhati spůsobem ni-.

jak škodlivým nebo povážlivým na zabájení placeníotovými, naopak především má se vyčkati, aby po

měry vyvinaly se psi samy sebou a aby novým poměrům přispůsobil ee také postup rakousko uherské
banky v příčině její valatových operací. Zkrátka, přa
devším má se celá věc fakultativně vyzkoušeti. (Nepo
koj v levo.)

Ano, pánové, vyskoušeti! Nejde to jinak a ji
nak to nepůjde. S definitivním rozhodnutím nesmí ze
jíti na nejisto. Bude snad lépe, necháme-li pměry
dříve se utvářiti, nežli vyslovímo právně faktum a
pokládám to sa vymoženost ve vyrovnacích úmlavách,
za vymoženost nikoliv nepatrnou, a to, pánové sami
musí oznati, že zákonité zavedení plucení hotovými
zůstane vybraženo sněmovně. Také nebude se co obá
vati, že následkem chystaného upravení valnty pro
středky oběžní ss ztenčí, neboť všecky státovky, které
byly dosud v oběhu, budou nabraženy jinými pro
středky oběžními a bude spíše ještě více prostředků
k placení, poněvadž navricením 830mil. z bankovního
dlnbu a přikázáním 15 mil. s reservního fonda ban
ky kovovému pokladu docílí se větší pružností pro
oběh papírových peněs.

yslím, že můšeme s velikýmnepokojením očekávati, kterak věci ty na základě předloh se vyvinou a
že dílo upravení valuty se zdaří. Nepravím to, abych
se vynášel, neboť celá myšlenka upravení valuty po
chází od jiné vlády. (Hlasy v levo: Které dělal jste
oposici!) Jsem si toho vědom, že jakožto oposiční po
slanec leccos musil jsem kritisovati a vytýkati. O tom
není pochybnosti. Takovéjest postavení oposičního
poslance, jenž má úkol, svou oposicí a svou kritikou
na jedné straně brániti jistému vývoji, jenš mohl by
snad býti jistě škodlivým, na druhé straně však pů
sobiti k tomu, aby vývoj bral se aspoů směrem, jak
Ooposice ai přeje.

Oposiční poslanec jest mnohdy velmi

spokojen, uskuteční-li se ze 100 proc., která žádá, nikoli 10 proc., nýbrž jen 5 proc.
a on pokládá svůj úkol za splněný a cítí jakési za
dostučinění, kdyš tímto spůsobem-li věci se vyvíjejí.

(Pokřiky v levo.) Prosím,pánové, tyto pokřiky mne zajisté nezmatou, mne nezalekne asi těsnopisný proto
ol, nebo jsem si vědom, že ve své oposici provozo

val jsem svou oposici vědy v mezích věcných a ne
mějte mi to za zlé, také v mezích slušnosti. (Souhlas
pravo. Poslanecdr. Schůcker: To jest pravda)

O novém zařízení daní potravních.

Ministr Kaizl zmínil se v pondělní svě řeči
též o celém novém zařízení potravních daní. Ministr
pravil: Dovolte, pánové, abych zmínil se ještě o
těch vyrovuacích předlohách, na které se dnes
nejprudčeji útočilo, totiž nikoliv o zvýšení, nýbrž
o celém novém zařízení potravních daní. Nezapo
mípejte, že vládu předložila znova zákon o kar
telech, zákon, jenž má ráz emineotně sociálně
politický a má nabýti v tom okamžiku platnosti,
kdy bude povoleno zvýšení potravních daní. Pře
devším chci se zmíniti o novém upravení potrav
ních daní. Chci uvésti věci, které nepokládám
dokonce za vymoženosti této poloviny říše a její
vlády, naopak jsou to výmoženosti, které prospěji
jak Rakousku, tak Ubrám. Uvedu-li tedy daň cu
kerní, defioitivní ustanovení bonifikací na 9 mil.,
snížení hranice polarisační k usnadnění vývozu
rafinády, uvedu-li úlevy inenším závodům enfšením
příspěvku k vývozním bonif.kacím,zřízení to, které
poslouží menším hospodářským závodům s rázem
cukrovarů, třeba že mnohá taková malá továrna
patří nějakému knížeti nebo hraběti, uvedu-li dále,
že jest v zájmu našeho průmyslu, aby cukr a líb
pro výrobu fabrikuntů, obsahujících cukr a líh,
které json určeny pro vývoz, byly daně prosty a
že průmysl tohoto drůhu tá býti chráněn na dru
hé straně zavedením celní přirážky z dováženého
zboží: jsou tu věci, které zajisté nelze pokládati
za nepatrné věcné zlepšení. Nerozpakuji se také
problásiti zvýšení cla se surového petroleje za vy
moženost v zájmu tuzemské výroby. (Odpor a
blasy v levo: Halič!) Řekněme především pro Ha
lič (Hluk v levo). poněvadž v Haliči jest výroba
surového petroleje domovem. (Hluk v leru). Pro
sím, pánové, došlo to tak daleko, še nesmí se říci,
co jest ve prospěch Haliče. (Hlasy v levo: Koho
v Haliči ?)

Jest to ve prospěch domácí výroby a nemohl
bych to říci s klidným svědomím, kdybych Be obá.
val, že cena rafinády bude tím vyhoána do výše.
(Odpor v levo.) Co se týče zákonů o daní s piva
a slíhu, jsou také vnich obsaženy četné důležité
a možné reformy pro pivovary a lihovary jak v
Uhrách, tak v Rakoasku. Slevy pro malé závody



jé Běco, co může se ovšemčiniti aměšNm, co jest skutečné důležitou sociálně-poli
kou vymožeností. Nesmíme stále mlaviti o 60

elálaí politiceve prospěch určsté vrstvy, neboť
„jeoe tahéjiné vratvy, nazné třídy, které zaslobojí

Je pravda, mezi 1385 mi pivovary jest
také -očkolik majitelů pivovarů, kteřípatří starým
blechtickým rodům. Máme snad pojati do zákona
ustanovení, že pivovarům, které patří brabatům,
knížatům nebo baronům, tyto výhody se neposky
tojí? (Veselost.) Mezi 5632 nejmenšími pivovary

není ani Jedou majitel šlechticem. Také zákon odaní z líhu poskytuje boapodářekým'lihovarům
četné výhody. Tím, že mohou pracovati po celých
12 měsíců na místo donavadních 8 a že bonifikace
so jim zvyšuje.

Ministr doufá, že sněmovna, až dojde v po
drobnou poradu o vládních předlohách, bade o
ních souditi jinak.

Dr. Kaizl pravil dále, že velmocenské po
stavení říše závisí na hospodářské jednotě obou
polovin její a bude-li tato hospodářská jednota
zmařením vyrovnání ohrožena, přestane také spo

jeěně zastupování na venek, jakož i společná armáda.

Do Nové Paky.
Panu pisateli článku: Pan farář Fiedler ata.

v Jičínském Obsoru čís. 29. Ctěný panel Horšíte
se na vlb. pána Koubu, že prý na Pace ve svém
kázání řekl: »Hus kázal, že každý člověk rodí
se s předurčením a nemožno mu osudu jeho se
vyhnouti.“ K tomu dodáváte: »Škoda jen, že prav
divý onen kazatel neuvedl, ve kterém z Husových
spisů podobný nesmysl jest ohsažen.« A dále pra
víte, skdyby Hus byl věřil a užil na předurčení
člověka . . . nebyl by zajisté jal se obraceti teh
dejší zejména vyšší společnost lidskou od nemrav
nosti a neřesti.«

Ctěný pane, jsme vám k službám. Učení to
nalezá se v latinském spise Husově: De Ecclesta.
— O církvi — na jehož základě byl Hus odsow
sen. (Kap. 6., Svazek I. fol. 205.) Nemáte-li spisu
toho a nerozumíte li latinsky, opatřte si dějiny
české od Palackého. Palacký, evanjelík, zajistéve
lský ctitel Husa, píše výslovně, že Hus učil před
určení (praedestinaci) v sťrohém — v hrubém —
smyslu slova toho. Místo to naleznete v původním
vydání dějin těch v díle třetím, knize jedenácté,
v článku čtvrtém, na stránce sté osmdesáté deváté,

A až si to přečtete rozpomeňte se, že jste to uče
ní Husovo nazval Vy — a ne my — nesmyslem.
Jste tedy polapen jako ctitel, nechcemeříci dle Vás
hlasatele nesmyslu, — ale jako ctitel někoho, je
hoš učení nesnáte a ješ sám savrhujete.

A když pravíte, že by byl Hus nekázal ne
n--avnosti, kdyby tak byl učil, musíte uznati, že
Hus, j ; ici

Před soudem vášní nezaslepeného zdravého
rozumu Hus jako učitel víry, P.

A když, ctěný psne, Vy a Vaši soudruzi vy
dali jste aneb šířili dopisnice, že Hus učil čemu
Pán Ježíš učil, vidíte, že klamajíce sami sebe v
klam a blud uvedli jste tisíce lidu českého, začež
se Vám bude před věčným a spravedlivým Soud
cem odpovídati.

Jeden v Pace známý
katolík, jenš Husa jako vlastence ctí.

Aje a hc pra ,

Drobné zprávy.
Jmonisy J. V.císaře a krále našeho

oslaveny byly v Králové Hradci důstojně. Uřední a
erární budovy, biskupství, školy, ústavy a mnohé do
my soukromé byly ozdobeny českými a rakouskými

« prapory. J. Milost, ndp. pan biskup Edvard Jan Nep.
Brynych celebroval o 10. hud. v chrámu Panny Marie
slavnou měi svatou za přítomnosti všech duchovních,
státních, vojenských a samosprávných úřadů.

Zprávy dlecésní. Jmenováníjsou: p Fr.
Vacek, děkan Ronovský,b. vikářem Čáslavským, pan
Váci. Fejkl, děkan Kyšperecký, b. vikářem Králickým,

„ Tomáš 3třebský, děkan Mikalovický, b. vikářem
hradimekým, p. Josef Beran, děkan Královédvorský,

b. vikářem Jaroměřským. Ustanoveni: p.Rudolf
Bezděk, kapl. Stonařovský, za faráře do N. Vy-kytné,
p. Vlad. Hornov, katech. Dobrušský, za suppl kate
chetu na reálce Pardubické, p. Jan Vašíček, koop.
Kunštateký, za koop. do Švarcentálu, p. Vojt. Krejčí,
koop. ve St. Buka, za admin. do Rokytníka, p.Bo.
humi! Kacafirek, neomysta, 24 kaplana vHradci Krá
lové, p. Jos. Kotlář, neomysta za koop. do Kanštáta,
p. Frant. Král, neomysta za koop. do Fřehechovic. Za
duchovního správce polepšovny v Opatovicích usta
noven jest: pan Frant. No'ák, býv. farář v Jásené.
V Pánu zesnul: p. Jan Kalous, kaplan v Novém Byd
žově, + 0. října 1898. (narozen r. 1864 v Solnici, vy
svěcen 1887.)

Dary na Adalbertinu. Vdp.J. Blužek,
děkan v Kostelci u Chrasti 10 zl.; vdp. Alb. Seidl,
farář v Brasnici 100 zl. S potěšením zaznamenáváme,
že i duchovenstvo německé národnosti považuje „Adal
bertinam“ za dům svůj Příklad tento měl by býti

poroazením pro některé jednotlivce z české strany,teří nepřispějí na epolk. dům ani korunou „ročně.
Zvláště tato příští čtyti léta jest třaba, aby ducho

svůj podnik, e jsked podporuje často podniky zcela
Ibostejné aneb nám nepřátelské. Bovněž mnozí ještě
nevyplnili svých slibů a na slíbené obnosy slošili
dosud málo aneb scela nic. Dovolíme sí zmíněné pány
příležitostně na jejich slib opomenouti.

Osobní. Referent pro vodní a meliorační zá

Ješitósti, pan okresní hejtman Filip, rodák Pl <9ěký, stel se místodržitelským radou. — Komisař v No
vém Městě p. Petra š, jmenován byl místodršitelským
tejemníkem Zdejší rodák, pan V. Skákal, stal se
okresním hejtmanem v Blatné. '

Návštěva J. B.. v Borromaneu. Vden
císařských jménin zavítal J. M. ndp biskop do svého
studentského konviktu. Vznešeného hosta uvítalo před
stavenstvo u chovanci v domácí kapli, kdež ndp. biskup
povzbadil chovance ku horlivémo stadia a ka avědo
mitémo šetření předpisůnáboženských. Po otcovských
erdeéných slovech rosmlouval ndp. biskap blabosklonně
s jednotlivými cbovanci, načež prohlédnuv některá
nová opatření ku pohodlí chovanců směřující, opustil
ústav, uděliv všem vrchnopastýřské požehnání.

Presidentem pražského vrchního
zemského byl prýjmenován nikoli tchán barona
dra. Otakara Pražáko, Němec Mallý z Brna, nýbrš
ministerský rada u nejvyššího soudu ve Vídni doktor
Wolf, rožený Čech.

Pemětní deska na rodném domě
dr. Julia Girégra v mlýněbřezhradskémbyla v
neděli 2. října slavnostně odhalena za přítomnosti asi
600 osob. Podobně jako sešlo ze zvláštního vlaku
z Prahy do Králové Hradce a do Opatovic, tak bylo
též účastenství z Hradce a z nejbližšího okolí nepa
trné. Z poslanců se účastnili slavnosti pp. dr. Edvard
Grégr, Engel, Pippich, Formánek a Klouček. Účastní
ky slavnosti uvítal starosta březhradský p Feigl. Řeč
na oslava dr. Julia Grégra promluvil vděčností mu
povinný dr. Engel. Po jeho řeči zahrála sokolská hud
ba „Kde domov můj“ a „Bývali Čechové“. Předseda
družstva k zasazení desky, továrník p. St. Červený
odevzdal pakdesku v opatrování místního obecního

Sa Grégrovu lidovou knihovnu doporučilřídícímuučiteli,
Z Pražského Předměstí. V nedělidne

9. října pořádá ženský odbor tělocvičné jednoty „So
kol“ v Pražském předměstí v sále „na Střelnici“ ve
prospěch vystavění vlastní tělocvičny Sokolskou sva
činu spojenou s bufetem, při kteréž koncertuje kapela
Sokola Třebechovického, řízením kapelníka br.Jaro
měřského. Program koncertu. 1. Slavnostní pochod z

Břetislava“ K. Bendla. 2. Oavertara k op „Za
kletý princ“ od Hřímalýho. 3 „Benátky ve Vídni“.
Valčík od Dracha. 4. „Pomněnka“. Romance pro hou
sle a čello od Fibicha. 5. „Alpská květina“ Ouver
tara od Tittla. 6. „Kočičí kvartetto a harfenická sere
nade“ od Rázka. 7. Bulharských tanců č. 1. od Šeb
ka. 8. „Živě a vesele“. Velká směs od Šastra. V. „Na
shledsnou“. Koncertní polka pro křídlovka od Glei
snera. 10. Směs z českých písní od Pehela. 11. „Špa
něleké dostaveníčko“. Solo pro cornu od Jangmanna.
12. „Utok“. Kvapík od Pičmana. Večer věneček tam
též. Začátek koncertu o 3. hod. — Začátek věnečku
o 8. hod. Vstupné: do koncertu osoba 20 kr., rodina
60 kr., do věnečku osoba 30 kr., rodina 80 kr. Dárky
do buffetu přijímají ee dopoledne ve spolkových míst
nostech „na Střelnici“,

Přednáška v Jednotě tevaryšské.
V neděli dne 9. října přednášeti bude dp předseda,
Dr. Fr. Reyl „O demokratické církvi“. Začátek o
půl 3. hodině odpol. Po přednášce v kapli pobožnost.
Uvedení hosté jsou vítání. Zdař Bůhl

Osobní daně = příjmů. Bernísprávavy
zývá vyhláškou všechny osoby, které vyplácejí platy
přes 600 zl. ročně, aby oznámily do 20. listopadu t.
r. u vyměřovacích úřadů [. instance (berních správ,
okreeních hejtmanství) jméno, bydliště a zaměstnání
jejich příjemců. Jinou vyhláškou vyzývají se majitelé
obydlených domů neb jich zástupci, aby předložili
berním úřadům do 20. listopadů t. r. výkazy všech
osob v domě bydlících, spořádané podle bytů a ob
chodních místností a při pronajatých budovách s uve

kdením nájemného a udali jméno a způsob povolání
nebo výdělku i bydliště jednotlivých obyvatelů. Pod
pronajímatelé mají ovésti své podnájemníky a nájemné
od nich placení a přednostové domácnosti všechny k
jejich domácnosti patřící osoby, které mají nějaké
vlastní příjmy. Vzorce k přihláškám těmto lze ob
držeti u berních správ a obecních úřadů.

Konkurs na místa notářská ve Vy
sokém Mýtě a v Polné jest vypsán do 20,
října. Žádosti podány baďtež zdejší notář<ké komoře.

Vyvážení výkalu v Hradci Králové
působí obecenstvu mnoho nepříjemností. Člověk někdy
následkem penetrantního zápachu div nepadne. Výkaly
by se měly vyvážet v pozdějších nočních hodinách,
kdy obyvatelstvo nalézá ne již doma.

V „hotelu“ židovky Nteindlerovy
„a růže“, kde vóvodí známý Hájek, dějí se v noci ty
největší orgie. Lehké ženštiny z celého Hradce, mla
díci a všelicí noční lompové ulaví tu hnusné orgie.
Majitelé okolních domů nočními těmito výtržnostmi
trpí nesmírně, neboť slušsí nájemníci v okolí tako
vého nočního pelechu nechtějí bydleti, bojíce se o své
dítky, aby mravně nespustly. Doufáme, že toto při
pomenutí stačí, aby sl. městská rada vyčistila konečně
město a vypudila odtud všelijaké smetí,

Svatba na kole. Výrábitelvelocipedistůp.
Kalkus z Koklen slavil v úterý svou svatba v Krá

lové Hradci p velocipedistsku. Ženícha nevěsta, dvadružbové a dvědružičky jeli na kolech, ozdobených
květinami. Při jízdě z Koklen mohla býti svatba
+nadno ekácena; na štěstí mohl se ženich zachytiti
stromu; při zpáteční jízdě měl mladší družba mu
ličkou nehodu. Svatba tato budila v Hradci i cestou
všeobecnou pozornost. =

Účetní výkax spořitelny městské
v Náchodě. Během měsíce září bylo do spořitelny
městské v Náchodě vloženo 40.363 zl. 62 kr., vybráno
49.097 zl. 18 kr. Poskytnato půjček 76.710 zl. 76 kr.
Splaceno na půjčky 59,474 zl. 93 kr. Stav koncem

1,914.877 z). 01 kr. Přebytky u peněžních ústavů «
cenné papíry 113.080 zl. 18 kr, Obrat pokladniční sa
měsíc září obnášel 339.603 xl, 33 kr.

Zkušební řád pre střední školy
v Německa byl značně změněn. Studium staro
klasických řečí a gramatické bude od 1. dubna 1899
obmezeno ve prospěch všeobecného, historickofiloso
fického studia. Co se týče tohoto poslednějšího, bade
se žádati rozvoj ústavních poměrů ve Spartě, Athe
nách a v Římě, zejména pak v.Německa a Prusku;
žádati se bude přehledná znalosť pruské státní a ně
mecké říšské ústavy a znalosť nejznamenitě ších no
vějších vlasteneckých dějepisců německých. Pro vyšší
třídy bude se žádati znalosf a porozumění nejdůleži
tějších hospodářských a společenských změn od skon
čení třicetiteté války už po naši doba. Zkušební ko
mise badou příště oprávněny, již na základě prospě
chu ve studiích rozhodovati o připuštění ke zkouškám.
Oproti posud platnému zkušebnímu řádu znamená to
veliký pokrok v Německu. U nás by také neškodilo,
kdyby na vysokých školách více neš dosud přihlíželo
se k větší zaalosti rozvoje ústavních, státních, social
ných, hospodářských poměrů a vůbec kulturně histo
rických otázek.

Fanatiemus svobodomyslný a fana
tlsmue klerikální? Úterní „N.L.“ odvažajíse
opět mlaviti o fanatismu klerikálním, který prý se
jeví stejným způsobem jako sociálně demokratický.
Protože nemůže prý působiti a úspěchu významněj
šího dobýti prostředky a cestami mravnými a rošu
movým přesvědčováním, hlásá prý zkázu a smrt ka
ždému,kdo opováží se jakkoliv stavěti se na odpor
klerikální prcpagandě a to třeba i zcela bez skuteč
ného úmyslu. Katolické listy prý boykottají tiskaře,

kteří se odvažají vydávati spis pyepodomnonějí a„Kat. L.“ prý poučojí, co na klerikální schůzi stačí,
aby posluchač byl křesťaneko-sociálně vyhnzen.“ —
Píšíce takto, myslí si patrné „N. L“, že každý má
takovou kočičí pamět, jako ony. Kdo pak hlásal, že
člověk pochází z opice, kdo tapil víra v Boha, kdo
zlehčoval náboženstí? Inu, byl to především tentýž
člověk, který hlásal, že české státní právonestojí za
fajfku tabáku, byl to p. Dr. Eduard Grégra Národní
Listy. Kdo pak sliboval rolníkům rozdělení šlechti
ckých velkostatků, kdo blásal, že nikdo nesmí míti
přes 1000 měr půdy? Byl to svobodomysiný žid Marek
a Nár. Listy. Kdo pak eliboval a hlásal, že český ná
rod dobude všeho bez spojenců? Inu Národní Listy.
Kdo sliboval sestátnění dluhů snížení, ba i odetra
nění daní, snížení nákladů válečných, národ ve zbra
ni, odstranění centralismu a byrokratismu? Inu, byly
to opět Nár. Listy. Kdo však stvořil v Čecháchsoci
alisty a pomáhal doma i ve Vídni dělati centralistické
zákony a centralistickou propaganda? Ioo, byly to
opět Nár. Listy. Kdo mařil pomocí najatých klacká
řů v Čechách konservativní schůza, kdo stvořil omla
dinu, kdo naučil zasloužilým a pořádným lidem vy
tloakat okna? Inu, byly to opět Národní Listy. Kdo
vyhazoval Staročechby a klerikály z veřejných míst
ností? Inu, dělali to ctitelé a učedníci Národních Li
stů. Kdo hlásal boykott proti staročeským aklerikál
ním novinám, živnostem a osobám? Iau, byly to opět
„svobodomyslné“ Národní Listy. Kdo? vydal heslo:
„Kupovat raději od žida a Němcenež od Starořecha“?
Inu, byly to nobeledové Národních Listů. Kdy žije, tyje
a bohatne z židovských a německých insertů a zákaz
níků? Inu, kdož by tobyl jiný než Národní Listy! Kdo
balamotí, vodí za nos a ohlupuje po 38 let český ná
rod lžemi, výmysly, překracováním, ba i falšováním ?
Inu, jsou to opět u opět Národní Listy. Kd3 re do
sud vždy spulčil s každým odpadlíkem a vyvrhelem
strany klerikální a staročeské? Inu, nač tu ještě jme
novati grandžarnál z Marianské ulice? Byly a jsou to
prostředky a cesty mravné, je to rozumné přesvědčo
vání, co dělaly a jak si až dosud počínaly Národní
Listy? Koho pak mnedle v českém národě ještě nena
mladily, neterrorisovaly, neubíjely a nezklamaiy? Ina
takového člověka by Diogenes s lacernou teď marně
hledal; nenašel by ho, i kdyby pomocí Rontgenových
paprsků prohlédl každému srdce i ledví.

mrtí. Dp. Karel Altmann, c. a k, polní
kaplan, osobní farář a spirituál konventu řádu av.
Voršily v Kntné Hoře, zemřel v Pánu dne <. října
1898 raněn byv při ranní mši svaté mrtvicí. V úterý
o půl 4. hodině odp. byly tělesné pozůstatky zvěčně

lého za obřadů církevních vykropeny apok na hřbitově u všech svatých pochovány Ve středu konaly se
v kostele klášterním za lidumilného, horlivého kněze
zádušní služby Boží. R. i. p! — Úmrtí. V Novém
Bydžově zemřel dne 5. října ráno vp. Jan Kalous,
kaplan tamější. Zesnulý narodil ee v Solnici dne 27.
června 1861, na kněze vysvěcen byl dne 11. Července
1886, Pobřeb koná se v pátek o 10. hod. Vp. Kolous
těšil se veliké úctě a vážnosti. R. i p.

Starejme se o dobré osivo. Jižběhem
žní bedlivý hospodář má pečovati o získání dobrého
osiva, poněvadž vliv jeho na výnos je všeobecně uzná
ván a strojnictví poskytuje v nynější době k tomu
účelu vhodné pomůcky. Více než navelikosti zra zá
leží na jih váze, neboť ne největší, nýbrž nejtěžší zrna
hodí se k seti nejlépe. poněvadž prostředek velkých
zrn, je mnohdy i prázdný. Ukázalo se opětně, že vý
nosnost toho kterého druhu nezlepšila se tříděním dle
velikosti zrn. nýbrž jakost obilí tímto způsobem tří
dění naopak ještě utrpěla. Třídění dle váhy provádí
se nejjednodašeji převátím, velmi se také doporačují
nyní k účela tomu neobyčejné zlepšené čistící mlýnky,
které poskytují výborné osivo. Chceme li z těžkých
zrn míti největší, musíme používati trieurů. Tyto
stroje rozdružují zrno dle velikosti do tří neb čtyr a
odstraňují anučasně všechna cizí zrna, oddělují žito
od pšenice a přibližně i ječmen od ovsa. Do osiva
nejen nepatří veškerá semena plevelová, nýbrž od bez
vadného osiva žá láme, aby bylo čistou odradou. Proto
třeba učiniti na eýpce, ve stodole, přimlácení strojem
vhodné opatření, aby se osivo udrželu co nejčistší,
Co se týká barvy osiva, dává ae u žita přednost barvě
šedožluté a šedozelené; ty mají vždy plnouformu
zrna, jemnou slupku a dobrou klíčivost. nědá a tma
vohnědá zrna třeba naproti tomu zavrhnoati, | Barva
ječmene má hýti světle žlutá jako elámu; šelivá nebo
modravá barva prozrazuje méně cenné zboží, ves u



ice nesmějí vyhlížeti pestře; je-litomea tak, ne
Paje obilí stejnoměrně. jh

Výstava ovocalcká, ješ konati se bude
v sále od 8. do 11, října ve Ústřed.

Matice školské bude velmi zajímavá a proto zajisté
četně navětívena.

Politický přehled.
Z Vídně. Politická situace mimo nadání

zhoršila se v neprospěch německé oposice. Tato
si v kruzích rozhodujících ublížila nesmírně tím,
že nekonečným mluvením chce přijetí rakousko
uherského vyrovnání zmařiti. Uhři jsou opět do
pálení štváčskými články obstrukčních časopisů,
které si brají pojednou na ochránce rolníků, ře
meslníků a průmyslníků, ačkoli by dříve Němci
šmahem byli vyrovnání schválili, kdyby jim Ma
ďaři k vládě byli dopomohli. Némci si zkrácení
pobytu císaře ve Wallsce a jeko náhlý příjezd do
Vídně vykládali špatně. Mysleli, že ministerstvo
Thunovo ustoupí baronovi Chlumeckému nebo
ministerstvu Bůrnreitherovu. Než císař, který se
rozhodl vrátit se do Vídně ještě před sobotní mi
pisterskou radou, přijal předsedu ministerstva bra
běte Thuna velice milostivě a zmocnil jej, aby
příště opíral se úplné o pravici, V tom
případě musí se ovšem pravice státi úplně vládní
stranou a musí hlasovati pro vládní předlohy.
Za velké oběti, které pravice říši přinésti jest
ochotna, musí tato pravici ponechati ovšem jistý
vliv na vládní politiku; předseda ministerstva mu
sí předáky pravice povolati do svého ministerstva
a musí vyhověti nejnutnějším požadavkům jed
notlivých stran pravice, Češtíposlanci, kteří mají
povoliti vládé velké zvýšení danía kteřímají schvá
liti rakousko=uberské vyrovnání, musí žádati: zří
zení české university a techniky v hlavních mě
stech moravských v Brně neb v Olomouci a ni
koli snad v Prostějově, Kroměříži neb vPřerově;
čeští poslanci musí žádati doplnění a zřízení vyř
ších i nižších odborných škol nejen v Čechách e
na Moravé, ale též ve Slezsku. Čeští poslanci mu
sí naléhati, aby příspěvek vlády melioračním a
regulačním fondům byl zvýšen, aby četné melio
rační projekty mohly také provedeny býti, musí
žádati zrušení mlecího řízení, zlevnění tarifůa
úvěru, zavedení obilních skladišť,společenstev, po
jišťoven požárních, krupobitních, dobytčích pro ty
hteré země. Pro živnostníky solidní musí učiniti
fondy rakousko-uberské banky přístupnější, musí
vůbec nalébati na vládu, aby tato pro potřeby
českého jidu měla více smyslu, zejména aby erár
ní potřeby vice než dosud brala přímo od země
dělských a řemesinických společenstev, aby v službě
vojenské zavedla jisté úlevy pro rolníky, kteří se
zjeanáním čeledi a dělníků mají nesmírné potíže.
Vídeňské vlády nazíraly dosud na všecko až pří
liš centralistickými brejlemi a měly dosud na zře
teli více zájmy velkoprůmyslu a velkostatků než
zájmy středních tříd obyvatelstva, Zásady, na nichž
za vlády hraběte Badena, usnesly se strany pra
vice, poskytují vládě i stranám dobrý poklad k
úspěšné práci. — Bude-li míti pravice náležité
zastoupení v ministerstvu, bude soolad mezi vlá
dou a pravicí tím větší. — První obětí změněné
politické situace stal se ministr dr. Bůrnrei
tber; byl císařem v milosti propuštěn a na jeho
místě povolán do ministerstva baron Dipauli.
Katolický tento předák jest politik střízlivý, v ná
rodních otázkách jest nepředpojatý, v obchodních
záležitostech jest obeznalý, jest zkrátka muž prak
tických zásad i činů. Jihoslované si přejí, aby je
jich vůdce, katolický Slovinec dr. Povše povo
lán byl do ministerstva, Jiní vidí v hráběti M.
Zedtwitzova příštího ministra orby na místé
ministra barona Kasta; mluví se též o odstoupení
ministra kultu a vyučování braběte Bylanta a
ministra spravedinosti ši. dr. Rubra, kteří orý
mají býti oabražení jedním předákem polským a
jedním klerikálním. Z Olomouckého advokáta dr.
Jans Žáčka pečou již ministra krajans, Pokud
ném známo, iuformuje se hrabě Thun rádu tohoto
vážného moravského politika, ale tak daleko věci
ještě nedospěly, jak si to smyslila bujná fantasie
některých poslanců a novinářů. Celkem může se
Hci, že politická situace se obrátila tento týden
v náš prospěch, ale užitek z této změny budeme
míti jen pak a jen tehdy, budeme li dělati poli
tiku rozumnou, počitající s danými poměry.

Z Říšské rady. V minulém čísle pravili
jsme již, že vláda předložila ve čtvrtek 29. září
všecky vyrovnávací předlohy (celkem 35) a všecka
nařízení vydána na základě článku 14 st. základ
ních zákonů. Na to vyzvala vláda sněmovnu, aby
zvolila členy kvotové deputace. Za Čechy zvoleni
dr. Fořt « Heřman Janda. Poslanec baron Schw e
gel a spol. podali pak jménem ústaváckých vel
kostatkářů návrh, kterým asc vláda vyzývá, aby
podala ihned zprávu o ujednání s uherskou vládou
v příčině vyrovnání. Dále se vyzývá vláda, aby
vyrovnávací předlohy ibned podala, a aby byly
tyto předlohy přede všemi pilnými návrhy pro
jednány a první čtení ihned aby bylo dáno na denní
pořádek. V pátek 30. záři pro Schweglův návrh a
pilnost hlasovalo 173 Němců, Vlachů a socialistů,
proti pilnosti hlasovala pravice. Čeští poslanci dr.
Fořt, Kryf a Bslský vzdálili se před hlasováním
ze snimovny, Protože mnoho českýchposlanců hned

po vyplacení diet domů odjelo, zůstala vláda 162
blasy v menšině, Byla to ostudné porážka, zaban:
bující sněmovní většinu a zejména české poslance,Lebkomyslnost,bafrivolnostmnohých
»národníchlenochů a.pecivalů“ a nikoli
národních pracovníků a osstatečných
bojovníků za nezadatelná práva náro
da« jest neodpustitelnou a nelze ji dosti přísně
káratijiž proto, poněvadě nynější krise
vyvolána byla jen bojem za naše práva
národní proti zpupnosti německé. Když
přišlo k první bitvě, při níž měla se ukázati síla
Čechů a pravice oproti levici, při níž se mělo im
ponovati nohoru i proti obstrukci, tu celá tře
tina českých poslanců scházela, ačkoli
hrabě Thun půl hodiny před tím byl prohlásil,
že se chce opírati nyní jen o pravicí a že je s
většinou za jedno. Tato třetinačeskýchpo
slanců před první bitvou bídné utekla z Vídně,
pončadž jí pohodlíosobníbylo milejší
než zájem národní. Tatáž nestatečnosta le
nost pomobla Němcům k vítězství a Slovincům
k poréžce v o'ázce celjského slovinského gymna
sia. Uražení tehdy Slovinci splatili tento nevděk

chům tím, že v pátečním sezení do jednoho
byli ve Vídní přítomní Inu Jiboslované, Poláci a
Rusíni musili nejednou hájit zásady pravice nejen
proti německým ale i proti českým liberálům!
»Plzeňský Obzore dostal o této záležitosti tuto
zajímavou zprávu z Vídně: Tento nový skandál
nesmí zůstati bez následků. Neboť buď mají po
slanci býti ve Vídni a konati svou povinnosť, nebo
se musí mandátu vzdáti. Trapně působil výrok
hraběte Thuna k poslancům pravice a zejmena
českým: »Ve své řeči s plným védomím a pře
svědčením prohlásil jsem, že vláda opírá se o vět
šinu, se kterou jest nyní za jedno. A hle! za půl
hodiny na to tato mujorita cctne se v menšině.
Levice mi neuškodila, ale Čechové mne
porazili, Nenich se to vymstí.“ — Nezá
sluhou našich poslanců se stalo, že formální ví
tězství Němců nezpůsobilo skutečnou porážku
Čechů. — V pondělní schůzi dne 3. říjnapo
dola vláda několk důležitých předlob, týkajících
se upravení vzájemných poměrů mezi Rakouskem
a Uberskem v příčině kolků, poplatků a tax, za
vedení větších daní ze spotřeby cukru, o úpravě
platu státních sluhů, v karielechpro věcispo
třební. Na to se jednalo merilorné o druhé části
pilného návrhu barona Scbwegla. Přijato 202 hlasy
proti 33 hlasům, aby se předlohy o vyrovnání
začaly hned projeduávati. Proti předlohám se
dalo zapsati 55 poslanců. Pro předlohy nechtěl
mluviti z počátku nikdo, pak ale mluvil pro ně
rytíř Jaworski. Němečtí řečníci prozradili, že
chtějí vyrovnání umluvit, ale nikoli provésti a
opraviti.

Rakouská kvotová depatace, jejíž
přejsedou je brabě dr. B. Schěnborn, místopřed
sedou Jaworski, zpravodajem Beer a zapisovate
lem dr. Povše, bude 10. října v Pešti v préci po
kračovati.

Dreyfass bude předveden před nejvyšší
soud ve Francii jako svědek, Za měsíc bude tedy
v Paříži.

Mezinárodníkonference proti anar
ehlstům zahájeny budou v Římě. Anarchisté
nemají býti v zemích trpěni a policie má je pří
sně stíhati.

Spolek zemědělců německých zaujme
určité postavení k volbám do pruského sněmu.
Spolek žádá především, aby bursovní zákon se
teké skutečné prováděl, aby se chovu dobytka
v Německu dostalo ochrany a aby se stěžoval
dovoz amerického, australského a cizozemského
mass, Zemědělci dále žádají systematické rozvět
vení dopravních cest v zájmu veškeré domácí vý
roby; dále žálají rozvoj a zdokonalení organisace
domácího obchocu obilím, rozvoj a zdokonalení
zemědělského osobního i bypotekárního úvěru i
provádění podniků mehoračních, Při tom má se
na saž dosud úplně zanedbávanée zemědělské
zájmy při stavbách vodních a regulování vod pa
třičný ohled bráti | Dále žádají podporu stavu
středních živnostníků a spravedlivé upravení bře
men obecních a školních. Pruský zemský sněm
má dále na vládu naléhati, aby hospodářská po
Jitika říše vedena byla se zřetelem na zemědělské
potřeby obyvatelstva.

Zvěsti z východních Čech.
Z Jaroměře. Konečněsnad dočekámese

rozlaštění té palčivé otásky se sálem pro koncerty,
přednášky a divadlo. Tělocvičná jednota „Sokol“ ob
držela místo ke stavbě od obce na pražském před
městí na cvičišti hasičském a v nejbližší době již vy
píše konkurs k zadání stavby. Mohli jsme míti doko
nalý sál na náměstí v hostinci „u Iva“, neboť dům
ten ze základů se stavěl nový, ale nevíme, zdaž ma
jitel sám neb stavitel to zavinil, že sál ač dosti pro
storný přec potřebám časovým nevyhovuje. Ostatně
příliš nelitojeme toho, neboť likoavostí a Ihvatejností
rozličných orgánů dostal se dům ten do rakou, kdež
býti neměl. — V neděli dne 2 října uepořádala ře
Mmeslnicko-živnostenská besede v télocvičně chlapecké
školy ne „Ostrové“ veřejnou přednášku p. Jana Třeští
ka, c. k. profesora na všeobecné škole řemeslnické v
Jaroměři a dopisovatele katolické „Vlasti“ o průmy
slových poměrech boseneko heroegorských“ spojemou

výsta j robkůa kolekcí krajinných

K o doaě pbe0 

vaných zemí a byl hojnou pochralou od nchačů

řemeslnické a přístapná od.8. do 5. hod, odp. vabu
sovala u četných návštěvníků obdiv a posornost sa

olouženou. Bylo by ci přátipodobných přednátek častěji. — Továrna bratříStárků nepracoje již po dva
měsíce. Skoro příliš záhy dostavil so homkare a pami
va ční prý jen maličkost — 300.000 zl. Smutně sní
nad krásným městským parkem nedýmající komín a
celá továrna jest příšernýmzjevem krásnému okolí.
Nelze zde zamiče jvení, jak mohla svého času
městská správa, která tolík tisíců vynakládá na park
a ozdobu města a která s tskou opatrností při no
nových stavbách si počícá, jak mobla dovoliti, aby
takový smrdutý bastroš sbystil na věčné Časy tu neje
krásnéjší partii města. Inu ten dvojí loket! — Dne
21. října o v, hod. dopol. koná se v této továrně ve
řejná drašba a sice prodé se 191 balíků vsork. kar
tounů, 46 bal. různých zbytkůpo 100 metr., 24 bal.
vzork. barchentů, 36 bal vzork. brilantinů, 70 bal.
vzork. kartounů. — Konečně také pověstná správa
jiho severo-něm. spojovací dráby odbodlala se i u nás
rozšířiti nádraží a zlepšiti pověstné záchody. Bobutel
nedéje se tak blíže městu, nýbrž směrem k Jesbinám,
sč = Jaroměře všude místa krásného na sbyt. Jeme
šádostivi, zdaž také postaví krytý perron pro obecsn
stvo, aby nebylo vydáno na milost a nemilost, všeli
ké časové psotě. Divíme te věru, že k této bezohled
nosti pasažéři s Josefova, kteří přec na lesk uniformy
a celého úbora jdoa, tek dlenho trpělivě mlčeli.

Z Velichevek. Na vybídnutíokresníhoho
spodářského spolku v Jaroměři pořádali rolníci © av.

úclavu robotní slavnosť v Jaroměři. Téměř všecky
obce a hosp. besídky byly na slavnosti sastoupeny a
též mnohé spolky. Dívky objevily se na slavnosti vět
šinou v národních krojích, Protoše slavnostní řečník

apředneda spolku českýchzeměděloů p. Staniel. Kubrs Kněžovsíse nedostavil, promluvil o robotě a její ru
šení zemský poslanecp. Jan Jaroč s Čáslavek, Zmí
nil se o vzniku a vývoji roboty, o stavu její všeobec
ném v posledních dobách jejího trvání a o robotě na
panství Smiřickém, které zabíralo většinu obcí na Ja
roměřska, zvlášť. Pan poslanecJ. Jaroš mluvil prostě,
ale věcně, vybízel rolnictro k sdružování a k lepšímu
odbornému vzdělání, které jest podmínkousachování
s pívání stavurolnického. avnosť velichoveká,

i omad měla méně účastaíků nešli se očekávalo,
patří k nezdařilejším robotním slavnostem.

z Vejvanovie. Zdravý rozuma klidnározvaha v h všady ještě nevymizele, a rovněž ne

dávná staročeskápoctivost a víra Jest pravda, žoohsledové židovakého —mezinárodního liberalismu v
echách dovedli český lid svými sliby a Ižisvobodo

myslnými frásemi avésti s cesty pravé, jest pravda,
Ze i náboženství a náboženské obřady dovedly zleh
čovati a v posměch uváděti — avšak zdravé jádro
venkovského lidu vždy brsy zase prohlédlo apoznalo,
že bez vfry není opravdové mravnosti, poctirosti, lásky

k národu a vlasti. Zdravéjádvo českého lide ctijeautoritu a váží si téš duchovních svých pastýřů.
sledních pěti letech nebylo snad v tábože našich Idi
svabodumyslníků muže nenáviděnějšího a kaceřova
nějšího, než-li ndp. biskop královéhradecký. BRáské
Posory, Obzory, Listy, Noviny,Stráže, Rachy aAóty
alhaly českému lida o jeho mládí, národno-ti, po
vaze, soukromém i veřejném životě tolik, že slyše tá
kové věci, mnohý venkoran se shrozil. Ndp. biskup
hradecký l:čen byl jako vejlupep veškeré špatnostá a
skaženosti. Když však ten svedený lid od rásných a
vadělaných katolíků opět slyšel, jaký ten hradecký
Brynychvlastně jest, co dobrého, lidamilného a

spěěného pro hmotný i duševní prospěch českého lida
skutečně také vykonal, kdyš alyší,jak neohroženýh a vlastenec jest nejen slovem, ale též skutkem,
když ten český katolický lid slyší, jak katolíky hájí
před hmotným i dudevním vykořislováním se strany
jmověreů — ta tem Český dosad neskažený lid opět
trne, jak se mezi syny české země mohly sroditi Ji
dášové, kteří se ktak bídným podlostem proti nd. na
šŠemubiskapovi propůjčají.Kdo měl příležitost poznati
Jeho Milost hiakupskou s osobního „ kdo viděl
na vlastní oči, jak jest srdečným, edílným, laskavým,
jak se stejnou ochotou je chudémua i bohatému stejně
přístupným a makloněným, kdo poznal, jak kašdý
úspěch české práce jej radostí a jak každý náš ne
úspěch žalem jej naplňuje, ten milerád dozná a ve
řejně hlásá, de J. B. M. patřík nejlepším synům,
které kdy česká vlasť arodila. Zdravé jádro če-kéko
lidu miluje svého biskaps, oceňuje jeho sbožnosť a
apoštolskou horlivosť a rozhodným svým katolickým
smýšlením se také netají, naopak s chloubou je staví
na odiv. Ač jinde viděti lze zjevů dosti smutných,
jinde opět pravázbožnost v proudech mobutných vy

tryskaje. Potěšitelným sjovem takovým byla i olavy
nost posvěcení chrámů Páně ve Vejvanovicích u Cbra
dimi, dne 25. září 1898. Ač bychom mohli dle zvyku
listů nepřátelských vše, každý zjev, široce rozžepiso
vati, spokojíme se pouze tím, še poukážeme na vel
kolepé účastenství na to slavnosti z celého šírého

okolí. Z okolí zúčastnily se slavnosti AOK dobrovolných hasičů s Podhoru, Topola a Taněcbod, K nim
dratily se domácí spolky hospodářská beseda, hasiči
z Útetic, Vejranovic, Dvakačovic, a mnoho předních
mužů z Hrochova Týnce, Dašic a Chrudimi, a velké
oanderium. Celá slavnost měla rás velmi důstojný a
lid bral živé účastenství na každém jednotlivém sva
tém obřadu, neboť dávno se na tato slevnost těšil a
k ní řečmi i cvičeními, konanými od duchovní správy,
nálešitě byl připraven. Velmi dojemná byla chvíle,
když Jeho Biskapská Milost po posvěcení oltáře měl
k lidu řeč, v níž tonem otoovským poukazoval na po
třebu náboženství pravého, Bohem ujeveného, kato
lického. Ponkásav na rozdíl učení Lutherova a Kal
vínovu, na odpor jejich k učení Ješíše Krista a zdra
vému rozumu, dovodil pravdu, že jest klamem zásada,
které hlásá, še jest víra jako víra. Prastora nově po

svěcenéhochrámu Páněoofrale se vzdechy a tichýmpláčem,kdyšmakonec JehoMilosf kázalema
příklad sv. Václava. Na to sloušil nejděstejnější pao



biskup alavnou mší svatot. Celou slavnostsoli | ekými zpěvy pání bohostovci, řízenívů.
Dr. Joz. kem, professorem bohosloví a dp. Do
broslavem Orlem, docenter, církevního spóru, obou s
Hradce Králová. Velkolepébylo „Benedictas“, jež žád
nému zpěvně.vadělanému poslncbačí:šak
mísí z paměti. Bovhěš odpoledníalažby Boží svým
rhytmem a ladaostí hlaboký dojem sanechaly v srdci
všech přítomných. Obnovenýchrám Páně jest chlos
obyvatelstva. Dále 6 let konaly se sbírky mezi kol
Isturníky na obnovu chrámu a k vůli pořádim zří
seno bylo svláštní komité, jemus počátka před

seda! p. Fr. Slavík starší, rolník z fotic a. sdějipan Jos. Bartoníček. mfynář z Drakačovic. Společným
úsilím farníků, komité a daochovní správy obaoven
chrám uvnitř a venku, zřízena okna s obrazy svatých
patronů, zhotovena vkusná malba stěn a polychromie
oltáře. Jeho Biskupskoau Milost doprovázeli při této
slavnosti vys. důstojný pan kanovník královéhradecký
Jan Barták, vdp. vikář A. Schreiber, farář ve Slati
ňanech a dp. Jos. Novotaý, bisk ceremonář. V upo
mínku na to, zdejší feraost patřila časem dachovní
eprávoe do Hrochova Týnce, byli přítomní oba tam
nější duchovní, vdp. A. Konralinka. děkan a F. Ště
pánek, kaplan Kromě místních duchovních súčastail
6o slavnosti zdejší rodák p. J. Mikan, kaplan pře
loučský, jenš venku lida význam slarnosta v delší
řeči náležitě vyložil. Patrona chrámového, knifete
Ferdinanda Kinského, zastupoval jako patronatní ko
tmisař p. J. Dysmas, ředitel panství rosického, a pana
správce J. Poche. Nejd. pan biskap ztrávil ve středa
venkovského lidu ve Vejranovicích několik blahých
chvíl a bavil se velmi ardečně s přítomnými rolníky
a s mnobými účastníky alavnosti. Těžko loučil se
ehromážděný lid od evěho milovaného vrchního pa

o když Vejvanoviceopouštěl; v oku maohém byloti alsa vdíku a lid dlouho bade vzpomínati na
vznešenou alavnost ve srém farním chráma Páně. 

Z Kutnohorska, Opravdomluvnost
red. Hejnice svědčínejlépeto,še v poslednímčíslo
svého orgánu pro povznerení „mravnosti“ nadává p
regen schorimu Štréblovi, že si nevšímá badby chrá
mové, tak že to vypádá jako v poslední vesnici a na
drahé straně vo svém Ceském listě zase chválí,
kterak přičiněním p. Štréblovým, Pláčkovým a Bar
tošovým hadba církevní se zmahá. Inu vstek zaslo
paje oči a máte mozek,že vlasatý redaktůrka ? — „Re

spektovati budeme přesvědčení jiných, varovati se budeme všech osobních nájezdů“
mepsaly Podrysocké listy po 50 slatovém sběru na
pro vém svém provolání. Poslední číslo jest toho
skvělým důkazem. Neméně než 300 nadávek hrne se
tam na klerikály, dachovenstvo a nejd. p. biskupa
Bryaycha. Pravý to slovník nadávkový. Drzým lhé
řem nasvali jsme jiš jedenkráte Podv Listy, dokud
nedokážou pravdu svóho tvrzení a drzým lhařem na
sýváme je saova do té doby, dokad nedokážou, že
klerikálové prodávajíříkánío 16trápeníchJežíše
Krista v Rostěři a dachovenstvo že po 50 kr. prodává
V posl. čísle P. L. uveřejněné recepisy a jízdní lístky.
Máte-li trochu stadu, ozvete se! Všecko na světě
sliboval „národní dělník“ vacháček, toho času purk
mistr Kutnohorský, národním dělníkům při schůzi
jejich v Kutné Hoře. Budoa mít zastoupení ve sborech
sákonodána ch i samosprávných, sociální komisse, bez

platné y atd. atd. Kdo ví 00 všecko slibovalplní to ? Podle všeho, až bude státi ten palác českého
regimé za uherský rok a něco! Inu kdyby nebylo
těch voleb, kdy za hlas se nejen slíbí ale také dá
velmi mnoho! „Svůj k svému“ hlásá Kutnohorský
bramarbas a tnče v Podv. Listech a v Čes. listě na
baben proti židům. Ale to mu nevadí, aby v těchže
časopisech neodporučoval sáhodlouhými inserty tytéž
šidy. Proč ne na veřejnost « tou tajnou láskoa k ži
dům a třebe také časem k židovském? A to se nesmí?

M Čáslavi. (Úmrtí.— Kronička).Zvolna-rok
po roce uzavírají se rovy nad prořídlou gardou sta

je poctivých níků královského našeho města.jí tamk té veliké armádě, kde není chikano
vání, kde není oztívání, kde není závisti. Dne z.
října doprovodili jeme opět jednoho. Byl to jak teď

emrti se ukázalo, oelým městem milovaný náš řiitel chora p. Emannel Klier. Po krátké trapné ne
moci, jejíš kořen vzklíčil ve veliké jeho citlivosti, ode
šel, aby rozmnožil nesčetné řady spěváků nebeských.

ble to daše upřímná, a byť měl sem tam uvé slabůstky, jež jsou údělem stáří, přece jenom jimi nikdy
a nikoma neablíšil. Takové erdce tím více pak bolí
každá rána a jeho věru osud noušetřil. Než za bra
nou života mají umlkati všecky vášně, zavřeme tedy
i my knihu toho utrpení. Na pohřbu jeho objevilo se
teprvé, de sympatie pro něho při všem tom nepobasly.
A zasloužil si jich! Byl kdysi středem života. Zvíáště
polky zpěvácké skvetly za jeho vedení tak, že na
ochotnickém divadle zdejším dávany opery a operetky
s výsledkem překvapujícím S podporou mravní spo
joval i podpora heotnou, jsa při věech dobročinných
spolcích činným členem, neuzavíraje se nikdy před
žádnou obětí. Zpěv chrámový pěstoval s nevšední píli
a bývalo milo posloachati jeho výborně nastadorané
mše sv. Vádyť sám složil mnoh) vlastních skladeb
ráza církevního i světského a mnobó zvláště z posled
ních těšily se neubyčejnému přijetí se strany umělců.
Připomínáme, že jednoho s jeho opnsů slavný náš

virtaos mistr houslí Ondříčekpoužív při svých skvě
Jých koncertech. Badiš ma semě lehká! — Jestě ne.ozněly brany nad předcbázejícím, kdyš roslétla se
městem překvapující zpráva, že nedávno sem jmeno
vený správce poštovního úřada p. Zimmerbakl akonal
raněn mrtvicí. Ještě v poledneúřadoval asotva došel
do bytu, klesl mrtev. Tělojeho sa přečetného úča

stenství všech úřadů a obecenstva doprovoděno byloma nádraží, odkud převezeno bylo do Pardubic odpo
ledne dne 3. října. Odpočívej v pokojil — „Čáslav
ská elektrika“ říkají novým lihovým Jampám, kterými
osvětleno býti má celé naše náměstí. Jost to bezká,

je že nikdo nemůše pochopiti, proč jedna z těchamp pověšena byle na tu obrovskou šibenici upro
středmáměstí.Snedabydělalakomkarenciměsícia
máta tak ubehé pozdní zbloudilcs, na zem sepoň od
ní mení viděti pramičeho, — Celý rok budované ka
sáray pro soměbranu jsou hotovy, jenše povídá so

teď o nich věelieos. Zdejší svosodomyslný list napo
věděl v minulém číslo kousek o nějakých techti-mecht
lích a kantinou. Nevíme, kolik užitků městu přinesou,
ale tolik můšeme ojistit, še většina tobo „kasárnictví“

"křesťanskýstoupati ceny bytů a čo potravinynemo

hoa se dostati dolů « cen, naKáré vylezly v čase
jamí draboty. V tom ohledu bade av pomalu maou Prahou. — Radikálním sjezdem máme býti dle
správ jistých listů obňťastnění i my co nejdříve. Moš
ná, že v doběnynější rozhořčenosti na poslance ned
bajce bude 1tady sklíseň. Aspoň zdejší předák strany
pokrokové dr. Sobotka nemůže si naříkati na nepří
seň. Ovšem osobní sympatie « politická sympatie jsou
věci zcela rozdílné, než uvidíme. — Do zajímavého
sporu dostala se zdejší obec se zhotovitelem plánů na
kasárna p. ingenýrem Heroldem. Týž zhotovil na zá
kladě prýdřívějších plány, jež obecní zastupitelstvo
seškrtalo, aby se ošetřil náklad, a protože pošadoval
mnoho, byl odmrštěn. A tak se všemi starostmi s tě
mi kasárny nešťastnými, přijdou ještě starosti soudní.
Přijde prý při tom na jevo ledacos. Rádi věříme. —
Nový vypovídací a stěhovací řád nabývá platnosti
příštím měsícem v našem městě, Lhůty stanoveny 1.
ún ra atd. Dosad byly zde v platnosti Ikůty dle čtvt
letí roku občánského 1. ledna počínaje, proto z no
voty té na mnohých stranách nespokojenost! Než do
bfe, še až jednou dosašen prostředek k dodrlování
pořádků se stran domácích pánů i nájemníků, kterého
Čase.n velmi želáno. — Let šní úroda ovoce působí,
že celé vagony švestek a jablek odvážejí se do Šmec,
odkad přes všechny kříky nacionálních listů přichá

nil celé karavany obchodníků, aby v ultra českémsslavska uzavíraly onchodní spojení. Jenže přitom
všem je ta chyba, že to dobré nám sase snědí Némci
a my spokojení býti musíme s tím brakem. Je to tak
ve všem váady.

„Podvysocké Listy“ vě
nají Obnově a její zdejším dopisovatelům, jichš ovšem
neznají, celý fenilleton, lokálky: „Budou volby, budou.
Do předvolební patálie a v poslední.“Mimo to v dal
ších několika lokálkách nadávají. Jest to ovšem po
hodlnéjší, než li vyvracet pravdivé zprávy, které z Kat
né Hory „Obnova“ přinesla, Komické jest tvrzení, do
za purkaistra pana Moravceobnášela obecní přirážka
28 procent a dnes je 18 procent. Takový šmejd jiš
dávno netáhne a sahá k něma jen zkrachovaný alo
věk, který chce svůj krach světu zatajiti. V rozpočtu
zvýší se cena lesů, domů a inventáře bes ohledu na
výnos a takto fiktivně zvýšeným aktivům dají se na

pro passíva. Rozpočty některých obcí jsou tak ši
ovně sestaveny, fo jsou tam na př. aklivní kapitály,

t. j. neepotřebované dosud výpůjčky a pastevní kapi
tály, tj. jiš utracené půjčky. Vesrozamitelné češti
ně se jmenují takové akfivní a pasivní kapitály
prostě—dluhy. Nechcemev tomtodopisuroalidovati
ne př. rásné kutnohorské dluhy, ale poplatníci katno
horští musíať rádi neb neradi zvěděti, že Kutná Hora
hmotně stále upadá, že obecní správa dělá stále nové
dlubya že majetek obce kutnohorské jest
stižen více než milionovým dluhem. Pod
vysocké Listy velebí hospodářství městské obce Kut
nohorské i katnoborského okresu. Avšak, kdyš to
mohoudokázat ciferně, proč pak nikdy dosud
neuveřejnily městský a okresní kutnohor
ský rozpočet? Inu proto, poněvadějejich páni
matadoři nechtějí si dáti koukat do karet. — Tvrzení,
že v obci Kutnohorské činily ebecní přirášky 25 pro
cent a še nyní obnášejí 18 procent, to nikoho soud
ného neomráčí a vypočteno jest pouze na lidi nepro
siravé a hloupé. Jak se docílí přásmivější rospočet
a menší při 9 Inu, aby ae voličové navnadili a

cbytli vo na dpek volebních machrů, fak místo svy
šování obecních přirážek dělají se aktivní a pa
sivní kapitály, nutné pološky na růsné vydaje se
před volbami do rospočiu prostě nedají a pak ae
po volbách hradí všecko opět „aktivními a pasivní
mí kapitály“. Kolik pak prostých voličů těmto bi
lsnčním machinacím rosumí? Když je finanční stav
a hospodaření obce katnoborské tak výtečné, pročpak
se voličům katnohorským po léta tají, co stála řeme
slnická škola a různé stavby? Ano, ano, to tajení
má svůj velevýznamný háček. Kdyby anslci prostu
dovali kutnohorské obecní rozpočty od r. 18v0, svlá

ště ale od voleb v r. 1892, po by voličové k velikému úžasu svému avěděli, jaký jest rozdíl mesi býva
lým a nynějším hospodářství v obci. Naže ven s ci
frami, pánové, ať voličové svědí čistou pravdu o fi
asnčním stavu a sadluženosti obce! Pánové od vlády
městské mají dle ukázek svóho žurnálu strach, že při
budoucích volbách mohl by někdo jiný zasednouti na
„prestola“. -Z té příčiny ostouzejí ostroatřelecký abor,
v němž větří nejnebezpečenější své odpůrce, a vybí
sejí pana Štrébla, aby šel na fanns zazpívat ostro
střelcům. Z křesťanské lásky a = pravé humanity.
které však k vůli volebnímuvítěaství nechodípo ce
stách nepravých, které nerozhazují obecní jmění, aby
ziskuli voliče své etraně, ale jen z lásky nezištné, aby
se totiž „pánové“ zbytečně netrápili, sdělujeme jim,
de se o budoucích volbách nebude nikdo k zeleným
stolům v městské radnici dráti jiš proto, že vzorný
pořádek a „veliké kapitály“ peněžibí, které nynější vláda
saevého hospolářetví „nabromadila“, nikterak prozíra
vých lidí nelákají. Přijdou doby a snad v čase neda
letém, ve kterých nynější patentáti bydou skokem a
radnice jeden po drahém prchati vymlonvajíce se na
rozličné záležitosti osobní, rodinné a obchodní. Nám
proto ani nenapadá, abychom sí za kohosi palili prsty;
proto pravíme, že se volebního boje vůbec ani nezú
čsstníme a přenecháme nynější vládě na oslé čáře
úplnou zodpovědnost a slávu. Jen několik Mateřků
vnemonici a podobných osvědčených hapacit af ne
usouší před časně naši nynější a budoucí vládu!
Loučíce se a Vám: končíme písní:

+Co jste si tam nadrobili;
snězte hesky sami.“

Od Půchu. Bedakce„PodrysockýchListů“
v posledním svém čísle podobá ee rospustilámu chlapci,
který dlouho na okolojdoucí bláto a potupymetal,
aš ho konečněpřece někteří, jim trpšlivostpřešla,

chytilisapačesy.Amymíkřičí,divsestropunepo
padá, sírů a oheň na ty klerikály ovolávaje, křičí,še

to je holý nevděkod nich a myslí si, še se mohli
neo at ta u u nadále,kdyšto už koklet snášelieaobrany. Vy že ten výpraskse děje vorgánuka
tolického biskape, jakoby katolická irkov obu lid
skou kárati nemohla. I opravu chrámů vyčítá, Co by
však mnozí živnostníci v Kutné Hoře dělali, kdyby
se nic neutavělo ani neopravovslo? Z lásky ku kleri
kélům stalo se tak nejméně. A mezi řádky čteno —
volá o ochranu — k Jeho Biskupské Milosti, jejš takto
slašně celým titulem « „Podvysockých Listech“ snad
poprvé — jmenuje. Ale dle povahy pravého uličníka
— a chvilku tomu, jeně jej má chrániti se posmívá
a diecési pašalíkem jmenuje. Ke konci šarnála toho
uvedeno jest toto: Po kostelech veřejně se prodávají
po 50 kr. tyto „dachaplnosti“: Křesťanský recept a
jizdní lístek do nebe. V křesťanském receptu uvádí
podle lota křesťanskéctnosti, jichž má křestan ažívati.
— A to prý se prodává po 80 kr.! To jest největší
urážka, jakou jen mohly „Podvysocké Listy“ učiniti
vmetená ve tvář čtenářům a odběratelům samých „Pod
vysockých Listů“. Neboť, když redakce těch listů
myslí, že čtenáři jejich tak strakatého bulíka si na
nos nechají pověsit — pokládá je tudíš za velké hlu
páky, když jim i takovou očividnou lež za pravda
ředkládá a žádá, by jí věřili. My musíme proti ta
ovému snižování čtenátů, byť to i bylo „Podvysockých

Listů“ protestovati a jich se zastati, aspoň těch, kteří
jsou katolíci. Erangelíci ovšem takové bulíky neroze

znají a přijímají a pěstují dále, an není, kdož by jeo pravděpoačil. Nechťjen se čtenáři-odběratelé „Pod
vysockých Listů“, kteří jsou katolíky, rospomenou,

a za takový jakýsi recept 60 kr. kdy vyhodili! Ba
ne, panáčku, katolíci nejsou tak špendábl — to oni
sami nejlépe vědí. A proto, kam s tou flintou? Ne
dávno to ještě „Podvysocké Listy“ českým klerikálům
ředhazovali, že se na větší dar sv. Otci nezmohou.

Bylo to bájkou o kravce. To je ve straně neprávem
tak zvané „svobodomyslné“ obětavost jinačí. Jedna
ne příliš stará báje o tom takto vypráví: „Byl jeden
vzácný pán — a ten měl mnoho vzácných a milých
přátel. A ti přátelé ho milovali až do těch hrdel —
ve veselé společnosti — ale přece ne až do těch statků.
Jednou však ti přátelé se usnesli, že by měli přec
toma vzácnému pánovi — na důkaz lásky své —
poklad nějaký — jako národním darem darovsti. I
učinili manévr, by to jeden ústav zaplatil. Ale zá=
stupci toho ústavu zhrozili se nad socialisticko-kom
monistickým záměrem těch „svobodomyslných“, i co
wejmění cizího týče, pánů a k záměra tomu nepřita
kali. I jest posud jeden vzácný pán svými přátely
milován jen aš do těch hrdel — a ne statků Redakce
„Podvysockých Listů“ ke konci jednoho článečku,
plného něhy a lásky ke klerikálům volá: „na shle
danou!“ [ na shledanou, ty dušičko, milující založení
klerikálních statků — na shledanou! Povíme si třeba
něcoo chroustovické obci, jak hospodařilaa vybraným
národním jměním na robotní slavnosti v Roztěři. Ano,
pane Hejnici?Tak vederemol

Zo Slatinam. Zdejšíkníš. Aneropergskýcukrovar sapočal svou kampaň v sobotu dne-1. října
Je to krásný závod v sdejším cukrovaru, že začíná
se „s Bohem“. Ráno v 6 hodin zúčastnili se dělníci
s pány úředníky mše av. a po příchodu do továrny

sapočla práce.Jačísení takové dělá čast knišecmaúřednictva a působí dobřena obecenstvo i na zamnanédělnictvo
Z Polné. (Protipolancům Liga = 16.

Hospodářský spolek Polenský mél dne 2. t. m. veřej
nou schůzi v Brskově. Mluvili katecheta Vlček o
nucených společenstvech a paa cěttál Pokorný o
vzdělání rolnictva. Místnost rolníky, hospodyněmi i
dorostem byla naplněna. Scbůzi zahájil a obě řečipří
slušnými dodatky a vysvětlivkami opatřil jednatel
spolku, p. učitel Vrba. Zejmena horlivě debatováno
bylo o nedbalosti našich poslanců. Všichni přítomni je
vili na všem veliký zájem a bylo vidět. že je takové
schůze těší a jim prospívají. Resolace proti poslan
cům katechetou Vlčkem navržená a jednohlasně při
jatá zní: Cítíce hluboký stud, bolest a rozhorlení nad
skutečností, kterou svobodomyslní a lidoví poslanci
tím páchají, že zejmena v nynější kritické době důle
šitých povinností poslaneckých nekonají, přednost vla
stnímu pohodlí a prospěchu dietnímu před užitečnou
prací dávajíce; vědouce dále, že nedbalostí takovou,
zvláště dne 30. září ve sněmovně drasticky projevenou,
těžce dotčena jest společenská a občanská mravnost
a slehčena váha politického jména českého národa,
my rolníci dne %. října na veřejné schůzí hospodářské
v Brzkově shro ní, vyzýváme ty poslance, kteří
povinností svých plnitií nechtí aneb nemohou, aby
mandát vrátili svým voličům.

Z Hrošky. Naše obec místo fanfárů a stří
lení z hmošdířů pořídila nový kříš na památku 5oti
letého letého zrušení roboty. Kříž, po jehož stranách
jsou sochy Panny Marie a sv. Jana po přiměřeném

roslovu posvětil28. září vdp. Fr. Král, farář s Bí
ého Ujezdaza velikého účastenství lidu. Po svěcení

byla sloažena mše av. v kapli sť. Václava v Hrošce.
Kéž by každá obec příklad naší obce následovala, kéž
by do rolnických statků vrátil se dávný dobrý mrav
sbožných našich předků, pak by rolnictvo snáze odo
lalo zboubám, kterými mo hrozí nevěra, socialismus
a anarchismns| — a.

Z Rychnova. Obec město Rychnovzakou
pile od p. Lad.Procházky na náměstí dům za 48 000
slatých, který byl nákladem asi 16.009 sl. zevně a
uvnitř velmi pěkoč upraven, o jedno poschodí svýše
no, takše nyní dům ten jest velmi pěknou ozdobou
celého náměstí. Drahé poschodí celé upraveno pro c.
k. okresní hejtmanství. Dne 4. t. m. by místnosti
tyto vysocedůst. panemVinc. Kleprlíkem, bisk.

vikářem a děkanem ga assistence důst. P Ant. Robíka, katechetya důst. p. Fr. Hubánka, kaplana
po slavných službách Božích vysvěceny. Po vykona
móm avěcení promlaril úřadující náměstek starostův

p JUDr. BedřichFlanderka v přítomnostip. o.. okresníhohejtmana dr. Jos. Kroulíka a všech
úřadníků, dále celého obseního zastupitelství; poukás
sav na 61 velkou oběť, kteron přinesloměsto tím, že
otak volkým nákladem opravili mmlotnostípro c. k.



obresní bojtmanství a tím mlsto, šo dalo také na je

aby nejen p. c. k. okresní hejtman ale všichni páni
referenti podporovali všemožné snahy města a ku kon
ci provolal Jeho Veličenství císaři a králi Fran'išku
Josefovi L hřímavé sláva, což ode všech přítomných
po třikráte bylo opětováno. Po oslovení tomto pouká
zsl p. c. k. okresní hejtman ve své řečí na snahu
města, aby upravily místnosti proc. k. hejtmanství
dle potřeb nynějšího času. Po oslovení tomto poděko
val p. c.k. okres bejtman přítomnémaobecnímu za
stapitelství, že obětovali tolik, aby tak pěkně upra
veny byly tyto místnosti a slíbil, že chce všdy zájmy
města podporovati a konečně vyzval přítomné, by pro
volali třikráte sláva královatí českému, čím posvěcení
a odevzdání těchto místnosti bylo ukončeno. Přední
záslohou, že dům tento zakoupen a místnosti pro c.
k. hejtmanství v něm upreveny, náleží mezi jinými p.
JUDr.Jana Smrt kovi, velezasloužilémustarostovi,
který bobužel pro svou churavost nemohl se této slav
nosti zúčastnit.

Zpráva rodinná: Dne 4. října v úterý
slavil v Nachdolském farním chrámu Páně sňatek p.
Karel Říha, officiál c. k. tabákové regie v Českých
Budějovicích se el. R Pospíšilovu, dcerou statkáře z

Mezoles. Při svatební hostině vybrali drožičky Helenka Černovských z Mostovic a AnnaSlavých z Me
soles na Matici 13 zl. 10 kr, jež p. starostou Raušem
s Miskovic odboru v Malešově byly odevzdány.

C. k. pošta v Libici u Poděbrad
daem 4. října počala úřadovati.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 1. října 1898. 1 hl.

přenice zl. 7-10 až 7:40, žito sl. 6.15 až 6.80, ječmena
460 až 490, oves sl. 2:60 už 285, proso zl 460 až
4'60, vikve el. 4-50 až 500, brách sl. 760 až 9.50
čička sl. 11:00 až 12-60, jáhly zl. 900 až 000, krup
800 až 20-—, bramborů zl. 1:15 až 1*10.

V Holicích 8. října. Průměrné ceny pšeni
ce zl. 6-71, žita 5-55, ječmene 441, ovsa 263, viky
456, hrachu 8-20, brambory 1*10.

(Zasláno.)

Pan Josef EKrejčík
umělecký závod sochařský a řezbářský v Prase.
Důny: Bubna 613-VLi — Sklad Eliščina tř. č. 42

Konečně jest mně možno, abych Vám těmito
řádky mou úplnou epokojenost se zaslanou mi soškou
Panny Marie Lurdské a jeskyně vyjádřil.Též
mým osainíkům se líbí, tak že všestranně chválena
jest. A v pravdě i co do práce technické a polychro
mie jest soška ta velice zdařile a vkusně provedena,
tak že Vaši ctěnou firmu právem odporučiti mohu.

S úctou veškerou oddaný
J Boček, farář,

Koznice u Benešova, dne 29. listop. 1897,

Právě vyšlo2 čís, II r, (Čas, Úvah,

Ja LU
dle dra. Matysa z Nové Paky a dle pravdy.

NapsalA. Z. Hradecký.
Stran 48. Cena 4 kr. Při objednávce 50 výtisků

pouse 2 kr. franko.

Nedostatek věcného životopisu Mi
stra Jana Husi svádí celou řadu po
vrchně vzdělaných lhdí ku falešnému
kultu Husově a ku spisování nesmy
slných bájek a lží o procesu Husově.
Spisek náš odkrývá celou řadu podob

© ných překroucenin ve „slavnostním“spisku Matysově a uvádí historickou
pravdu o Husovi. Spisek náš jest psán po
pulárně a řízně. Předností jeho jest, že
předvádí světovou apologu života církev
ního. Spisek jest určen pro vzdělání lidové,
proto prodává se pod výrobní cenu. Spisek
jest sice časovým, ale obsahem svým má
cenu trvalou 1 pro budoucnost.

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své 1l-stní dílné na omě'é truhlářské i čalou

nické zboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
ze dřava ořechového, dubového, černého a vyklá

duného

6 pérovky a žíněnky,US
spony a záslony do oken, hladké i zdrhované dle

franc. způsobu. 161

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

Kladu sobě za čest P. T. velectěným pp. příznivcům
svým co nejuctivěji oznámiti, že jsem mnohaletý, přízní s
oblibě hojné se těšící

závod holičský avlásenkářský
jenž st'vá nepřetržitě od roku 1868 odevzdal osrědčenému
odborníku panu

Rudolfu Svobodovi,
který jej se věelikou pílí a znalostí pavede.

Vadáveje nej rdečnější díky za přízeň mi tak hojně
prokazovancu, prosím snažně, aby táž neztenčené byla
mému nástup'i věnována. Všem váženým 'známým a pří
znivcům dávám přisvém odchodu nejsrdečnější »s Bohem/,

Vinceno Hoffman,
divadelní vlasenkářje Janské náměstíč. 26.

Odrolávaje as ne ozí oznámení, sdělují co nej
ustivěji,žájsemdem. Filna L e. :

oličský 4 vlásenkářský závod
p. Hofimanů na ov. Janském náměstí koupí na

sebe Převodi, jej na záhleděmoohaletýchv Praze a vliných hčstechnabytých zkušeností odborných, zdokonalím
tek, aby všem moderním požadavkům co nejlépe vyhovoval
a odporoučím se P T. obecenstvu co nejzdvořileji ku
ochotné a rychlé posluze —Nejhledanější toiletní předměty
mám stále ne skladě Co praktický divadelní vlasenkéř od
poroučím se el. div, spolkům ku případnému líčení a mám
též divadelní a jiné vlásenky v hojném výběru na skladě.

V úctě dokonalé

Rudolf Svoboda,
holič a vlásenkář v Hradci Králové,

av, Janské nám. č. 76.

OOO00000000
Založeno r. 18921.

Nejstarší závod soukenický
v Rychnově n Kn.

firmaJosef Jaroš
(majitelAnt. Jaroš)

nabízívelký výběr látek pro dobu

podzimní a zimní
všeho druhu v cenách rejmírnějších.

OOOOOO000006

Cenynejmírnější!

Zvláště upozorňuje na látky pro
vid. duchovenstvo a úřednictvo.

Svůjksvému!

OOOO00000000000

OXRXRNRRNRANNINNNINNINNINNUNINNNINU

Vzorníky na požádání franko. Objed
návky vyřizuji se vzorně a rychle.

PEB“ Na zvláštní požádání prodává se
též na splátky.“i

OCOOOO

|
Založeno r. 1821.

O00000000000
POZOR!

NEPŘEHLÉDNOUT!
p První český výrobek Pu
ZjÍ kodslných

lodenových klobouků
pod připojenou známkou na
lézá se na skladě.

Tyto předčí co do lehkosti a trvanlivosti
kažlý jiný výrobek a hodí se výtečně pro pp.
lesníky, správceatd.

Za jakosť a pravost zboží co dlouholetý od
borník ručím.

8 veškerou úctou

Josef Dvořáček,
kloboučníkv EXradci Králové.

OOO0000000000000000

8 Ř 2 ,

OTDOSLZSKÉ UŮÍ ©
kusové, kostkové a ořechové

nejlepší jakosti

|g9000

s dodáním do domu nejméněs metů. po zl 1.20
nabízí

Josef Spryňar,
obchodník na Slezském Předměstí u nádraží.

OOOOOO00OO0000000

Umělé oak truhlářatví.

Josef Matějček,
doporučuje svůj hojně zásobený

sklad nábytku
Divadelní ulici č. 195.
7 Dílna asklad na Slozs. Předměstí

BODODOOONÉ

OOOOO

Uplnévýbavypronevěsty.

NONNIVZo8odnoxtsfoupogáa(aN

OHANXNNNNKNNNYRN

„AUDEU ADALOLALVU“

V úctě podepsaný dovoluje ai velo
důstojnému dachoven-tva a P. T.obesen
stvu doporačiti hostinské místnosti v Adal
bertinam, opatřené výbornou kuchyní
a dobrým hradeckým pivem.

Zvláště pak vld. duchovenstvo upo
zorňuje, že v nastávající saisoně

rozesilá výborná vína
bílá I červená, rakouská neb uher
ská přírodní od 30—40 zi. za 100

| z původního miste.
NREARNNNANRNNPNN

Dále chovají se na skladě pravá x

přírodní cizozemeká: [Soherry, Ma- *x
elra, Malaga (ntaré) mimo to i cogaac,smirenskou slivovici a nejjemnější x

jamajský rum. x
Též upozorňaji na velice pěkaé a x

čistězařízenéhostinské pokoje, které *účtuji za den po 50 kr.

O hojnou návštěvu prosí i

Max Kryšlůfek, %
hotelier. xx

KNARRRANRNNININNNUNNNO

Tabulky s modlitbami:
k požehnání „Panem de ooelo“,

po mši sv. „Zdrávas Maria“,
do sakristie s modlitbami kněze při obláčení.

bohoslužebných rouch
Krásné provedení písmem i způsobem missálovým. Pro-

dávají se nalepené (po 156kr) i nenalepené.
První dvé tabulky v úbledných černých deskách 50 kr..

Objednávky vyřizujeBisk. knihtiskárna.
„O

A> Svůj k svému. "m
Josef Chalupník,

kožešníkv PROSEČL
hotoví kožlohy cestovní i krátké, panské i domácí, ko
žené kalhoty, čapky od nejjemnějších druhů, rukávní

ky za ceny velmi levné. Práceje dokonalá,jakostdobrá a trvanlivá. Písemné objednávky s udáním mírý vy
řízují se správně v době nejkratší. Pošta v místě.
B... oo

„ov ()| va vNápěvy k OltářiČes
právě by v tisku dokončeny a možao objednávky již
vyříditi. Knihačítá 122 stran 8" (formát Oltáře) a pro

dává se (bez frankatnry):
1 brožovanývýtisk . . . . -+ "za 15 kr.
1 v poloplátně váz. vý'isk . za 23 kr.
1 v plátně váz výtisk . . . .- + « za 25'kr.
1 v plátné váz se zlaceným křížkem | za 27 kr.

Pro knihkupce cena při brož. výtiscích o 3 kr., při
vázanýcho 4 kr. nižší. o

Jelikož Nápěvyobjednávány budou jen po jednotlivých
výtiscích, jichá cena nízká nedopouští zasílání zvláštních
účtů, dítí se bude zásilka Nápěvů při objednávce do 6
kusů jediné proti předem zaslanému obnosu, k uěmuž

aětež pl. t. objednatelé přiložiti na porto
při 1 výtisku 3 kr.,

n 2- " R p
„ 4-5 1„ n

UNP-Hlas varhan k čes. Oltáři a kniha nápěvu
k něm. Oltáři nacházíse v sazbě.jjj

Aby Hlas varhan aspoň v částech dříve dostal se
do rukou žadatelů, bude vydánpostupně asi ve 4 neb 6
sešitech „Mápěvy k Oltáři“ obsahují melolie pro
zpěváka ka všem písním v Oltáři obsaženým. Kromětoho
i chorální nápěv k litaniím© Otče náš, Zdrávas Maria,

Pod ochranu Tvou, Zdrávas Královno, Anděl Páně.
Při nápěvech podložen z pravidlapouze 1. verš, tam však
kde by mohly nastati obtíže s podkladem textu, aneb kde
praktická potřeba toho se ukázala, podložeujent text tak,
aby snadno vpraviti se mohli do nápévu i ti, kteří „Ná

čvů“ po ruce nemají.
Aby při zpěvu náležitě se dbalo slovného přísvaku, vy
značena jest v „Nápěvech“ tučnějším tiskem slabika hlavni.

přízvuk ve slově mající.
Při každé písni označeno, odkud uápěv vzat byl.



kavárně p. Fialy.
Za touto příčivou prodávám nyní

pod cenou kupní
Zároveň dovoluji ki pozorna

sboží zs ceny značně snížené, zbytky pak

FRYTYTYTÝ

V. J. Špalek
dříveJ. F. Krušvlec,

, v Hradci Králové.

F:

pravý, z itelského vína, třiletý, 1 litr
po 3 zl.Čognat

Čognao

Slivovici starou + litr po 80 kr.

Borovičku pálenou z tatránských jalovčinek, 1litr po 80 kr. vše jakosti výborné,

8avšak v cenách jakosti přiměřených, na" blzí závod na zužitkování ovoce

J. U. G. dos, Tomáška ve Vysokém MýtĚ,

Crgnac, který se z uherských továren 1
"litr po 80 až 1 zl. ve velkém prodává a do Prahy
"v značném množství dováží, nemůže býti a není
„cognac pravý, nýbrž padělaný; nebol 1 litr pra
vébo prima cognacu stojí výrobce tamého když

„£ apparátu teče, 1 zl. 50 kr.
Ceny rozumějí se franco nádrží Vys. Mýto

-obal neb soudky účtují se v cenách vlastních.

Vzorky zasýlají se zdarma a franko.

JAP Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
-odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15pro

' cent.

“h
r

šestiletý, 1 litr po

7

EMANUEL BĚLSKÝ
w Hradci Králové

má na skladě a doporučuje

v značně levných cenách
velký výběr modních látek na objednávky
jakož i hotových oděvů v každé velikosti

pro pány a chlapce. ©
Hlavní sklad: v Hořz Kutné. Filiálky:
Hradec Králové. Pardubice, Chrudim, Čá

slav a Náchod.

KXIOOOOGE366

Pro měsíc Ťijen nabízímeoblíbené
kolšečky:

Tajemství
růžencová==

v rozjímáních.
6SestavilA. Petráň.

"Tištěno na barevném papíře bledých, oku příjem
ných barev (zelené bráškové, isabellové a růžové)
8 J5 vyobrazeními příslušných tajemství,

1 výtisk brožovaný 8 kt.
50 „ po 7 kr.

100 po 6 kr.
Lze dostati i na letky rozřezané ku měsíční

výměně údů živého růžence.
RY“ Vyšlo též německy. SB

Písně růženoové nabízímedo50 kusů po

1 přiměřená sleva.

LK NANA
c.a k. dvornídodavatelév Praze.

Dílny, skladiště a pisárny: WHbernská ulicečisto 8 nov

Úřadně oprávněnýelektro technický
závod.

Kancelář k zařizování vodovodů
pro obce, velkostatky, nemocnice, dráhy, lázně
atd. Velmipraktické anglické a franzouzské

nezapáchajícíklosety.
Vodoměry. — Hydranty pouliční, požární
a zahradní.—Roury.—Hadice.—Fontány.

Laciné a krásné růžence
vnejvětším výběru, obrézky svatých a vůbec vše, co je

oboru devotional:í, má na skladě ústav

Růžencová výrobna v Praze č. 206-1.
Konviktská ulice. 346

V ústavě zhotovují se též všechna kostelní roucha za cenu
mírnější než všu je jinde

Čistým výtěžkem vydržuje ústav 25 sirotků —mrzáčků.

A lpaka
Novinka Přiakna obleky,jakozíó
menčikovy v mo

, derní barvě.
Metr zl. 3.60.
Na úplný oblek 4 m.

„- Dva “Wš
truhlářské dělníky

přijme Karel Netnko,
pa Slezském Předměstí u Hradce Král.

Wap“ Právě vyšlo "NE
tiskem biskupské knihtiskárny:

VADEMECUM
seu

Brevis Synopsis
materiaram et cesnum jn cura animarumfreguenli
orum.

Ad oeum potissimum clericorum et neosacerdo
tum juxta optimos fontes et probatvs anctores concin
nevit

Dr. Antonius Brychta.
Stran 544 — 80. — Cena brož. 160 zl., poštou 175 sl

Kniha se schválením Ord.nariatním vydaná s
stavena je po způsobu Slovníku abecedně, podávajíc
knězi bez obtížného hledání poučení bezpečná ve všech
pochybnostech kněžského působení se paekytujících,
ze všech oborů vědy theologické —Dodatek podává
v authbentickém znění regulas Juris Canonici, seřadění
bludů Wiklefových, Hosových a Lotrových, duležitou
konstituci papeže Pia IX. „Apostolicae Sedib“ o cen
surách církevních a konečně připojen jest celý Syl
Jatus. Podrobný index usnadňuje hledání v pochyb
Dosti —

K hojným objednávkám této praktické pro kněze
příračky, pravého to „Vademecum“ odporoučí se

k nejochotnějším službám oddaná

Biskupská knihtiskárna.

domácí prostředek
4 žádej vždy jen v původních láhvích s naší ochrannou

známkou „kotvou“ z Richtrovy lékárny.
Buď opatrný a přijmi jen láhve s touto Šf/ ý
ochrannou známkou za původní přípravku.

Richtrovalékárna„U zlatéhova“ VPraze, .pR$*Nejlepší 8

a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

M.Nesňal v Uherském Brodě
Morava).

LUDVÍK NEJEDLÝ,
dekorační malíř

v Novém Bydžově
dříve v Hradci Králové

udporučuje svůj atelier k provedení všech do
korativních

male fostelů©
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby 04 jednoduchého až do
uměleckého spracování, restauruji staré malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
luji obrazy nové. 2)

Návrby va slohu stavby kostela se na
požádání ochotně vypracují a rozpočty předloží

„ELO

2m*22

„a

ELE

UPUUDTVÍUTO

Dob“ UT O Z T O

Fotografie žádný tisk) ve velikosti poštovních
známek s vlastní podobenkou k nalepování na kor lístky,
dopisy, visitky, blahopřání, do památníků atd., zhotovují
se dle každé zaslané podobeuky, obrazu neb "kresby ja
kékoliv velikosti

Ceny: 12 kusů 090 zl,2 „ 140,
60., 430,

100.x 300,

Mp Objednávkypřijímá s ochotyadmínistr. t. l a=



KUCHAŘSKA e
e ŠKOLA.

Sepsalu Marie B. Svobodova,

ve Zvoli u Jaroměře.

sl. správami hospodářských i bospodyd
s kýchškol, a mimo to došlo spisovatelkyui mnoho po
Ohvalných uznání, jež soublasně praví, že jest to
dílo velmi praktické, Vzhledem k obsabu vejice levné, že
se každé domácnosti vyplatí, ano jedna paní píše, že by
touto knihou nabyté vědomosti nezměnila ani za 100 sl.
a že šťastná nevěste, jíž se do výbavy dostane.

Celá kniha čítá 929 stran velké osmerky.
jest v komisi pp. Bursíka a Kohouta, knihku
peotví české university v Praze.

Krámská cena 4 zl. 60 kr.; u spisovatelkyně na
svláštní požádání také v ceně mírnější a franko. | S91

soukeník

J dl Horák, vRychnověn.K

Též velejemné
tátky na taláry.

Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o' poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, melou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bez svýšoní con!

Denní osvěžení; chuti k jídlu, okamžité posily
sesláblým a starým lidem; překvapující účinek stíže
ným chaudokrevností, chorobám plic a re
konvalescentům poskytuje sklenička ře
okého vína: MAVRODAPHNEaladké, ACHATER
SEC méně sladké, obě vína desertní a pro nemocné,
lisované z čerstvých hroznů Malvasinských. K obdržení

u PP: lékárníků A. Spory, K. Hubáčka, v HradciKrálové, jakož u firmy H. F. Seidel, Praha Vodi
čková ul. č. 30, hlavní sklad spol. Achaia v Patrasu
pro Čechy, Moravu a Slezko. Ceny: Celá láhev 175 zl,
půl láhve 90 kr. Toto víno nezkazí se v načatých,
dobře uzavřených láhvích. (108)————
PŮVODUVAPŘANztztz Strv

máta */, cm. Obsahuje
písně pohřební, adventní, vánoční, po zjevení Páně,

tní, velikonočaí, k Božímu Tělu, evatodašní a ně
teré s obecných mešních (celkem 52 nápěvů).

Cena brož. výtisku 80 kr., poštou 86 kr.

Josef Krejčíkv Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský,

Pisárna a dilny na Letné, č. 612-VII.
Sklad Eliščina třida č. 24.

doporučuje uctivě

své chvalněmámé: Sochy, oltáře, křížové cesty,
jesle, Boží hroby, kříže, kazatelny, zpověd
mice, křtitelny, konsoly, svícny, lustry, pultyatd. dle slohu kostelu- 265

Renovace starých oltářů a kostelních
zařizení.

Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně a
franko.

KŘÁÁJIICÁÁ
FHumpolecká

sukna a lodny.
Dámské lodny.

7+4Modní látky oblekové na ztmníky a
havejeky z čisté ovčí vloy v levných —

cenách doporučuje

Karel Kocian,
soukenický a první zasílatelský závod

v Humpolol.
Vsorky k nahlédnutí franko.

Na zemké jubilejní výstavě v Praze 1891.: Zlatá medalie, Na zem

Filialní sklady: ve Vídní III Saleslane 81. v Brně, Orelská

Obráskové cenníky na požádání zdarma a franko, (99)
I“ Vývozde všechzemi.li

Záruka pětiletá,

me- divupí se dobře sadovalá
čís. 8. meb 4.

pokladna

ZEM pl Lě ODA,

= pro domácnesta živnostníky
PEB“ dodává pod 6-letou zárukou, téš na splátky "p 

Cestující se přijímají na stálý plať 1 na provisi.
6—NAVE-NATE-NI

pEI <—
—— —

V PRAZE, Václavské náměsti, 32,
doporučuje

velmi pěkné provedené « látek dvojitřch, s okrseou Červenou, zele=
non, bordeaux modrou neb šedou, kus po zl. 7-—, 850, 10—,

WD“župany Zy
v jakosti velmi dobré, kue po sl. 11-—, 12-., 14 —

župany
s dublu nejlepšího, úplně vlněného, kus po zl. 16:-—, 18.—, 20—,

© Župany anglické
z Iátek velice jemných po sl. 18-—, 20-—, 28 —, 24 —, 28—,

župany
se srsti velbloudí zvláště lehké, teplé a příjemné dle velikosti sl.
88—3 80—, 22—, 24-v8.

|

RAKA
V. VACEK,

závod
školkářský

v Pamět
niku

u Chlumce

nabízí pro zimní a jarní
vysazování stromy ovocné

ké i kraky, sazenice
Hvé loty, křovinyozdobné,

konifery, divoké | stromy
pro strom: řadí, pláňata atd.
Statisíce sezenic v zásobě:
Lerné ceny. — Výborné
zboží., — Poučný cenník

zdarma

KAKXNNN
Křestní listy

ex offo

40 kusů 30 kr.
nabízí

Bisk. knihtinkárna,

w Hradci Králové,

nářskými. Zvláště upozorňuji, že teplé sboží lze dostati v 10
výrobky uze

míře mi udělená i na zachována a slibaji, žo

P. T. obecenstva, znamenám se v úctě dokonalé

JAN PETŘÍČEK,
majitel závodu uszenářského a řeznického v Hradci Králové,



Předplatné na čtort roku 1 sl.
" na celý rok 48.. j

Obrat k lepšímu?
Nynější politickou situaci charakterisují pře

devším nové vyjednávání obou vlád a rakouské
i uherské kvotové deputace, rozhoduější vyston
peuí proti velkoněmeckému nacionalismu, 8 ko
nečně rozklad v řadách německé oposice.

V pondělí odjeli předseda ministerstva brabě
Thun, ministr financí dr. Kaizl a ministr obchodu
Dipanli do Vídně. Prý s uherskou vládon vy
Jednávali o nové tříměsíčné provisioriur, jehož
jest třeba na projednáví vyrovnacích předloh ; jed
nak chtějí rakouští ministři přiměti uhersk.u vlá
du, aby povolila zrěny v některých vyrovcacích
návrzích, smluvecých r. 1896 mezi baronem Banf
fym'a hrabětem Badenim. Ministr Kaizl a hrabě
Thon prý si vyžádali při poslední audienci Bou
hlas císařův k tomuto novému kroku rakouské
vlády. Možná, že uherská vládak jistým ústup
kům se odhodlá. Rakouští ministři jsou opět ve Vídni.

Za ministry odebrali se do Budapešti též
rakouští členové kvutové deputace, kteří trvali
na tom, aby Ubři přispívali -— nečítaje v to prae“
cipuum za Vojenskou Hranici 149 — na spo
lečné záležitosti 38%, a Rakousko jen 62"/, místo
posavadních 70",. Předseda rakouské kvotovéde
potace sdělil předsedovi uherské deputace návrh
rakouské depatace. Kvotova uherská deputace vy
bradila si prostudovati rakouské návrby a zaslat
odpověď, pročež jest v Budapešti jednání rakou
ské depntace zatím skončeno. Budou-li obě depu
tace ve Vídní neb v Budapešti dále vyjednávati,
dosud se neví. Co se týče kvoty, mohou vlády
rakouská a uherská teprve na základě ujednání
kvotových deputacích dále jednati. Vyrovnávací
výbory měly zubájiti svá jedvání již včera.

Není známo, co vláda zatím učiní.
Rakouské vládě jedná se o dohodnutí s uher

skou vládou, aby se mohla uvolniti proti německé
obstrukci doma. Čeští poslanci musí býti dnes
sobě vědomi, že jen při úplném dohodnutí 8 pra
vicí a s vládou jest. možno držeti Němce v šachu
a nepřipustiti je k vládě. Českým poslancům v
nynější choulostivé sitvaci nezbývá, než hlasovati
pró vyrovnání ovšem jen pro zlepšené.

Co se týče vlády, tato v posledních dnech.
skutečně přilnula k pravici a vystoupila prot!
Němcům. Politické úřady mají zabrániti agitace
cizinců a nemají je ve schůzích připustiti ke slo
vu, aby řečmi svými nerozdmychovali nacionální
vášně. Vláda chce přispět k umírnění národního
vzrušení; pak musí ovšem vystoupiti také proti
rakouským Němcům, kteří chodí do Německa štvát
ťfamní Němceproti Rakousku a Čechům. Agitace
velkoněmecké v Rakousku iv Německu podrývaly
"nejvíce autoritu naši vlády.
. Vláda žádá proto teď po svých úřednicích,
aby byli v první řadě představitelem shody a míru
v.občanstvu. Známo, že v mnohých městech seve
'ročeských, na Moravě a ve Štýrsku nalezali 80
úředníci v čele velkoněmeckých agitaci a že na
př. v drahém volebním sboru ve Štýrském Hradci
svítěsila protirakouská strana, ač tam mají rakou
ští úředníci většinu, zejména u soudů.
Velmi zajímavé jest proto nařízení soudním

'úředníkům, aby se zdržovali všech vyzývavých,
okásalých manifestací, všelikého strannického jed
„nání ve svém jednání mimoúřadním. Co £8e tato
„kérá u soudních úřadníků, platí měrou moobem
větší u úřednictva jiných kategorií. Směr německo
nacionální, který nedbá práv jiných národností,
který usiluje na šíji národů neněmeckýchuvaliti
jho německé nadvlády politické a národní: směr

"tento, jak obecně jest známo, v úřednictvustát
„ním má množství a to velice horlivých a vydat
ných stoupenců a podporovatelů. Úřednictvo ta
kové nemalou jest oporou směru německonacionál
ního a všeliké kroky směřující ku provedení ná
rodní rovnoprávnosti narážejí v úřednictvu v mDo

-bém obledu na překážky nepřekonatelné. V naří
zení svrchu připomenutém shledáváme tudíž příz
nak nový, že autoritě státní i v kruzích úřed
nických má se zjednati větší opora a ochotnější

„úsluba v případech zájmů veřejných 8e dotýka
Jících. Vláda vystopuje v případě nahoře uvede

- ném jako blabovolný poučovatel, ale samo sebou
vyplývá z tohoto kroku vládního, že to, CO86

V Hradci Králové, dne 14. října 1898

požaduje dobrovolně, jeví se býti povinností, kte
ré kruhy úředoické nemoliou býti sproštěny. Zje
vem pozoruhodným jest též rozklad v řadách ně
meckých Umírněný dr. Lippert složiv mandát a
zemské výborství, veřejně obvinil svoa stranu, že
opustila své zásady a že se dala do vleku Schů
nererovců. Nebylo jí to ovšem nic platno. Schóne
rerovci ortelují nejen pokrokové liberály, ale též
nacionály. Proto i v jejich řadách je zmatek a
proti prof. Šteinwendrovi, jejich vůdci, vypukla
zřejmá vzpoura. — Dr. Bareuther vystoupil jíž
ze strany německo-nacionální proto, poněvadž 86
obává, že radikalismus německý souditi bude oa
poslance, kteří upustili od obstrukce. A praví Se,
že za ním následovati budou z klubu Heeger, Sil
vester, František Hofmann z Opavy, Lemmisch,
Dobernigg, Kindermaon a Prade Strana radikální
teprve začíná svou agitaci; koho stihue zlobu její
na tu dobu nelze ještě usouditi. Prozatím patříme
na počátky nové kampaně. V Litvínově dra. Schů
ckra radikální nacionálové nepřipustili ani do sí
ně, kde konalo se slavnostní shromáždění; musil
na tom přestati, že oslavoval Kudlicha na náměstí,
kde nacionálů nebylo. Ve Fridlandě však došlo
již i na ra. Funka, o němž byl ještě z jara pro
hlásil sám Wolf, že purkmistr litoměřický při no
vých volhách jediný z liberálů bude zvolen. Ve
Fridlandě však usoudil nyní Schěnercr, že také
dr. Funke a strana jeho musejí býti pohnáni k
zodpovědnosti. Prozatím tedy němečtí radikálové
počínají nové polní tažení proti liberálům, kteří
neposlouchají jejich komanda, ale přese všechen
povyk a přes všechoy strachy liberálů nelze od
činiti té skutečnosti, že jazyková nařízení trvají
A že německá oposice neprovozuje obstrukci.

Z rozervanosti Němců mubou kořistiti teď
čeští poslanci, ovšem budou li dělati politiku pří
mou a rozhodnou. stejně srozomitelnou voličům,
pravici i vládě. Dle dvojakosti a licoměrností Nár.
Listů nesmí se říditi, ale musí říci buď rozhodné
ano nebo ne. To jest pak politika poctivá a
mužná.

My nespíme.
Předminulého téhodne byly v Praze na Let

né nalezeny rozbázené lístky se slovy: My taky
nespíme — pražští anarchisté. Policieje
prý sebrala a pátrá po těch, kteří je rozhodili neb
napsali.

Tak se tedy stalo v době hlubokého smutku
nad zavražděním císařovny rukou anarcbistovou.

I kdyby se myslelo, že v Praze dosud ve
spolek sloučených a 8 Cizozemskými spojených
anarchistů není, ač o tom pochybujeme, tož přece
jisto jest, že anarchismus je v srdci mnohých
Jistý dopisovatel Škol. Obžoru, který odpadí od
víry, « potřeštěnosti své hlásá, že je každý bobem
a že se mají mocní vraždit.

Tedy co jest vlastně anarchismus? — Je to
poslední důsledek protestantismu a liberalismu.

Protestantismus totiž otřásl vážností čili auto
ritou církve postaviv na místo učitelského úřadu
nástupců apoštolův zdánlivě písmo, vlastně však
jiš pouhý rozum. Chtěl ovšem zůstati státi na
půl cestě, ale neměl síly, aby proud, kterému ce
stu prorazil, zastavil. Rozum bez autority Krista
a církve zavrhl konečněi autoritu Boží.

Z protestantismu vyvinula se úplně staro
pohanská nevěra, pantheismus čili nauka, že svět
je bohem, nebo materialiemue, že krom bmoty nic
není. Obé však jest vlastoě atheismem, upíráním
Boha, bezbožectvím. Atento z protestantismu
vyplynulý — jak ve škole říkají — „směr věde
cký“, zahrnuje se v jediné jméno a nazývá 8e
liberalismem, svobodářstvím.

Tak daleko to přivedla ta domnělá „refor
mace — oprava prý církve!

A však tyto nauky nezůstaly jen v hlavách
profeasorů, v učebních síních a v knibách, nýbrž
draly se do života.

Vždyť se utvořila po celém světě rozšířená
společnost frejmaurů, kteréžto úkolem jest tyto
nauky v život uvésti čili jak říkají: Boha z my
slí, ale i ze státu vypuditi.

Jest však otázka: Jak pak ale se má
stát zříditi bez autority Boží?

- ==

IV. Ročník.-| Inserty se počítají levně.
Obnova vychází v pátek v poledne.

A ta právě liberalismus, pantheiemus a atheis
mus byl oucen se vyjádřiti, na čem přece má nut
ný pořádek ve státě spočívati. A jak už to8 člo
věkem bývá, že padnuv do bludu boří se v bahně
jebo vždy víc a více, tak se stalo i liberalismu.
Newoha si jinak pomoci k nějakému pořádku ve
apolečnostilidské řekl: Bobem je stát!

Je to zase to ukrutné a nadulé staropohan
ství v nové formě. Víme totiž, že císařové pohan
ského Říma v počet bohů přijímání byli. Víme,
že u p. Nabuchodonosor král postavil zlatou so
ebu svou v říši své babylonské a vydal zákon,
aby každý občan bez výjimky, jak uslyší hlas
trouby a věelikého druhu hudby, padna klaněl se
soše.

Takového Nabuchodonosora učinil liberalis
mosze státu. Většina sněmu jest sochou
zlatou na místo Boha postavenou, které
se má každý občan klaněti, to jest za svou po
vinnost míti, co ona odhlasuje.

Ale Nabuchodonosor narazil na odpor. Tfi
mládenci v Buha věřící odepřeli úctu božskou soše
Nabuchodonosorově a Nabucbodonosor byl nucen
dle zákona vrhnouti je do pece obnivé. Vy
znávači Boha živého a jedině pravého stali se
mučeníky. .

Což divu, že i novověký pobanský Nabucho
donosornarazilna odpor. Jenže ze dvou stran

Z jedné strany odporují Nabuchodonosorovi
novověkému, podobně jako oni tři mládenci, sta
teční vyznávači Boha — Krista -- církve, totiž
pravíkřesťané... klerikálové.

A liberalismus zrovna jako jeho pravzor Na
buchodonosor dělal a dělá z nich všude mučeníky
Klerikél — pravý křesťan — ve věcech světských
přímo Bohu neodporujících jest zajisté poslušen.
Nabachodonosora, ale jak se jedná o Boha, 0 ná
boženství, tu má zásadu: Sluší Boha více poslou
cbati uež lidi. A tu se obyčejně Nabuchodouosor
rozlobí. Pak jako n. p. ve Francii v minulém sto
letí stíná hlavy, nebo jako nedávno Bisiark sází
biskupy a kněze do žaláře, nebo jako v Ubrách
pokutuje biskupa. A s Nabuchodonosorem drží
„věda“, „isk“ a „svobodomyslní“ vůbec. Naši
venkovětí novináři to jsou ti, kteří vydávají hlas
troaby a všelikerého druhu muziky, aby každého
do pece ohnivé svých kalamářů uvrhli, kdo se
neklaní Nabuchodonosorovi. Ale rozvážný člověk
vidí, že právě rozhodní křesťané — ti potupení
klerikálové— hájí sobě a jiným svobodu,
svědomí a náboženství oproti násilnické
nevěře. Jako děti, nezkaženého srdce děti, vždy
jsme byli na straně oněch tří mládenců, kteří si
hájili svobodu víry, 8 Nabuchodonosorem jsme
opovrhovali jako tyrannem. Bobužel nyní celé zá
stupy zaslepených drží s Nabuchodonosorem naproti
bájitelům svobody své, naproti vyznávačům Božím.

Ale křesťanéjsou jen jedna strana odpůrců
tyranna liberalismu. Na drahé straně jsou horší —
jsou to anarchisté. Ti praví zcela důsledně: Po
něvadě, jak jste nás vyučili, autoritou Boží pohr
dati máme, kdo pak vám dal právodělati autori
tou sebe nebo stát? Boha křesťanů jste zavrbli a
nyní vy — na novém pohanství založené — státy
děláte se bobem?! My neuznáváme ani vás, ani
nikoho jiného za boha, my jeme ti praví, ti dů
plední atheisté, iy právě nechceme žádného boha,
ani toho křesťanského,ani toho od professorůa
pastorů nevěreckých vymyšleného bobal Bůh ten
nebo onen porončí, vládne. A to my nechceme —
jsme bezvládci, anarcbisté.

A hle! Nabuchodonosor zlobí se i na tyto
„mládence“. Jak jsme nedávno slyšeli, rozezvučely
ge trouby a všelikého drubu muziky i z redakcí
liberálních, bezbožeckých a židovských a křičí:
Nabuchodonosore — státe liberální -——hoď je do

pece! Nejsměšnější písničku dle našebo soudu Z8
pískala ta trubka, která navrhuje pro aoarchisty
tělesné tresty. Ne do peco — ale na lavici 8 nimi!
Tam jste tedy dospěli! Nejdřív jste svými šílený
mi naukami a svými bohopustými vtipy vypudili
Boba ze srdcí — ze státu — ze školy a proto i
metlu ze školy, — a teď jdete na to bolíll

Páni drazí! Udělali jste ohromný bankrot.
Vašemu Nabuchodonosorovi nechce se nikdo více
klaněti, a vy ženete nás před něj na břichu —
holí!|



Jak se vás ti vaši odchovanci bojí, to vidíte
z těch nepatrných slov: My nespíme. Ano dle
našeho přesvědčení anarchisté či raději anerchie
mus nespí. Vždy a vždy ukáče vám, že mespí a
možná, že to ukáše zápluvou krvavou po celé
Evropě. Vědyť jsou státy, kde i v srdcích vojsků
— obzvláště těch študovaných, ba i úředníků je
anarchismus, poněvadž jste do nich svými školami
nacpalí — atheismu.

Když se stala truchlivá ndálost v Ženevě,
„probudila“ se se spánku celá Evropa. Ale na jak
dlouho?! Po smutečných projevech, po bombasti
ckých článcích v novinách badou mít zase „sólo“
ty blásné trouby liberalismu a ten vřesk všelike
rého druhu muziky radikální.

A ze stravy těch, kteří mají úkol atáty ří
diti, kteří mají majetek, ba i ze řad „taky kato
lká“ bude se ozývati i na dále muzika chrapotu,
jakoby člověka ve spánek pobříženého. Oproti anar
chistickému: My vespíme — ozývá se všude: My
spímel

Není totiž, krom mezi klerikály, ani potuchy
o tom, aby zákonodárci, učenci, novináři, šlechtici,
měšťané, rolníci, obchodníci a řemeslníci, jichž
stav, důchod, majetek, blahobyt jedině zákonem
Božím správně se drží, aspoň jen přemýčleti chtěli
o příčině anarchismu v srdcích, v životě.

My spíme. Dejte nám pokoj 8 tím klerika
Jismem, s tím katolickým tiskem. Ale což až vás
probadí křik: Heří! A nebo: Zloději, vrahové
jsou to? — Ale to snad nebude; do toho je da
leko: My spíme. — A vy státníci, kteří máte do
sud dosti moci, abyste bránili postupu bezbožec
tví do srdcí a podporovali návrat Boba do svědomí?
My splme! — Podle stavu nynějšího zákonodárství
to nejde! — Ale vždyť se vám vestátech všecko
všude viklá. — My spíme. .

Ale proto zkoumejme se přece a uvažujme
anarchistické: My nespíme — a to u veliké části
našinců oblíbené: My spíme.

Vrátil se nám podzim a 8 ním dlouhé ve
čery. Nyní právě jest tedy čas, aby aspoň naše
duchovenstvo nespalo, tiskem a slovem ve spolcích
působilo a katolický lid probouzelo.

Naše politické družstvo svatojánské v Hradci
Králové vykonavší nové volby výboru musí nyní
nejprv svou horlivou činností volati: My nespíme.

Jak nedávno v Obnově psáno bylo, musí
Družstvo k lidu mloviti, laiky vybledávati a jak
doufáme, této budoucí zimy k organisaci ka
tolické opravdu základ pvuložiti. Nesta
ne-li se tak, zavzní ze řad našich pohřební píseň:
My spíme, my spíme.

Ale k tomu všemu, co naše družetvo jíž
pcdniklo a podnikati musí, jest něčeho zapotřebí.
Napadá mi k tomu anekdota: Přišel v noci k dom
ku židovu malý rolník a klepal mu na okno vo
jaje: Jakube, spíte? — „Nespím“ — ozval se Ja
kub. „Půjčte mi dvacet zlatých“. — „Kdybych
nespal — bned“.

Zdá se mi, že je v řadách našich ještě mno
ho takových Jakubů. Jedná-li se jen o mluvení
anebo kritisování činnosti „kleribálů“ a družstva,
tu to zní: My nespíme. Ale když se tluče na pe
něženku: Kdybych nespal — hned.

„ A tak si myslím, že jest úlohou naší, zvy
kati si tomu, aby nespala peněženka. Mluviti a
kritisovatibezobětovnosti,jest ze sna mluviti.

Drobná obrana.
Katolický sjezd českoslovanský le

tošní dochází nad obyčej příznivého posudku
Vevanjelickém časopise „Hus“. Ovšem nesoublasí
8e vším a sem i tam maličký štulec katolíkům
uděluje, což u evanjelíků tak lehko se překonati
nedá, anoť protestantsví z odporu proti církvi po
vatalo. — Ale všelicos chválí přece a na konec
praví, že vlastně v Čechách pracuje nyní jen stra
na — klerikální, Myslíme, že soublas ev kazatelů
Jest nejlepší obranou naší věci. — Ty štulečky,
bez nichž jak pravíme těžko i „Husu“ se obejíti,
promijíme. Jen o tom, co dle „Samostatnosti“
„Hus“ bojovně proti katolicismu píše, se zmiňu
Jeme. Naříká totiž kdosi, že v srdci katolíkem ne
ní, ale že je ku katolicismu nucen; tak špatně
prý je v Rakouskuzaručena svoboda svědo
mí. — My nevíme o nikom, že by byl vtom bo
žím Rakousku ke katolicismu nucen. Je li to ně
který učitel, nuže nikdo ho nenutil, aby byl uči
telem dětí katolických. Rozumělby však ve
lice špatně svobodě svědomí, kdyžby myslel, že
ona záleží v tom, aby katolíci byli nuceni za své
peníze své děti dáti učiti proti svému svě
domí. Beztoho se tak, Bohožel, stává i ve ško
lách obecných, natož pak ve střadních a vysokých.
Může-likdomluvitio násilí proti svědomí,
tož jsou to katolíci. A cožje nejvýznamnější—

Beně v bývalých a olnných státech dějí senásilnosti proti svědomí katolíků, že by je
nikdonehledal. y jem

Nestvůra Blsmark. Pan Šádek vyčítá
nám, že jeme udělali z Biemarka nestrůru. Inu,
ať nám tedy p. Šádek dokáže, že Biamark dostal
a nebe dispens od přikázání — dle našeho roz
dělení — pátého, sedmého a osmého. Že by pan
pastor ranoský byl od Boha dostal spluomocnění
k dispensím od těchto přikázání, tím se nám ještě

neosvědčil. A proto třebas byl Bieoah prolostaatem a p Da protestesty padli,
přece jen ark jest v očích pravého křesťana
veliký, až děsně velký hříšník. A neměli
pro měj cic, než: Béh mubaď milostiv! Does
tento povzdech věnujeme i sa p Šadka,
který se tak daleko zapomíná, že i největší hří
chy vymlouvá, když je spáchal protestant, kdežto
na katolících každou nedokonalost vyčenicbává a

myšlené věri na potupu jejich rozšitvje. — Dajte
sí říci, pane kazateli, i vaše Hlasy ze Siona bře
šívají děsně proti osmému přikázání. Bůh Vám buď
milostiv!

Zakladatel a biskup „národní“cír.
kve polské v Americe. — Jmenujese Kos
lowski. — Jako ševcovský tovaryš vatonpil
v Krakově ku Karmelitánům. Jsa poněkud zma
tených smyslů, ale živý a podnikavý uemyalil ei,
že bude — knězem. Přišel do Říma a žádal pol
ské preláty, aby mu vymohli vysvěcení. Vymlou
vali ma to, vidouce jeho nevzdělanost. Konečně
protekci jakéhosi italského kněze byl přijat v ICslii
do semináře a vysvěcen.. Po vysvěcení odebral se
do Ameriky — a za nějaký čas — udělal se —
biskupem „polské národní církve katolické“. —
Tak vypadá ta polsko-americká „iškiáda“.

Posměch denní chléb Hlasů ze Slo
na čil) p. pastora Sádka. Nejnovějidělási
posměch z „biskupské“ řeči v Červeném Kostelci.
— Jenže se cbudáček vlastně kasá na velikána
kardinála Manuinga, bývalého protestanta. Ten
řekl ta slova, o nichž kázáno bylo, totiž: Europa
jest nemocná, pokrmem jejím od Boba daným byl
katolicismus, ale ona živí 8e protestantismem, li
beralismem a atheismem. Tuhle větu chce p. Šá
dek vyvrátiti poukázáním na Španěly jak řádili
v Americe — a byli katolíci. — Ano dle jména
ovšem. Jinak však takoví, kteří se krmili ma
monem, a ne katolicismem. Pan pastor
zapomněl na vzorný stát americký, jak jej zalo
žili jesuitó a jek jej zkazili Španělové, když se
ho zmocnilibez ohledu na katolicis
mus, — Ostatně ať se podívá na Londýn, odkud
právě v tyto dny zavznívá výkřik bolesti, nad
umírajícími — bladem. — Pane kazateli! Ten
katoliciamus, který má vliv na život jednotlivců,
nenahromadil peněz na jednu hromadu, vedle níž
umírají lidé hladem. To dělá odpad od zásad ka
tolických,čiliodpírání katolicismu vli
vu na život národů. To dělá ten fanatický
boj proti — katolicismu. Neboť právě katolicismus
na život veřejný blabý vliv mající jest — kleri
kalismus.

Drobné zprávy
Nejvyšší díky. O poslednívalné hromadě

jednoty českého katolického učitelstva pro královatví
České bylo k návrhu předsedy zasláno telegrafické
blahopřání k slavnosti Nejvyšších narozenin. Těchto
dnů pak došlo následující vyřízení: „Jeho c. a k. Apo
štolské Veličenstvo ráčilo nejmilostivéjí naříditi, aby
ctěné jednotě českého katolického učitelstva v krá
lovství Českémvysloven byl Nejvyšší dík Jeho c. a
k. Apoštolského Veličenstva za nejuctivější blahopřání
ku slavnosti Nejvyšších narozenin, kteréžto valná bro
mada ctěné jednoty v Praze dne 22, erpna 1898 shro
mážděná telegraficky projevila. O tomto Nejvyšším
rozkazu ctěné Jednotě následkem výnosu Jeho excel
lence pana ministra vnitra ze dne 4. září 1898 č. 6928
M. J. a c. k. místodržitelského praesidia ze dne 9.
září 1898. C. k. dvorní rada a policejní ředitel: Janota.

Přednášky u křesťanské soelologii.
K rozkazu Jeho Biskupské Milostí zavedeny jeou po
čátkem tohoto školního roku na bisk. semináři před
nášky o hřesťaneké sociologii a sice vI II. JIK. roce.
O sociologii přednáší vldp. dr. Ferdinand Beneš.

Regulační inspekce. V pondělízavítal
do Hradce Králové inspektor zemědělský pro králov
ství České při c. k, místodržiteletví v Praze, p. Radolf
rytíř Brechler z Troskovic a místodržitelskýse
kretář p. Josef Svátek, aby shlédli poříčíBěly
či Alby která u Kostelce n. 0. ústí do řeky Orlice)
za příčinou provádění prací regulačních. Ukolem pana
inspektora jest, aby na vlastní oči zemědělské poměry
v různých českých okresích poznal. Pan inspektor rytíř
Brechler z Troskovic byl aš do loňského roku inžený
rem zemědělské rady a byl v obora meliorací pozemků
a regulaci řek velice činným.

Dar průmyslovému masou. Panředící
učitel z Lochenic daroval zdejšímu museu historické
mu bronzový hrot z doby asi 400 — až 500 let před
narozením Krista Pána. — Pan Kubišta, měšťan a
majitel domu daroval průmyslovému maseu velmi cen
ný skleněný pokál asi z drahé polovice 17. století,

Svobodomyslné (!) časopisy přinášejí
se zálibou zprávy, že na té neb oné pouti se prodá
vají „lístky do nebe I. II. III. třídy“, všelijaká
čarovánía zaříkánía že je prodávají a tisknou
„klerikálové“. Že by takové škváry tiskly se se svo
Jenímnjd. biskupských koneistoří, nebude nikdo tvrditi.

e jarmareční prodavači by byli zbožnými kato
líky, to vůbec a celkem nebude nikdo tvrditi, poně
vadž právě přemnozíjarmarečníci v čas bohoslužeba
pobožností tropí různé neplechy a hádky. Vyrábitelé
a tiskaři i kolporteři podobných výrobků bývají vět
šinou židé, a katolíci, svobodomyslníci, jimš jde o
osobní kšeft a nikoli o povznesení víry, mravnosti a
zbožnosti. Na tyto lidičky ať se tedy obrací „srobo
domyslné (I) časopisy“ a klerikálům ať dají pokoj,
neboť ti s takovými škváry nemají co činiti.

Kontrolní obromáždění záložníků

c. k. mkonského sere bee fotofníhorokuvšdy o 2%.hodině í. 1. VBořicích vměst
ském divadle dae 19. října proolce počínající plame

nami B až věstné P dho 30. j PO ostatní obos,
1. V Nechanicích v městském divadie dne 21. ffjna
pro obce počínající písmensmi B až včetně P, dae 22.

Hjna pro ostatní obce; 3. V Hradci Králové v míst
nostech „Ne Střelnici“ na Prašském Předměstí dno

24. října pro obce počínající meny A až včetněN; dne 26. října pro ostatní . Provojíny, kteří
se prodůležitou příčina ke kontrolnímu shromáždění
nedostaví, odbýváno bade dodatečné kontrolní shro
mášdění v Hradci Králové dne 30. listopadu o 9. hod,
dopol. téš v místnostech „Na Střelnici“ na Pražském
Předměstí.

Zeměbranecké kontrolní ohromáš
démí bude se v královéhradeckém politickémokresu
letos odbývati v Hradci Králové: dne21. října b. r.
pro obce od písmeny A až do písmeny K včetně,
dne 22. října b. r. pro obce ol písmeny L až
písmena P včetně a pak, dne 28. října b. r. pro08
obce vždy o 9 hod. dop. na Pražském Předměstí „na
Střelnici.“ V Nechanicích pro všechny obce toho
okresu dne 25. října b. r. o 11. hod. dop. v sále na
radnici. V Hořicích dne 27. října b. r. pro obce od

pýomeny B až po písmenu L včetně a dne 28. října. r, pro ostatní obce vědy o 9. hod. dop. v měst
ském divadle. Dodatečné kontrolní shromáždění od
bývá se dne 18. listopadu b. r. o 8. hod. dop. v Ji
číně u doplňovacího velitelství c. k. zemské obrany č. 11.

Osobní. Soudní sekretáři,p. Fr. Fichtner

přeložen byl z Mostu do Kr. Hradce a p. L. Šimák zeušice do Pardubic. P. Vojaček jmenovén zde radou.
Paví Sklenářová Malá v Hradel

Králové. Slovutná česká tragédka pí. Otylie Skle
nářová Malá zavítá dne 20. t. m. do města nešeho,
aby uspořádala téhož večera v našem městském di
vadle recitační a dramatický večer. Paní Sklenářová
Malá slyne jako nepřekonatelná mistryně slova a kdo
měli příležitost poznati její velké umění, uznají rádi,
že jí pověst ta nijak nepochleboje. Pro večer jest ae
staven následající program: Oddělení I. Fr. X. Sro
boda: Balada o bílé paní. Motiv prostonárodní. Ant.
Sova: Realistické sloky: Herečka. J. S. Machar: Umí
rání. (Věnovánopí. Sklenářové) Jar. Kvapil: Letní
Večer nad Prahon. W. Shakespeare: Scéna soudní
z „Kupce Benátského“ (veškeré hlasy se napodobí).
Oudíl II.: V, Hálek: Naše babička a tři Večerní písně,
Jan Nerada: Balada májová. Eliška Krásnohorská:
Chodská. Ad Heyduk: Předbajnicí. Pohádky. Sv.
Čech: Ve stínu lípy: Vypravování hospodské. Jaroslav
Vrchlický: Legenda o av. Zitě. Jos. Sládek: Staro
světské pfeně, Pro oddíl III. orčena jest jednoaktovka
a bude eehrána veselohra Rovettova „Pohořel“. Se
vzácným hostem spolnúčinkovati badou pan Theodor
Peřina a Hanousek, známí naši divadelní ochotníci.
Recitační večírky jsou v Králové Hradci novinkou. V
mes-aktí hrá hudba vojenská.

Příští poroteí (EV.) období zahájeno
bude v Hradci Králové po 20. listopadu a bude vy
mkati několika velmí zajímavými případy.

Pro urášku Jeho Veličenstva a cí
sařského domu byl 12. října odsouzenna 5 mě
sívů do těžhéko šaláře expeditor Kober z Nového
Města n. M, který se nalézá ve službě u tamní my
dlářaké firmy Horák a spol.

Skůdecové stromů. Od „valacha“až k že
lezničnímu mostu, bylo minulý týden 75 ovocných
stromků tesáky posekáno. Darebové, kteří tak učinili,
nejsou dosud vypátráni.

Jednota divadelních ochotelků při
pravoje ve prospěch Ustřední Matice školské (dameký
odbor) Stolbovunejnovější veselohru „Na letním
bytě“, která na výstavním divadle v Praze těšila se
nesmírné oblibě. Táž se připravuje polská činohra
„Martin Ljaba“,kas velikédramatickéceny,který
zčeštil p. Adolf Černý.

Úmrtí. PanJaline Flanderka, setník u 18.
c a k. pěšího pluku arciknížete Ludvika Salvatora
(dříve velkokníže Konstantin) zdejší rodák a odcho
vanec zdejšího gymnasia, zemřel 7. t. m. po dloabo
trvající nemoci. Dne 10. října po 2 hodině odpolední
konal se jeho pohřeb z vojenské nemocnice na vojen.
hřbitov v Pouchově, jehož se účastnili veškeří zdejší
štábní důstojníci, pak zvláště důstojníci 18. pěšího
pluku a četné zdejší obecenstvo, duchovní, protessoři,
úředníci a městští hodnostáři. Za rakví kráčel bratr
zesnulého p. dr. Flanderka, advokát z Rychnova.
Koadakt vedl polní kaplan, dp. Černý. Zvěčnělý vy
nikal velikou dobrosrdečností. Jako velitel vojenské
plovárny byl oblíbeným v kruzích nejširších. Pohřeb
konal se s veškerou vojenskou nádherou, s vojenskou
hudbou a salvami výstřelců.

Splašený kůň. Vojenštíštolbové,kteřído

provázejí koně na prochásky, nepočínají si vždy dostiopatrně, neboť co chvíli některý kůňse eplaší a uteče.
Dítky chodící do školy neb ze školy ocitují se takto
v největším nebezpečí.

Výstava ovocmická konalase od 8. do
41. října v Besedě královéhradecké. Vystaveno povoce čerstvé, sušené, ovocná vína, likéry a ocet. Vý
stavu obeslali sice nečetní vystavovatelé, avšak ně
kteří vystavili velice mnoho a to namnose vzácných
drahů hrašek, jablek, švestek, mišpalí atd. Obřírněji
oceníme pro nedostatek místa výstava až příštěa
zmíníme se jmenovitě o těch drazích ovoce, které se
v královéhradeckém kraji osvědčají. Návštěva výstavy
ovocnické jak s Králové Hradce, tak z okolí mohla
býti větší. Na výstavě bylo zastoupeno ovoce z Krá
lové Hradce, Prašekého Předměstí,ze Stěšer, s Hrád
ku, ze Starých a Nových Nechanic, ze Stračova, Vše
atar, Lípy, Chlumu, Těchlovic,Smiřic, s Hněvčovsí,
Lochenic, z Černilova, Ostroměře, Svobodných Dvorů,
Sendražic, Konecchlumu, z Vamberka a okolí, z Ma
lého Barchova, s Rozběřic, z Libonic, z Věkoš. S do
volením pořadatelů výstavy podány též některé drahy
hanáckého ovoce ze sahrady p. J. Tiefenbachaze Žel
chovic, které se vyznamenávalo krásným zbarvením.
Některé druhy českého ovoce vynikaly velikosti, krá



eou | phutí. Než o tompříště. Sbor soodcovaký konalv neděli odpol. dne9. t. m. K návrhu p. dro

n Srdínka zvolen sa předseduokresní sahradník
s Chlumcepan Jan Říba, plet opředenoa byl p. dr.Srdíako a sapisovatelem p učitel Boh.Ryba. | e sboru
soudců mimo uvedené pány sasedali pp. J. Kulíř,
ředitel měšť. dívéí školy, J. D. Panýrek, c. k. profes.

poedazogie J. Rychetský, řídící učitel v Černilově,gvel Sedlák, zahradník v Opatovicích, Ant. Steffek,
učitel ve Svobod. Dvorech a J. Štapl, zahradník se
Smiřic. Slavnou zemědělskou radu zastopoval delegát
pon Václav Skvrna = Čistovai. Po prohlídce veškerého
ovoce a výrobků ovocných uděleny byly vystavovate
Jům = Královéhradecká tyto ceny: Stříbrné me

daíle jako nejvyšší ceny ad přiřknuty panu JBychetskémua Josefu Pastyříkovi. Modnile bron
sové uděleny pánům J. Smetanovi se Svob. Dvorů,
dra. Frant. Srdínkovi v Hradci Králové, Ant.Černé
mu ve Stěšerách, Fr. Pavelkovi v Nechanicích, Pro
kopu Doubkovi v Libonicích a slavnému družstva na
sužitkování ovoce v Hradci Králové. C. a k. velko
statku ve Smiřicíchpřiřknutčestný diplom místo
medaile, kterých velkostatek nepřijímá. Pěstiteli panu
J. Štuplovi, sahradníkovi ve Smiřicích navrženo bylo
četné uznání. Diplomy čestné uděleny byly těmto

vystavovatelům: J.DUlanskému v Praskačce, hospodářským besedém v Chlum a ve Všestarech, školce
hospodářského a včelařského spolkn v Nechanicích,
Fr. Morávkovi v Těchlovicích,a- Růžičkovi v Hradci
Králové, V. Folprechtovi v Ostroměři, dp. faráři V.
Kalašoví v Hněvčevsí a J. Soukupovi v Lochenicích,
J. Stehlíkovi ve Vamberka, Ig. Svobodovi v Hradci
Králové, Jos. Šrámovi v Rosběřicích a velkostatku v
Malém Barchově. Ceny pro výstavu ovocnickou jsou
věnovány od al. zemědělské rady pro království Co
ské, od zemského ovocnického spolku pro královetví
České a od slavné otce Královéhradecké. — Ve stře
du odpoledne se vystavené ovoce vydražilo, pokud
bylo darováno. Za ovoce strženo bylo 63 zl. 30 kr. a
sa vstapné se vybralo 58 sl. 47 kr, tedy celkem
118 zl, 77 kr. Co zbude po uhražení režie, připadne
Ústřední Matici školské.

Jak lze uchovati nmejdéle ovoce.
Ovoce uchová se nejlépe v místnosti vzdušné před
mrazem chráněné, přece však chladné více než teplé.
Uvocs ta má býti volně vedle sebe položené naroštech,

aby k němu mohl zespodu i ze shora vzduch. Takése odporačaje ukládání ovoce do rašelinné drtě, ba
nověji i do jemného píska. Má-li ovoce takto býti
uchováno, musí býti česáno rakou a nesmí býti poš
kozeno.

Večírek ma rozlončenom sesnámýmši
kovatetem zdejší vojenské kapely p. Václavem Vandem,
který přijalmísto ve vídeňském museu, pořádali ši
kovatelé zdejších plaků v úterý v dolejších místno
etech Adalbertins. Slavnosti súčastnily se četní přátelé
a známí. Při zábavě bylo předneseno několik zdařilých
hudebníchčísel.Výtečnýsklepakuchyňrestauratenra
pana Maxe Kryštáfka poskytly přátelskému kroušku
to nejlepší a zábava byla proto velmí animovaná.

Pozemek pro příští jatky králové
hradecké se již planýruje v místechu plovárny,
kde jest nájemcemp. stakatenr Janotka. iaje A

Kutnoherští živmosčmicí sdělujínám
věci, které na nejvýše budou zajímati nejen kruhy
jejich, ale i širší kutnohorskou veřejnost. Před krát

ým časem konala se v nedalekém Golčorě Jeníkově
výstava, které četně zúčastnila se i Kutná Hora. Jak
se Kutnohorští vystavovatele drželi a jaké výrobky
obecenstvu předvedli, bylo nejlépe viděti z četných

vyznamenání kterých se jim dostalo. Pováší li se, jaká je dnes všude konkurencea jak se každý živnost
ník přičiniti musí, aby sávodu svému udělal renomé,
pochopí se též, že vyznamenání, ješ se dostalo Kut
noborským v Golčově Jeníkově od přísné komisse ne
kutnohorské, musilo všecky vysnamenané na výsost
potěšiti. Každý z nich chvátal s radostí domů, aby
svým milým v kruhu rodinném a také svým doved
ným pomocníkům v závodě ukásal, co si na výstavě
ziskel a tím aby všechny k další zdárné práci po
vzbudil. Poněvadž správy o tom dostaly se na veřej
nost a různé noviny oznemovaly to svým čtenářům,
padáli jsme se, že také „Podvys Listy“, ješ v Kutné
Hoře vycházejí a právě v našich řadách nejvíce jsou
čteny, budou míti aspoň tolik ohledu a spravedlnosti,
že také přinesou bodnověrné a zevrabné zprávy 0 na

šem úspěchu. Ale p hříchu pestalo se tak. Fan redaktor Hejnic neměl času řádně oceniti naší poctivou
a namabavou práci; vždyt nejen že na výstavu si
nezajel a osobné o ničem se nepřesvědčil, ale pan re
daktor ani si nezjednal epolehlivé správy od súčast
něných. Napsal článek, v němě jednomu ubral a dru
hému přidal,z bronzové medaile ndělal slatou, (k. př.
panu Holomkovi,jenž ma šije šstyl, ze zlaté stříbr
nou, a kdo se mu právězamlouval, toma dal i di
plom anebo j medaili k němu, vzav ji ovšem jiněma!
Co tomu máme říci a co naši zákazníci? Nic jiného,
než že redaktor Hejnic neměl pro Kutnohorské živ
nostníky ani tolik smyslu. kolik ho měl redaktor čá
slavské „Pravdy“, jenž ve svém lietě naše jména a
naše skutečná vyznamenání poctivě s přesně uvedl.
Ano pan Hejnic nedal si ani tolik práce, aby to od
svéto čáslavského kollegy řádně opeal anebo vystřihl,

roto nás dlereceptu pana Říby sodovkáře v Kutnéoře) tak skvostně „podělil“. Nu buďsi, svpoň víme,
na čem jeme. Co nás stálo práce, mogzolů,starostí a
peněz, neš jeme +i vydobili pernězaslouženého vy
gnamenání, a pak přijde člověk, jenš ani neví, co je

ráce a zmíchá nám všecko dohromady, všecko i ten
robet uznání. Neznáme alov, jimiž bychom tuto le

nost s nesvědomitou neuznalost „Podv. Listů“ odsou
dili. Tolik však svým soudraubům pravíme: Straňte
se a nevěřte takovým „přátelům“, kteří vás znají, jen
když vás potřebují (při volbách atd.); kteří však ani
tolik spravedlnosti nemají, aby obecenstvu ve svém
listě pravdivě ohlásili, vaše poctivě zasloužená vyzna
menání. K nadávání a ostouzení epolnobčanů mají
„Podv. Listy“ ovšem času a místa dost každý týden a
v každém čísle; konstatovati všsk úspěch Kutnohor
ské výstsvní práce, proto nemá pan Hejnic a jeho
ekvostný šarzál potřebného času a píle. Badíme proto
všem, kteří své výrobky inserají, aby je inserovali

tam, kde jsou k nim usnalými a kde nozkomolují je
Jich vysnamenání!

V madávání HEJ ve slušnosti NIC
— dohromady HEJNICÍ V mimořádnépří
lose „Podvysockých Listů“ se dne 8. října tohoto ro
ku vychrlil pan redaktor po svém oavědčeném způso
ba tyto nedávky: Uličaík, bídné řemeslo, velitá slota,
neslýchané sprostý leták, lotrovská duše, klerikální
Indiáni, velebný uličník, anonymní bídáctví, šupák,
štěnice, svině, nemrava, nejapnstlejší kořala, nejrafi
novanější uprostota, špína, snámá pijavice, karbaník,
lichvář, mravní spustlost, ctitel harému, žoldák Bry
chův, velební rváči a — ctihodný náš starosta. Vedle
této libovonné snůšky, která dokazuje nepopíratelně,
že pan redaktor je v nadávání MEJ — jak jeme
dle vzacného jména jeho nadepsali, —-nacházíme
v témž čísle „*odvysockých Listů“ dlouhou řadu re
dakčních výkonů, které jsou charakterisovány: řádnou
násatkou, odplivnatím, velikým opovržením, okrádá
ním, denuncováním na hranici vlečením, vražděním,
sliny dotknutím, skandalisováním atd. z čehož opět
nepopíratelně na jevo jde, že pan redaktor je ve
slušnosti MIC. Kdo by si byl pomyslil, že tak
krásné jméno — HEJNIG — když se na dvě půle
spravedlivě rozdělí, celou činnost svého majitele úplně
prozradí. Ale stalo se, a my aspoň víme, proč slovut
ný redaktor „Podvysoc. Listů“ nazývá se HEJNIC.
On rád nadává, proto prvá půle jména jeho s „HEJ“
začíná; on rád ve slušnosti hrubé chyby dělá, prota
drabá půle jména jeho „MIC“ se nazývá Až se ho
tedy v Kutné Hoř+ někdo zeptá, proč „HEJNIC"* se
nazývá, dobře udělá, když te přizná: „Význam jména
mého tento eprávný, mými dosavádními redakčními
výkony nepopíratelně dokáézaný smysl má, že v na
dávání jsem HEJ, ve slněnosti MIC, což jesi dohro
mady HEJNICI S takovým pánem slošná polemika
ovšem možná není.

Vybírejme nahnilé zemáky. Každý
zemák hnilobou nakažený jest naprosto ztracen, a byť
by jenom stopa hniloby na něm Ipěla. Avšak on ne
jen bm zhnije, ale nakazí i sousedy wvé. Proto vys
berre každý z hniloby podezřelý zemák dříve, než je
do sklepu anebo krechty zazimujeme. Čím pozorněji
a důkladněji vykonáme výběr zemáků k přezimování
určených, tím lépe do jara se zachovají neporašené a
neztenčené. Nakažené ihned uvařme pro dobytek.

První český kurs národohospodář
ský v Praze se povedl. Denně se přednášelošest
hodin; mezi posluchači bylo více kněží, křesťanských
sociálů, dámy, mezinárodní socialisté, četní samosprávní
úředníci, mnozí etudenti, učitelé, professořia učení
episovatelé V přednáškách podán posluchačům velmi
cenný materiál, s nímě referáty poslanců pro tlacha
vosť a ledabylosť vůbec nedají se ani porovnati. Dle
možnosti podáme obsah přednášek, uby naši čtenáři
došli věcného poučení o časových otázkách.

Velká stávka zedníků,nádenníků,sámeč
níků, soustražníků, kamnářů, truhlářů, řezbářů. na
těrečů vozíčkářů atd. vypukla v Paříži; kočové, kon
dukteři, zřízenci plynáren a elektáren, topiči a prů
vodči vlaků se k stávce chystají. V Paříži obávají se
převratu a rovolace.

Vrchním Imspektorem armády na
místo barona Becka stane prý se podmaršálek Fiedler.
Velitel josefovského armádního sboru Merta přeložen
prý bude do Zahřebu. Odtad bude br. Bechtolsheim

yh za sborového velitele do Praby na místo hr.růnna.
Politické stranaictví sevzálošnách

a spořitelnách neosvědčajeProtestans-káa sro
bodomyslná strana na Mělnicku, která opět usiluje o
vládu vokresu a v peněžních ústavech, nabyla s ta
jemníkem Winklerem smutných zkušeností, neboťokres
a ukladatelé z města i vesnic poškození byli o 950.000
zl V poslední době ovládali sice liberálové též v Mladé
Boleslavi, ale purkmistr dr. Beneš, dřívější Staročech,
a jeho strana a bohužel veškerý lid s žalem masili
konstatovat, že kontrolor Lambert Wilt jim se 118.000
zlatými prchl do Ameriky. Reservní jmění 238 024 zl.
stačí ovšem na ukrytí defraudace, ale co se mohlo sa
118.000 zl. pořídit! Odatrašující tyto příklady by měly
občanstvo konečně poučit, že strýčkování, protekce a
strannictví musí v peněžních ústavech, v obecních a
okres. zastupitelstev přestat a že musí tam rozho
dovat osobnízpasobilosť,zkušenost, rozvahaa poctivost!

Černilovský dvojet. p. Lámy zoslalk
našemu dopisu z Bohuslavic v čís. 830.„Obnovy“
uveřejněném sáhodlonhou opravu, z+ které nveřejňu
jeme vsak jen to, co by skutečně sa opravu 8e po
važovati mohlo, jelikož oprava nám zaslaná z větší
části obsahuje polemiku a náboženské pojednání pro
tikatolického ducha, které ovšem neuveřejníme. Dvojct.
p. Lány tedy píše:

„Není pravda, že jsem řekl: Nebudeme stavět
stodolu ani horpoda ani fabriku, ale dům Páně, ale
De pro svaté ani pro nějakou Marii ani pro Nepo
muckéko ani pro nějského av. Václava . . . ti jsou
mrtví — ti nám pomoci nemohou, nýbrá řekl jsem:
že stavíme sice na novém místě, ale v starém základě

víry spoštolů, reformatorů a našich evangelickýchotců.ení pravda, že jsem, maje již svým stářím
přinášet pokoja ne boj jako nerozvážný mladík zne
uctil Matku Kristovu.

Není pravda, še jsem potopil české sv. patrony.

Zvěsti z východních Čech.
Z Pardubic. (Prení volaá konferencespo

jených vikariátů chrudimského, pardabskéko a chra
steckého v Pardubicích, 4. října 1898.) První počátek
se zmíněnými volnými konferencemi učiněn byl velice
slibný. V ustanovenou dobu sešlo 60 ze zmíněných
vikariatů přes 60 kněží, majíce v čele své vdp. bi
nkupské vikáře Tomáše Střebskéhoz Mikalovic, Ant.
Šrajbra se Slatiňan a Fr. Sloupa z Pardabic. Průběh
celé konference byl důstojný a živý. Předmětem po
rady byly návrhy pro budoucí konference a projednání
petice na ministerstvo železn c, by také duchovenstvo
při jízdě na dráze těšilo se utejné výhodě jako státní

úředníci, aby sa cenu třetí třídy smělo jezditi ve ti dý
drahé. Otázku tuto v rozhovor uvedl p. kaplan Mi
kulovický, Jor. Vaněček. Mnohé jeho důvody dají se
sbrnouti as v tato slova: „My dachorní eloužíme také
státu přímo, opatrujemeť a vedeme matriky svědomitě
a zodpovědně. Nepřímo sloužíme státu, že podáváme

mnob zprávy c. k.okres. hejtmanstvím, okres. 800=dům. c. k.berním úřadům, c. a k. vojenským úřadům,
obrodním lékařům i obecním úřadům. Vše zadarmo.
Vedeme na mnohých místech duchovní správu vojen
skou a duchovní správu ve vězeních c. k. okresních
soudů. Také zadarmo Ta tedy stát, uzná-li naše právo
na zmíněnou výhodu, učiní nám jenom po s+pravedl
nosti. My duchovní konáme mnohé služby bezplatné
i personálu mnobých drah, vydávajíce výtahy a zprávy
o narozeních i úmrtí v rodinách zřízenců železničních,
řídíme a oblašujeme poutní vlaky. A když nám samy
dráby tato výhodu nakrásně přisoudí, tím jenom zi
sksjí, protože tím frekvence na dráhách se strany

kněží jenom Přoupne“ Celá kopference tyto důvodypřijala za své a určeno, ododné peticebuď se
celéaneb jenom souhlasprojevily 8naší peticítaké nan
vikariáty co možná Drsy a je saslaly p. vld. Dr. V. Sto
janoví, faráři a říšskému poslanci, v Drašenicích, pošta
N. Rousínov, na Moravé. Naši peticí tam dodá zvlášt
ní deputace. Poutavý rozhovor nastal při drahém
předmětě konference „o jednostejném postapu při ma
trimonialiích“. Různá mínění na pravou míra a cestu
dovedl urovnati svým návrhem pl. t. p. Fr. Valter,
arcidékan chradimský. Kéž i v budoucích konferen
cích vládne ta upřímná láska bratrská a slovo 8vo
bodně pronášené Na tom spočívá opravda zdar kon
ference. Po různých návrzích, když určena byla jak
látka tak i doba bodoucí volné konference, pronesl p.
A. Šrajbr, vikář chrastecký, zdravici na našeho vrch
ního pastýře, J. B. M. Edvarda Jana Nep. a ihned
od celé konference byl mu holdovací telegram zaslán.
Brzy na to úřední čásť konference ukončena a ducho
venstvo, pokud neodjíždélo hned vlaky, v menších
skupinách o pronešených míněních dále rokovalo. Tě
šíme se všichni na blízkon drahou volnou konferenci
o sv. Janě., v Chrudimi. Žehnej Bůh!

Z Dohalice. (Hospodářskájednota pro Doba
lice a okolí) odbývala dne 28. m. m. schůzi s progra
mem: 1. „Máme-li se domáhati nacených spolcčen
stev zemědělských.“ 2. „O příčinách úpadku stavu ze
mědělského.“ © otázce prvé promluvil zemský posla
nec p F. Fišera velkostat. z Malého Barchova ve
Jice duchaplně, poukázav na všechny možné výbody,
jež společenstva taková zemědělci poskytovati by mo
hla. O otázce druhé pojednal p. ředitel hosp. školy
Chbradimská Ad. Eckert neméně velmi poutavě. Řeči
obou pp. řečníků byly čaetou pochvalou a živým 800
hlasem přerušovány. Řečo otázce prvé vyvolala ži
vou debatu, jíž se zůčastnili mimo řečníka pánové:
řed. Eckert, prof. Stříteský, oba z hosp. střední
školy Chrudimské a předseda správce p. Ant. Bo
ček; a vrcholila o tom, že všickni řečníci nutnost a
důležitost nacených zemědělskýchspolečenstevozná
vali a co nejrychleji zákonné zřízení jich odporačo
vali. Následkem toho — byla jednomyslné př jata re
soluce: „V ovážení, že v rámci působností zákon
ných zemědělských společenstev nucených by bylo
nej'tépe možno tužby a přání zemědělců k platnosti

řivésti, že by dále možno bylo v lůně společenstev
těch v každém ohledu ka dobru a blahu zemědělstva
působiti a že by způsobem tím svépomoc co nejlep
šího výrazu došla, budiž se všemožnými prostředky
a co nejrychlejší uzákonění nucených zeměděl. spo
lečenstev domahán:.“ Na to vzdav předseda díky ne
jen oběma pánům ř čníkům programovém, jakož i
všem schůze se zůčastnivším, prohlásil schůzi za skon
čenou.

Z Horek okres Kosteleckýn. Orlicí). Naše
chudá, zapadlá a rapomenotá vesnička pokasila se
též oslaviti památka velikého „otce národa“ F. Pa
lackého prostou slavností, k níž připojila i oslava
srušení roboty a poddanství lidu selského ve prospěch
Ú. M. Š. Po mnohých nesnázích a obtížích odbývsla
se skrovná tato slavnost o posvícení dne 25. září, v
tomto pořádku: Po třetí hodině odpolední vjel do vsi
chvojím, věnci a praporky ozdobený selský vůz; buj
né koně řídil hanácký sedlák, za ním seděli čeští
mládenci a šuhajové slováčtí v původních krojích a
dáls na lavičkách pestřil se silný sbor rozkošných,
hezkých selek v čistém kroji národním. Kolem vozu
harcoval na pyšné klieně vesnický rychtář — rychtář
nové doby. Z dob robotních zbyl mu kroj, jinak však
v celém jaho zjevu patrna byla působivost blabodár
ného slunka svobody. Z+ volání „Na zdar“ a zvěvu
národních písní připojil se k vozu ve vai četný sbor
basičeký s hudbou a za napjaté účasti obecenstva
ubíre! se celý průvod povai, jež byla poprvé svěd
kyní národní slavnosti. Před hostincem p. S. Prokopa
průvod zastavil a branou, na níž na souladné triko
loře slovanské zlatem zářila hesla Palackého: „Svůj
kavému a vždy dle pravdy“ a Riegra „V[práci a vědění
je naše spasení,“ vešel do krásné zahrady, kdež se měla
celá slavnost odbývati. Obecenetvo uvítal z řečniště
vřele a přátelsky starosta obce pan Kubíček heslem
Palackého: „Svůj k svému.“ Na to prorlavil rodák
zdejší, vlp. F. Starý, kaplan v Krkonoších (meškaje
právě na návštěvě u rodičů řeč „o životě, Činnosti 8
významu F. Palackého. Vylíčil amutné poměry náro
da českého od Bílé Hory až po vzkříšení české ná
rodnosti, pojednal o mládí P., o práci jebo na děje
pise če-kém, o jeho působnosti politické, a ukózal
slovy vřelými, jakým vzorem jest nám „otec národa,“
veliký karakter, vychovatel náš a buditel, a vybídl
rodáky avé, aby za tímto vůdcem kráčeli v účinné a
obětavé lásce k vlasti a sby jestli dosud ne, tož od
této chvíle začali skutkem plnit závěť Palackého.
Řeč trrající přes hodinu vyslechlo obecenstvo pozorně
a vytrvale. Po krátké přestávce, ři níž obratné a vý
mluvné selky přepadaly hosty rabízejíce jim drobno
sti a losy ve prospěch Ú. M. Š., řeč „O robotě pro
mlavil bratr prvního řečníka, pan St. Starý, tesař.
Srozumitelně a populárně vylíčil vznik, rozvoj a zru
šení roboty a slovy, z nichž vyznívala láska k lidu
selskému, poukázal k tomu, jak by se mělo pratovati
i proti robotě moderní t. j. proti vycř'duchům. Násle
dovala čísla pro zibavu, loterie 1 j. Nastal soumrak.
a v zatracě zazářily četné lampiony 8 obrazy Čes. hra,



av.-vácel. koruny i s hesly. Hasiči, sedláci i selky s
hudbou v čele vyšli « pochodňovém průvodu po vesni
ci provázeni jsnuce četným zástupem diváků, a v ná
ladě skutečně radostné a povznesené vrátili se do za
hrady, kdež po krátké povzbuzující a srdečné řečí
P. Starého provolána „sláva“ Palackému, stavu sel
skému a národu českoslovanskému, a slavnost skon
čena. — Obzvláštních díků zasluhují: p. starosta
Kubíček za mravní podporu, p. Roušavý za sta
rosti jako pořadatel,ct. sbor basičeký za účast,
švarní junáci a půvabné gelky za ochotua
horlivost při prodeji ve prospěch Matice a pp. hu
debníci za obětavost. Slavnost (první svého drubu
v naší osadě) při skrovných prostředcích a chudých
poměrech se zdařila. Čistý výnos 20 zl. elíbil p. sta
rosta ještě rozmnožiti obecní ebírkou a zaslati ho
jako dar svatovácelavský naší Matičce pro naše české
děti. Sv. Vácslave, nedej zahynoati nám ni budoucím!

Z Jaroměře. V městě našem více než kde
jinde starají se nekompetentní strany o výkony ná
boženské a chtěly také pomalu odstraniti návštěvu
mše sv. od školní mládeže ve všední dny. Operace
počala od z dola nahoru, ale zemská školní rada v
Praze ze dne 26. dubna 1898 č. 4206 rozhodla takto:
1. Snesení učitelského sboru obecné a měšťanské školy
v Jaroměři ze dne 5. září 1886 a snesení obecní škol
ní rady v Králové Dvoře v příčině bohoslužebné do
cházky školní pro mládež Jaroměřekou ze dne 5. led
na 1897 jakož i vynesení její z téhož dne č. 2609 se
zrušují, poněvadž nespadají v kompetenci dotčených
sborů. 2. Ve shodě so žádosti biskapské konsistoře
se ukládá, aby v Jaroměři zůstalo při dosavadním
zvyku, dle něhož v době letní t. j. od 1. května do
31. října (kromě hlavních práznin) školní mládež tam
ních obecných a měšťanských škol choditi má o všed
ních dnech (kromě pátku, jelikož jest trh) na mši av,
která se slouží v hodinu takovou, že tím školní vy
učování se nezkracuje. 3. Konečně upozorňujeme c. k.
okresní školní radu, že nepřísluší ani učitelským sbo
rům, ani místním školním radám, aby o věcech cvi
čení náboženských se týkajících něco ustanovovaly,
poněvadž opatření taková vyhrazena jsou dle vys.
vynesení ministerského ze dne 16. září 1872 č. 14878
(v. z. Š. r. 24, prosince 1872 č 11,764. Věšť. vl. 1873
str. 24) příslušnému biskupskéma ordinariatu a zem
skému úřadu školnímu. — K výnosu tomuto nepři
p'sujeme nižádné poznámky, ježto jí netřeba. —
K oslavě panovnického jubilea Jeho Veličenstva uči
nil zdejší továrník p. Josef Etrich nadaci pro dělníky
práce neschopné a vložil k témuž účelu 10.000 zl.
Jest to pokud nám známo první velikolepější čin hu
manity p. továrníka ve prospěch dělnictva proň pra
cujícího. — Dne 9. t. m. skonal o 12. hod. polední
zasloužilý měšťan a obchodník pan Václav Zaazal,
fankcionář státního návladnictví a příznivec školní
mládeže. Právě letos na den sv. Aloisia byl svěcen
školní prapor nákladem rodiny p. Zauzalovy r. 1866
zřízený a letos obnovený. Pobřeb konal se dne 10.
t. m 0 4. hod. odpol. za účasti zdejšího úřadnictva
státního, obecního i soukromého, mnoha spolků, kor
porací, nesčetného obecenstva a školní mládeže.

Z Jasené. Doe 17. září v čísle 38. časopisu
„Ratibor byla uveřejněna zpráva z Jasené jako by
chom litovali pana učitele V. To jest naprosto ne
pravda. Dále jest nepravda, že ústy jedněmi se řeklo,

pe jest ho škoda od nás. Naopak — jeme vděčni, čeešel.

Z Polné. Důležitým těžištěm v otázce agrár
ní jest, uspořádati obchod obilím tak, aby dosaženo
bylo co možno pevných a vyšších cen, a aby obchod
ten vyrván byl z rakou obilních překupníků, kteří
bohatnou na úkor našeho rolníka. Náš lid, bohožel,
ve vřavě politické nepozoruje zájmů svých tak, jak
toho nynější hospodářská tíseň žádá, a pak bída jeho
nepovšímnuta zůstává se strany těch, kteří přede vším
jiným zastupitelským posláním svým povolání jsou,
aby v příčině této chopili se plodné iniciativy. Proto
s povděkemmusí býti uvítán počin hospodářské okr.
záložny Čáslavské, která na přetřes uvedla zřizování
obilních okresních skladišť, v nichž by rolníci své
zásoby ukládali Jest povinností každého přítele na
šeho rolnictva, aby záležitost tato z povrchnosti naší
nezmizela jeouc nanejvýš důležita. Za tou příčinoupo
řádal hospodářský spolek náš veřejnouechůzi v Hor
ních Věžnicích, kdež katecheta Vlček o skladištích
projektovaných promluvil. Resolace rolníkem Prokšem
navržená a všemi přítomnými přijatá, zní: „Slavný
výbore českého oaboru zemědělské rady pro králov
ství Ceské! My rolníci, dne 9. října t. r na veřejné
hospodářské schůzi v Horních Věžnicích shromáždění,
uznávajíce zřizování soukromých skladišť rolnických
velmi za prospěšné, ježto jimi působí ee na trvalé a
vyňší ceny ob'lní a zamezojí se nekalé machinace
obilních spekulantů, prohlašujeme, že zřizování skla
dišť takových předem odporučováno býti má okres
ním hospodářským záložnám, které ze všech podob
ných ústavů veřejných k účelu tomu mají nejvhodnější
podmínky.“

Z Nové Paky. Na den av. Václavasvolána
byla katolickou Jednotou důvěrná schůze v hostinci
pana Č Nálevky v Nové Pace. Účastníků bylo více
než 500, mezi nimi hojně zastoupeny ženy. Přednášel
p. Tomáš Jiroušek z Praby o socialismu křesťanském,
mezinárodním a národním. V přednášce 2 hodiny trva
jící ukázal na body, ve kterých se různí tyto strany,
a v čem se shodují, prohlásiv, že na základě vlastia
víry všecky 8e jednouahledají. Některé partie řeči
jeho zejména o vlasti, státním právu a zejména 0
Ženské otázce vyvolaly nadšení. Po řeči jeho došlo
ku trapné scéně Jakýsi Brádler, mladík nedávno
škole odrostlý při přednášce něco vykřikl o kněžích
buditelích a nyní byl vyzván, aby podal dotaz. Místo
toho počal mluviti o vyděračíchlidu. Byv P. Malým
vyzván, aby mluvil k věci a opakoval otázku, ptal
se, kteří to byli ti „baditelé národa.“ Dostavodpo
věď, vykřikl: „Hus nebyl buditel? to byl také kato
lický kněz.“ Chudák, apletl si 400 Jet! — Na ta slo
va nastala vřava k nevypsání, vše bylo rozčileno touto
nemístnou provokací, která s věcí neměla co činit, a
jen na rozbouření byla vypočtena. Lidé počali se naň
sápat, a marně je prosil a odháněl od něho vp. Malý;
Brádler byl konečně vem vyveden, když po dobrém

nechtěl jít. Vp. Malý chránil jej svým tělem a nebýti
toho, bylo by to snad hůře s ním dopadlo. Za to se
mu odměnil. V „Národních“ jsme Četli, že prý „ee
naň P. Malý vrhl a uchopiv ho vší sílou za hrdlo a
zn prsa a tlačil ku dveřím.“ Takhle drze lžou pačtí
„ctitelé Husovi“ a při tom si hrajou na mačedníky
za pravdu! Inu, pravda je nadevšecko? — Po tomto
výstupu následovala zábava spolková. P. Kynych před

neal krásný proslov, a sehrány 2 frašky, ješ velice
pobavily obecenstvo. O půl 8. hodině večerní rozchá
zeli se účastníci v nejlepší náladě.

Z Rychnova. V pondělí dne 10. t. m. vy
ukl po 6. hod. večer v Betenglové ulici (v chaloup

kách) oheň, který zničil stavení Josefy Netukové a
částečně atavení Františka Kovaříčka. Štěstí, že bylo
bezvětří, jinak by byla vyhořela celá ulice. Při všech
4 letošních požárech, které obmezeny byly vždy na
jedn“ stavení, konala platné elnžby parní stříkačka,
která byla dobrovolným místním sbvrem hasičským
zakoupena. Sbírka v městě pro pohořelé v Lípovce
vynesla 414 zl. a kortelní sbírka 45 zl.

Z Bystrce nad Orlicí. V tichététo po
horské vesnici české u pruských hranic na rozhraní
česko-německém konala se v den av. Václava slavnost
důstojná. Tamní starodávní kamenná kostelní věž,
jožto se zdála býti ke kostelu poměrně nízkou, byla
letos nákladem Náboženské Matice zvýšena a norou
vysokou jehlancovou střechou se zlaceným křížem a
bání opatřena. Obecným pak nákladem z dobrovolné
sbírky mezi občany obnoven byl vnitřek kostela jako
velebný stánek Boží. Zlé vkaeně omalovány, na oblou
cích klenby chrámové viděti malby na obmítce av.
patronův českých: Víta, Václava, Vojtěcha, Sigmunda,
Prokopa a Jana Nepom. Oltáře jsou polychromovány
a zlaceny, a věž ozdobena novými hodinami od firmy
bodináteké v Čáslavi. Což značný náklad vyžadovalo,
k čemuž také přispěli učení rodáci té obce, jenž ve
vlastech česko-slovanských po různu co kněži, úřed
níci a očitelové působí. — Uváží-li se, že tato ves
ač velká, předce nezámožná jest, ano obyvatelstvo
skoro výbradně z chudé půdy živobytí s.bě v potu
tváři dobývá a šetrně žije, jest to veliká a chvaliteb
ná obětavost od dotčeného občanstva, že ueráhbalo
stánek a oltář Beránka Božího ozdobiti. Za to máme
kostel co do zevnějšku a vnitřku takový, že se mu v
orlickém pohoří žádný drahý krásou nevyrovná. Však
občané Bystrčtí se svého ekutku také se dětinně těší
a jej oslavili. Pan farář Kovařík, jeaž v čele tohoto
podniku stál, o důstojnou a radostnou slavnost a fur
níky svými se postaral. Předvečer avátku ohlášen vý
střelem z hmoždířů; ráno o 5. hodině poznova ozý
valy se hromové rány jako z děl, a po ranních služ
bách Božích započala slavnost průvodem, jenž od far
ní budovy ubíral se po návsi velkou oklikou do čtyr
hranu, jak to tam o ulavnosti Božího Těla obyčejem
jest. Mládež školní s učitelstvem zahájila průvod, za
ní sledovala mládež odrostlá, sbor hasičů a veteránů,
četné družičky, duchovenstvo vůkolní s veldp. viká
řemFrantiškem Krfe hlema konečněobčanstvoobé
ho pohlaví vzorně seřaděné, vesměs a prápory dílem
kostelními, dílem spolkovými. Za hlaholu zvonů a ru
dostného zpěvu „Tisíckrát pozdravujem Tebe“ s prů
vodem hudby ubírali se do chrámu Páně. Po posvě
cení nástěnných obrazů měl veldp. vikář co kazatel
ve vůkolí chvalně známý, slavnostní řeč a pak slou
žil zpívanou mši sv. pří závěrku s chválozpévem „Té
Boha chválíme.“ Sláva tomu dobrémn lidu, který té
pravé víře po av. apoštolích Cyrilla a Methoději jest
věren, jenž miluje svůj národ, svcji vlast, císařea krále.

Před obecními volbamí v Kutné
Hoře „Sliby — chyby“ — praví staročeské
přísloví. Že jsou „sliby chyby“, dokazují též „vy
sledky“ (I!l) pacákovské vlády. Pandr.
Pácak a jeho kolínské a kutnohorské noviny, v
nichž od roku 1853 kritisoval a odsuzoval staro
české a domorodé měšťanstvo staroslavného krá
lovského horního města Hor Kuten, si ty „vý
sledky“ šestileté své vlády věru nedají za rámeček
Podvysocké Listy v č. 30.“ ze dne 29. července
1892 uveřejnily toto volební provolání: „Vlaste
nečtí voličové král. horního města Hory Katné!

Jste povoláni,abyste rozhodli nad osudy města
Tylova a Havlíčkovana dobu tří let. Počátkem mě
síce srpna máte přistoupiti k volebnímu osudí a dáti
výraz svému náhledu o dosavádním spravování sta
roslavné obce naší, to jest: zda s dosavádním vede
ním správy ubecní souhlasíte čimkoliv! Volební lístek,
vyplněný jmény mutů Vaší důvěry, má býti tlumoč
níkem Vašeho náhledu. Vlastenečtí voličové! Národ
český, tolikrát trpce sklamán, uražen a pokořen vzcho
pil so konečně k rozhodnému vel:kému boji národní
mu proti dosavadnímu jednání u nejpoplatnějším ná
rodem Rakouska a k rozhodnému boji za to, v čem
vidíme lepší svou budoucnosť, zajištěnou a důstojnou
existenci: za státní samostatnost nade vše milované
vlasti. Veliký ten boj dnes jako obrovský příval, ne
snající překášek, burácí silou elementární od Krko
noš k Šumavě a co jen poctivé České srdce má, vše
si v bratrskou padá náruč, a staví se v šiky bojovné
pod rudobílý prapor opposice proti centralisující vládě
A v tomto šiku národní legie státoprávní postrádá
národ a bolestí a uzarděním — staroslavnou Hora
Kutnou. Ta v složení dosavádní své representace stojí
nejen mimo snahy všeho evobodomyslného lidu če
skóho, nýbrž stojí i proti nim ruku v ruce s oněmi
živly, které národ Český srazily až — k punktacím.
Žalostný obraz! Kutná ora, která za dob samostat
nosti české byla drabým městem v Království, která
slynala slávou, osvětou a bohatstvím, ta Kutná Hora
dnes, kdy národ český poznovn domahá se samostat
nosti své, nehřásí se k přátelům lepší budoucnosti
naší! To omloviti se nedá,ničím na světě a to tím
méně, kdyš při tom obec naše klesá a upadá jak kol
tarně tak hmotně | Města bezvý :namná a daleko menší
předstihla ji na stupnici významu a pokroku všestran
ného. Všude jinde ruch, život, snažení — u nás mrtvo
odamírajícího města, jemuž náleží — minulosť. Všade
jinde pokrok ku předu — my jdeme zpět. Věnde jinde
vyhlídka leptí badoncnosti, — u nás perspektiva cpu
štěné historické památky! Vlastenečtívolidové| Z lidu
českého jeme, nač a k vůli komu se mu váme odci

zovat? Věickni cítírne tíši dosavádního stavu, nač a
k vůli komu měli bychom to klidně trpěti dál a nesa
saditi se o blahodarnoa náprava? ©Prohlédněme ko
nečně, vzmužme se u řekněme si poctivě u otevřeně:
My chceme mít Kutnoa Hura konečně jinou, chceme
ji mit Českou a nárolní, chceme ji vidět v rozkvětu
a ne v úpadku, chceine ji vidět závodící e městy po
kroku a ne zpátky. To budiž poctivý ačeský program
náš volební a na něm trvejme, neboť v nětn jedině
spočívá záraka obratu k lepšímu v ohledu národním
i hmotném. Tento program ovšem úplně se ší od
programu lidí dosud vládnoucích, jest v zásadním
rozporu s jejich přesvědčením a snabami, a tu jest
zcela přirozeno, že k jeho provedení musí být povo
láni — můžové jiní, a to takoví, kteří tento program
nskutečniti re Čestně a veřejně voličstvu zaváží, kteří
slíbí, že jedině v rámci toho prugrama bude se po
bybovat veškeré jejich konání co zástupců poplatnic
tva ve sboru našem samosprávném, a mimo tento pro
gram že nebudou znáti žádných orobních neb provpě
chářských ohledů, které bohužel dosud o všem v této
obci k nemalé její škodě rozhodovaly! Vlastenečtí vo
ličové! V neděli dne 31. Čerrence 1892 sejde se ve
škeré, prospěchu města dbalé voličstvo k společné
schůzi, kdež po věcné úradě vybéře si voličstvo svo
bodně ze svých řad tyto nové maže své důvěry. Na
Vás pak jest, abyste se u volebního osudí na to o
zvolení jich ze všech sil zasadili. Nedejte se másti ani
eliby ani ohledy, ani vyhrožováním. Poctivý muž zná
jen cesty poctivé! Dost dlouho snášeli Jste jbo vůle
cizí, dokažte konečně, že svobodný občan svobodně
dovede jednat. Volte jménem cti a smýálení národa,
na mysli mějte dobro obce, v srdci pak heslo neohro
ženého Havlíčka: Moje barva červená a bílá, dědictví
mé poctivost a uíla! V Hoře Kutné, dne 28. července
1892. Volební komitét národní strany svobodomyslné.“
Naže, jaké jsou výsledky a skutky šestileté vlády
strany pana dr. Pacáka? Věru smutné, telmí smutné!
Jak stojíme v obledu národním? Český lid jest
rozeštván, rozervan V Četné, navzájem se potírající
a seslabující se strany, v uzavřeném území Čechy
vybnali z práce, chleba a živnosti, anebo je ohro
žují na životě a existenci; Čech je tam boykotto
ván, týrán, v obcích, ve školách, na magistrátech
se mu upírá právo mluviti, jednati a psáti česky.
A čeští svobodomyslní poslanci nemají odvahy za
stati se rozhodně práv utlačovaného českého lidu,
nemají odvaby hájiti návrh školního zákona Kví
čalova, že české dítě patří jenom a výbradně do
české školy. Uskutečučním tohoto zákona — a pro
saditi jej strana Pacákova slibovala, odstraněna
by byla blavní příčina běd českých menšin. —
Té „ráznosti a horlivosti“ českých poslanců se
celý svět směje, neboť většina jich jest vázvá pouze
při vybírání poslaneckých diet a místo hájení práv
českého lidu sedá raději doma za pecí — anebo
si libuje v „dobývání bramborů“. Bramborová válka
jest ovšem pohodlnějšíneš dobývání čes ého stát
ního práva, které strana Pacákova ve společné
odpovědi stran pravice na trůnní řeč vůbec neu
vedla. Opuštění zásad státoprávaích,to
mlčení o nich jest velmi významné. Katnohor
ské katolické měšťanstvo 8 uzarděním a s hanbou
vidí, jak státoprávní prapor byl stranou dr. Pa
cáka pohozen. Jak ráda by mladočeská strana
uvítala dues punktace, proti nimiž vedla ostatně
jen boj zdánlivý, aby nabázela bodoě prachu vo
ličům doočí. Jak je dnes Kut. Hora a okvlí češtější,
o tom svědčí židovsko-německé krámy v obecních
domech, spolčení 8 židovskými Teliery, Lastigy
atd. vůbec s fabrikanty, obchodníky a nájemcí
dvora, proti nimiž Podvysocké Listy nesmí ani dut
nouti. — Pacákovci vytýkali dřívějšímu zastupi
telstvu, že Kutná Hora není jako dříve drubým
městem v Království. A kolikátým je dnes? Ani
De stým. Zámožné obyvatelstvo, samostatuí řeme
slníci ustupují v staroslavné Kutné Hoře židům,
přibylo pouze přes tisíe dělníků a fabriček. — A
kde je ten rach, život, snažení? ©Sám orgán Pa
cákův doznal v posledních číslech, že do schůze
obecního a okresního santupitelstva členovénechodí.
Kýváuí hlavou a potakání Pacákovi a Macháčkovl
je jiš omrzelo, nechtějí dělat louiky, které by se
daly jako tatrmánci šňůrkou natahovat. Owrzelosť,
netečnost, nespokojonosť, stranění se veřejného a
společen-kého života, tot „výsledek“ práce strany
Pacákovy. Místo rozkvětu, tone staroslavná Kutná
Hora v dluzích. O rozkvět celku, celé obce se
vládnoucí strana nestará, ale dbá jen prospěchu
své strany a předních svých stranníků. Úřady ve
správě obce a v obecních ústavech a podnicích
zadávají se v první řadě milcům a stranoíkům a
teprve v druhé řadě se hledí — anebo též nehledí
na schopnosť uchazečů. Zbytečnými diety a výdají
se zvyšují břemena občenů, jejich vůle, přesvěd
čení a jednání jest terrorisováno, znásilňováno,
pranýřováno sarovými a prolbanými útoky v Pod
vysockých Listech. Na naši obecní vládu nelze
napsati řízoější satiru nešli je provolání volebního
komitétu národní strany srobcdomyslné z r. 1842.
Kdož by se neasmál, kdyš ti „páni“ pravili: dě
dictví mé „poctivosf a síla?! — Ta síla snad
je v dělání dlahů ©Za „vlády Mladočechů místo
zmenšení vzrostly daně v říši a letos ještě vzrostou
0300 milionů ročně; v zemi také vzrostly dluby a
přirážky a v městě Kotné Hoře též. Vízme to
bospodářství za Staročechů jindy a nyní za Mila
dočechů:

Přímo směšné jest vychvalování „Pov. Listů“
toho nynějšího obecního hospodaření. „Podv. Li
sty“ chválí patrně proto, že inserce v novinách
jest více než desetkrát dražší než-li r. 1891. O
obecní půjčce 169.550 zl. učiněné r. 1896 ovéem
ani nemukají, zatajují poplatníkům, še umoření



obecních dluhů vzrostla ročně o 3.195 zl., že nu
úroky sa vlády Staročechů bylo třeba jen 8.000 zl.
a že teď nestačí 22.000 zl., zatajují obecní dluhy
v obnosu 471.652 zl. 78 kr, zatajojí že za Sta
ročechů se tržilo za dříví jen 16.000 zl., kdeštu
teď se vykácí a prodá dřeva z obecních lesů o
10.000 zlatých více. Roku 1891 obnášely obecní
přirážky urcit 22/, a letos obnášejí 209/,. Ale
když vládli v obecním kutnohorském zastupitel
stvu Staročeši, Šetřili více obecního jmění, a ač
koli měli o 27.000 zl. menší obecní příjmy, nešli
má letos mladočeské zastupitelstvo, nesekali stále
nové dluby. Staročeši a ti klerikálové dali do roz
počtu všecko to, co tam patřilo, ale nyní mnohé
věci před volbami se do rozpočtu nedají, aby Vo
ličové nezvěděli, že udělají nové půjčky — až
po volbách. Znamevá-li zadlužená a stále se dlu
žící obecní politika rozkvět a prospěch obce, to
ať si vypočítá každý poplatalk na prstech.

Od Malína. Jak již „Obnova“ jednou upo
zornila, ociťují se v České Politice téměř co týden

zprávy ze zdejšího okolí katnohorského o loupežnýchpřepadech, obních bleskem, samovraždách a podobných
brozoých dějích, o nichž však obyvatelstvo zdejšího
kraje neví z té příčiny, že se v oněch vbcích nestaly
a že si je sen-acemilovný dopisovatel vymyslil. Pan
„péro a nůžkyvedoucí“ Podvy-ockých Listů tentokráte
jiš podruhé chytil se ve své známé píli a ve stříhací
horlivosti také na lep, uveřejnív zpráva o oběšení To
máše Pavloaska, biletého chalapníka z Košic, jejš
tam ani v okolí celém ale nikdo nezná. Zpráva z Po
litiky vystřížená vzbudila u jedněch v okolí Košic

pri smích, u těch, kteří „na Podvysocké drželi“ nevoli. Pak „těm jeho novinám mámevěřit |“
Z Librantic. V doliněnaproti Černilovské

silnici stála v hustém zakrýtu křovin a stromků cha
loupka stařenky Krbové, zimními zásobami dobře opa
třená. V neděli vypravovala Krbova své sousedce 0
hrůzách požáru Jenikovického. Co však tak na tačkách
si vypravovaly, neveděly, že již chaloupka hoří. Obě
stařenky vyvozly sotva životem. Dřevěná chalupa,

lot, hnojiště, zasoby dříví byly v jednom plameni.
8 námahou zachráněna jediná kravička. Místní sbor
hasičeký, dále libnikovický, nepasický a vyravský oheň
lokalisovaly. Odvážný bamič Josef Pancíř s nasazením
vlastního života zachránil z almárky ve zdi všechny
peněžité úspory stařenky, jinak by tato byla dnes ža
bračkou. — V ú'erý 11. října po 7 hud. ranní vyho
řela opět stodola a veškerá polní úroda p Karla Ba
reše. Hasiči z Librantic, Libnikowe, Jenikovic a Vý
ravy oheň lokalisovaly. Sžoda ohněm způsobená 8e
páčí na 10000 zl.

Z Kutnohorska. Okr.zastupitelstvokutno
borské povolilo náklad na stavbu dvou navržených
silnic a sice z Bylan přes Lboty k Roztěřským Lázním
a druhé z Poličan do městečka Malešova. Se stavbou
obou počne se v prvních měsících příštího roku. —

etnické stanoviště nově zřízeno v městečka Sukdole
okresu kutnoborského, dílem z obvodu malešovského,
dílem z kutnohorekého přiděleny stanici té obce: Me
zolesy, Tuchotice, Karlov, Vysoká, Sukdol, Vidice,
Rozkoš, Miletiny, Košice, Solopiskoj, Dobřeň, Maleno
vice a Bořetice.

Z Hliaska. (Volby do městskérady. Regu
laca města). V pondělí, dne 10. října konaly se volby
do méstské rady. Výsledek jest tento: ©Purkmistrem
zvolen c. k poštmistr p Arnošt Veselský. Radními
pak tito pp.: JUDr. Antonín Malinský, zemský
advokát a továrník. Františez Fiala ml. stavitel,
MUDr.Čeněk Jez dík, městskýlékař,Karel Jirka,
obchodník a pokladník záložny, Č. Zvěřina, pekař,
Antonín Kozel, hostinský. — V minulých dnech ko
nány přípravy ku zřízeny regalačního plánu mésta. —

Z Kunětice. V neděl dne 9. t m. shořelov
Hradišti u Pardubic 9 domovních čísel s příslušen
stvím, v nichž bydlelo chudého dělnického lidu 31
rodin, 120 hlav mezi nimiž 60 dětí čítajících. Lida
tomu nezůstalo ničeho leč co měli právě na těle, neboť
většina jich byla v kostele neb v blízkém městě, a
požár v několika málo minutách rozšířil se dostave
ní těch, tak že najednou hořelo všecko a na záchranu
nějakou nebylo ani pomyšlení. Bída lidu toho je hrozná
a rychlá pomoc na vysost nutná. Prosí se proto co
nejenažněji ze milodary pro ubohé ty pohořelé. Dárky
na penězích neb na prádle a šatstva buďtež laskavé
posýlány buď farnímu úřada v Kuněticích neb obec
níma úřada v Hradišti u Pardubic.

Vyhláška. Vedle nařízeníc. k. ministerstva
financí ze dne 8. arpaa 1894 č. 2v.149 areřejaěného
v říšském zákonníku ze dne 20. srpna č, 143 budou
-od 1. října 1898 počínajíc nové kolkové zuámky ku
sepravování daně z obchodu cennými papíry v Kora
nové měně do prodeje dány. Známky tyto budou vy
dány v 18 druzích a sice po 10, 26, 4", 50, 60 a 80
haléřích, dále po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 30, 40 a
50 koranách a jsou na tenkém průsritném papíru
shotoreny a pestrobarevným okrajem opatřeny.Po ad
se týče velikosti, kresby a popisu sbodají se tyto no
vé známky kolkové v podstaté s oněmi dosud v pro
deji se nacházejícími, o nařízení c. k. ministra finan
cí ze dne 10. listopadu 1892 ř, z. čis. 197 popsanými
kolkovými známkami a rozeznávají se od těchto —
nehledě ku označení v nové měně korunové — hlavně
en volbou barev, jichž vestavení ohledně jednotlivých
ategorií ve zmíněném nařízení blíše označeno jest.

Kolkové známky prodaň z obchodů cennými papíry
er. se 1893 tou dobou v oběhu jsoncí budou dne 30.
listopadu 1898 úplně z prodeje vzaty. Kdyby někdo
po uvedené době těchto známek kolkových z prodeje
vzatých použil, pokládáno bude za to, že neučinil za
dost zákonité povinnosti v příčině zapravení daně s
obchodů cennými pepíry vypadající, a vzejde mu z
toho škoda dle dutyčaého zákona s tím spojená Kol
kové známky z užívání vzaté emisse 1892, kterých
nebylo pouáito, budou vedle stávajících předpisů 1. li
stopadem včetně do 31, prosince 1898 od c k. úřadu,
jímž sklad a prodej kolkových známek z obchodů
cennými papírysvěřen, za nové známky kolkové zdar
ma vyměňovány. Dotyčné žádosti sa výměny jsou

kolko prosty. Po 31. prosinci 1898 nebudou známky
kolkové z prodeje vzaté ani vyměněny aniš jich cena
majitelům nabražena. V Praze dne 19. září 1898.

Z Holetína. Nepsal a neposlal jsem du
pisu do časopisu Záře proti vp. Václavovi Olivovi
v Ranné a nebyl jsem s časopisem tím nikdy ve
spojení, jak se mnozí domnívají. Jan Poupa, učitel
v Holetině.

Z Holfle. Od 1. do 11. října konali zde
4pp. O0. redemptoristé B. Čáka, Karel Nováček
a Fr. Šroller sv. missii za hojného účastenství lidu.
Sv. svátosti přijalo 1.300 věřících.

Ze sportovního klubu pro Hradec
Králové a okolí. Při valné hromadě, konané
dne 17. září 1, r. zvoleni byli za funkcionáře tito
pánové: Dr K. Fultner za předsedu, K. Trapp
za místopředsedu a Dr. Hugo Geduldiger za po
kladníka. Do výboru zvolení pp.: E Bronec, V.
Buriánek, Lud. Hamáček, Dr. J. O. Hruška, Boh
Ryba, J. Stejskal, Fr, Svoboda a F. Vorel. Usne
seno pořádali pravidelné zabavní večery dvakrát
za měsíc, a to první a třetí středu v měsíci. Příští
zábavní večer koná se tedy 19. října I. r. ve spol
kové místnosti v Grand hotelu. Mimo odbor cy
klistický, turistický a hry zařídí klub také odbor
šermiřský. V období masopustním uspořádá klub
kostumní ples, k němuž zvolen šestičlenný výbor.
Za nové členy přihlášení a přijati byli pp.: Jan
Šorm, c. k. hl, berní, JUC, Oldřich Červený, J.
Ludvík v Jenfkovicích, Jos. Prokeš v Třebecho
vicích, pí. Viktorie Zdařilová v Hradci Králové,
p. Gustav Stein, 9. Dr. Stěp, Fircher a pí. M.
Fischerová v Hradci Králové,

Z místního odboru Ústřední Matice
školské v Hradci Králové. V poslednívý
borové schůzi obou místních odborů usneěseno
bylo i v roce příštím pořádati obvyklou Národní
Besedu a to v sobotu dne 4. února 1899.

Beseda v Hradci Králové budepořá
dati v sobotu dne 15. t. m, posvícenský večer ve
spoikových místnostech. Laskavě spoluúčinkují
slav. Filbarmonická jednota a pěvecké oktetto. Po
vyčerpání programu bude se tančiti, Začátek o 8,
hodině večerní.

Pozoruhodné výroky Bismarkovy,
Oskar Bnsch, dlouholetý novinářský spolupra

covník Bismarkův, vydal v Anglii „Bismarkovu knihu“,
která obsahuje výroky Bismarkovy 0 vysoce postave
ných osobách a důležitých politických událostech v le
tech 1871—18v7, Pro nás je zajímavá zpráva 0 roz
mlavě císaře Františka Josefa s císařemVilémem
(v srpnu) r. 1871 v Gastýně. Náš císař prý se zmínil
o nesnázích vnitřních, s nimiž jest mu zápasiti a pro
jevil naději, že s Čechy(za ministerstva hr. Hohe
nuzsta) se dohodne a že s přepjatými požadavky ra
kouských Němců má mnoho práce. Císař Vilém prý
ma na to odpověděl:Pak-li se eplní oprávněné
P) požadavky Němců,nebudou setito odvra
ceti od Rakouska a Inouti k Německu. Totéž

rý pravil cara Alexandrovi obledně Němců v baltic
kých provinciích. O Beustovi se zmíňoval Bismark
pobrdlivě a líčil jej jako intrikána u klepaře. O Po
lácích pravil Bismark v lednu r. 1872, že pod vo
dením knížete Sapiehy má polský národní výbor tři
jednatelství. Uherské prý vede kníže Czartoryeki, české
a poznaňské dr. Fr. Smolka a raskopolské Ignaty Lem
ricz, který prý mladý Poláky ve vojenství c-puje.

Nás zajímají výroky, týkající se nás Čechů. O
Češích pravil kníže Bismark jednomu českémušlechtici,
že Čechovéčiní všecko v nepravý Čas. V Bismarkově
politice, který měl vždy dvě žezla v ohni pro teu neb
onen případ, hrály však Čechy a český národ jistou
úlohu. Bismark český lid nepodceňoval, jako to činí
naši Němci; uznával naši čilost, nadání, říznost a
houževnatost v jistém ohledu, dobře však věděl, že
nejsme vytrvalými, že nekdy více mluvíme, než je
dnáme. Před válkou r. 1866 enašil se Biamark Čechy

získat. Známo jest jeho provoláník obyvatelstvu sta
roslavného královatvíčeského, které do českéhojazyka
ma přeložil známý revolucionář z r. 1848 a polický
fantasta a spisovatel Josef Frič. Bismark tak učinil
ovšem ne z lásky k českému národa, ale z ohledu
čistě sobeckého a ve prospěch sobeckých Hohensol
lernů. Provolání k Čechům dal Biemark sepsati, jednak
aby za války seslabil Rakousko, jednak aby mohl či
niti kratější podmínkymíru. Palacký a Rieger návrhy

pruské zamítli, a naopak nabídli vídeňské vládě soolské dobrovolgické čety. Vídeňské vlády této nabídce
nerozaměly a zamítly je. Český národ držel nicehéně

ři svém císaři a králi z rodu Habeburgův, takže po
jtvě královéhradecké sami pruští generálové pravili,

že Čechovézaslubovali lepší odměny za svou nezlo
mnou věrnost v dobách proříši kritických/

Bramark vyhledával, jak již naznačeno, též styky

. Čechy berlínskými. Získal ovšem lidi druhu Fričovsa osvědčené přátele Pruska v Čechách. Huwitské a
protestantské agitace v Čecbách byly v Berlíně povědy
rády viděny. V říjnu r. 1870 obávaje se za německo
francouzeké války útoku se strany Rakouska, přičinil
Rismark s císařem Vilémem a jeho synem, řichem
Vilémem, polínko k pádu Hohenwartova, k vítězství
německých liberálů a Maďarů a k odstrčení Čechů a
zvláště historické šlechty. Tebdy by byl Čechy třeba
zabral a učinil Francouzům ústapky na Rýně. Proti
papežská politika vídeňská se v Berlíně nesmírně lí
bila, neboť Bismark viděl tak volnější ruku v kul
turním boji proti katolíkům německým. Přílišné velko
prušácké projevy berbafovské, Bedřicha Viléma (Né
mecko musí býti veliké a sahbati potud, pokad sahá
jazyk německý) a Schěnererovců ae Bismarkovi nelí
bily. V té věci smýšlel se atarými Římany: festina
lente — spěchej k cíli pomalu — ale tím bezpečněji.
Známo, jak nestydatě časopisy Bismarkem inspirované

Rakousko často poručníkovaly, jak zejména proti ultra
montánům t. j. rozhodným katolíkům a České šlechtě
štvaly. Bismark nerad viděl, že konservativní šlechta
udržuje styky s federulisty německými vSasku, Han
novereku a v Jižním Německu. Biemark ji proto ne
náviděl a snižoval.

V dabnu 1672 vyslovil se Bismark o české
šlechtě, která se chovala nejnepřátelštějšímspůso
bem k jeho politice: „Kdo jsou tito pánové, kteří si
brají na Čechy? Národní šlechta českého národa?
Právě nejčilejší mužové jejich strany jsou potomci
oněch generálů a státníků, kteří v prvním desetiletí
třicetileté války národní stát zničili, domorodou če
skou šlechta vyhabili a její statky konfiskovali . ...
Staví-li se na strana Čechů, činí se zrovna tak směs
nými, jako když junker von Krauthofer nu březích
Visly nasazuje si polský šat a červenou konfederstku
a překřtí se na pana hratowského. Myulí a cítí jako
jejich pradědové, t. j. ani německy ani česky, ale více
nenárodně u protinárodně, jako jejich spojenci, kleri
kálové a ultramontání. — Známo, že 7 let p zději
tentýž časopis přimlouval we za to, aby statky české
šlechty byly od židovsko německých bank zakoupeny
rozparceliovány a německými osadníky jako v Poz:
ňansku osazeny. Za doby kulturního boje byl by ve
tak Brsmark v Rakousku zbavil nejnebezpečnějších
svých nepřátel, mocné české feudální šlechty a kleri
kálů německých. Židovský grandžarnál z Marianské
ulice tomuto Bismarkovu pokynul porozuměl a začal
v českém lida podporovat myšlenku Bismarkovu. Dnes
strana téhož listu dělá ovšem pravý opak toho, po
něvadž Schónerer, Wolf, Iro, Prade a Funke až příliš
srozumitelně prozrazují konečné cíle Bismarkovy.

(Pokračování.) —
Listárea redakce Pánůmdopisovatelům.

Následkem velkého materiálu muwili jsme zprávy po
zději došlé zkracovati a jiné vynechati a odložiti.

(Zasláno.)

Výkaz
za měsíc červenec, srpen a září.

Členové družstva zaplatili příspěvky: Zaklá
dající: čís. 61. 40 zl., č. 62 10 zl. = 50 zl.

Skuteční: č. 25 (2 —), č. 47., 68., 76. (250,
122., 169., 190, 193., 206., 218., 226., 241., 242.. 250.
(10:—), 261., 306., 306., 313 (2-50), 419 — 92 zl.

Přispívající: č. 26., 27., 66., 60., 72 W)
248., 291., 316, 316., 345., 379., 380., 381., 382
(8—) = 34 zl

Dary na Adalbertinum: Vik. Kostelec35
zl., Vik. Vrchlabí 42 zl. 33 kr, Vik. Kopidlno 73 zl.,
Fr. Pospíšil z Jesenice 5 zl., Jos. Elitzer z Rychm
burka 3 zl., Jos. Šrámek, děkan z N. Bydžova 6 zl.,
V. Dědek z Liberce % zl. 60 kr., Josef Choucholka

z Košetic 6 zl. 50 kr., Št Dvořák z Rychmburka 3
zl., VI. Žid z Žehušic 1 zl. 50 kr., Antonín Vančura,
děkan z N. Brodu 6 zl., Ig. Horký, děkan z Heřm.
Městce 20 zl, Al. Soukup z Lochenic 10 zl., Jan
Blažek, děkan z Kostelce 10 zl., Alb. Seidl, fárář
z Brasnice 100 zl., Fr. Novák, far. z Přelouče 50 zl,
Alois Kreek z Malé Upy 1 zl., Josef Uhlíř, farář ze
Skukrova 1 zl. — 372 zl. 83 kr., úhrnem 548 zl. 83 kr.

V Jesenici Vel., 6. října 1898.
V. Uhlíř, pokadníkl.

Dále darovali: Vldp. Jan Kuhn, bisk. v.
sekretář ve Studenci 30 zl. jako čistý výtěžek svého
spisku „Fasse beneficiatů a nové daně“. Z vikariatu
Kopidlenského přispělo duchovenstvo vikariatní darem
28 zl. pro budoucí rok. Zejména darovali p. t. vdpp.
Ferd. Kopecký, b. vikář 6 zl., Jan Tiebý, b. sekretář
4 zl., Fr. Kahn, kaplan 1 zi, Jos. Strýbal, kaplan 2
zl., V. Vintera, farář 1 zl., Fr. Hanzl, farář 1 zl., Fr.
Kuřil, farář 1 zl., V. Němeček, farář 1 zl., Al. Vašát
ko, farář 2 zl., Jos. Kašpar, kaplan 1 zl., V. Kohout,
farář 1 2l., Fr. Kohout, farář 2 zl. 50 kr., Jan Sole,
kaplan 1 zl., Jos. Churáček, farář 1 zl., V. Sladomel,
farář 1 zl., Ant. Píčman, farář 2 zl. 50 kr., Leopold
Zajíček, kaplan t zl. Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.

OB00G00GG0G06
X Svůj k svému.

Přesídlení obchodu.
Dovoluji si tímto velectěnému P.,T. obe

censtvu oznámiti, že jsem můj

obchod klatovským zbožím (|prodámyapáni
jakož i tovární sklad

bílého zboži
přeložil do domu pana dvorního rady prof.
dr. Eiselta (dřívějších místnosti firmy Berger
« Monk) na

Velké náměstí č. 136.
Vzdávaje srdečný dík za přízeň a důvěra

mně až dosud věnovanou, prosím by mi byla
i na dále zachována elibuji, že snahou moji
bude, bych velectěnému P. T. obecenstvu zbo
žím jen I. jakosti v cenách nejlevnějších vědy
posloužil.

Závod můj jsem značně rozšířil a doporu
čují každému, by dříve než své zimní potřeby
v prádle i v bíiém zboží nakoupí můj sklad
si prohlédl a shledá, že lepší zboží a levnější
nikde jinde nenakoupí.

V úctě nejhlubší
Stanislav Jirásek,

specielní závod v bílém zboží v Hradci Král.
Velké náměstí č. 130.

mg-Fovné ceny. "6
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Vyhláška.
Zemský výbor království Českého hodlá způ

sobem ofertníhořízení zadati na dobu od 1 ledna
do 31. prosince 1899

dudárání TŮZNÝCŮDOLE)
pro zemské úřadní budovy č. p. 6,
8, (I, až 15, (76, 259 a 518-Ill.v Pra

ze, pak pro zemské ústavy,
totiž:

porodinec a nalezinec, ústav pro choro
myslné a donucovací pracovnu (káznici)
v Praze, ústavy pro choromyslné v Kos
monosích, Dobřanech a Horních Beřkovi
cích, ústav pro choré pomatence v Opo
řanech, polepš>vnu pro mladistvé kárance
v Opatovioloh, donucovací pracovnu v
Pardubicích a polepšovnu v Králikách.

Ofertní řízení má zabrnovati dodávky topi
va, sukna, plátna a jiných tkanin, přize
tkalcovské, výrobků provaznických, potřeb
čalounických a obuvnických, potřebkar
táčnických, výrobků voskářských a my
dlářských, lihu, petroleje a oleje různých
druhů, lučebnin a potřebelékařských, slá
my ložní, zboží železářského, pak jiných
různých potřeb, konečně potravin, zejme
na pečiva, masa, mléka a másla, zboži ko
loniálního, oota a piva. .

Potřeby tyto, jakož i jich druha jakost jsou
odrobně udány ve zvláštním výkaze, ve kterém při

bližně množství celoroční potřeby každého ústavu
zvláště jest udáno.

Dotčený výkaz, jakož i ustanovení zemského
výboru ze dne 16. září 1896 č. 56.846, týkající
se zadávání dodávek hmot pro ústavy zemské vů
bec potřebných a obsahující též základní podmín
ky, kterýmž každý dodavatel z předu podrobiti
86 musí, jsou vyloženyk volnémunablédnutív ob
vyklých hodinách úřadních v podacím protokole
výboru zemského a v úřadních místnoslech ústavů,
i byly zároveň dodány všem obchodním a průmy
slovým komorám v Čecbách.

O dodávku kterýchkoli předmětů, o něž jde,
ucházeti se mohou též družstva menších živnost
níků, zejiéna těch, kteří dle řádu živnostenského
k výrobě jsou oprávněni.

Každému oferentu puk zůstaveno právo achá
zeti se o dodávky pro jistý ústav neb | pro více
ústavů určitých, po případě pro všechny, jest mu
však spokojiti se 8 tím, avěří-li se mu dodávky,
o něž 3e ucházel, jen částečně.

K ofertám nutno použíti blanketů k účelu
tomu zvláště vydaných, jež i řiditelství (správy)
každého z dotčených ústavů obdržeti lze bezplatně.

Potřebná vadia buďtež složena u král. čes.
zemské pokladny v Praze; oferty pak řádně vy
hotovené a potřebnými průkazy, pokud třeba též
vzorky opatřené (ohledně kterýchž v ofertách vý
slovně udáno budiž, zdali referent navrácení ne
přijatých, ovšem na své útraty 8i přeje čili nic),
buďtežpodányde 22 října 1495 do 12.

okny polední u výboruzemskéhokrálovstvíeského.

Z výboru zemského král. Českého.
V Praze, dne 26. září 1898.

DRAŽBA.
v obecní zástavárně Královéhradecké

na Malém náměstí č. 124 v sále tělocvičny

odbývati se bude dne 22. po případě i 29. října
1898 vždy od 9té hod. ranní do 12. hod. polední
a od Z2hébod. do 6. hod. odpol.na zástavy
pozůstavajícící ze klenotů, hodinek, řetísků zlatých
a stříbrných atd., rovněž i ze šatstva, prádla a
rozličných drabů látek, obuvi a pod, které do dne
81. srpna 1898 propadly.

4, Veškeré do dražby propadlé zástavy možno
všakještě ve Čtvrtek před dražbou
zúrokovati, nemusily l býti vyplaceny.

2. Až do dražby samé mohou se propadlé
zástavy vyplatiti.

3. Dea před dražbou a v den dražby lze
zástavy jea vyplatiti, ne však zůročiti, rovněži v
tento den se nové zástavy nepřijímají.

Ze správního odboru obecní zasta
várny Královéhradecké.

Velký sklad prvního pražského

konfekčního dámského závodu

firmyAnt. Šimka v Praze,
nalézá se

Vzroděp.Václava Beneše,
nábřeží,dámp.Součkučís.306v Hradoit Králové

a jest zde bohatý výběr dám. plášťů, žaketů, pe
lerin a j. pod., dámského oděvu vždy ve veliké zá

sobě k nablédnntí.——,,,
Josef Krejčíkv Praze,

umělecký závod sochařský a řezbářský.
Pisárna a dilny na Letné, č. 612-VII.

Sklad Eliščina třída č. 24.
doporučuje uctivě

svéchvalněmnámé:Sochy, oltáře, křížové cesty,

jesle, Boží hroby, kříže, kazatelny, zpověd=onice, křtitelny, konsoly,ovícny, lustry, pulty
atd. dle slohu kostelů“ 265

Renovace starých oltářů a kostelnich
zařízení.

Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně a
franko.

soukeník
KOMO

Jdll Horák pvRychnovén.K.
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobu podzimní a zimní,
Též velejemné

látky na taláry,
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí © poctivé ob

sluze mébo křesťanského závodu.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bez zvýšení cen!

DDODOOOKKO
Denní osvěžení; chut: k jídlu, okamžité posily

sesláblým a starým lidem; překvapující účinek stíže
ným chudokrevností, chorobám plic a re
konvalescentům poskytuje skleníčka ře
ckého vína: MAVRODAPHNEsladké, ACHAIER
SEC méně sladké, obě vína desertní a pro nemocné,
lisované z čerstvých hroznů Malvasinských. K obdržení

u Pp. lékárníků A. Spory, K. Hubáčka, v HradciKrálové,jakož u firmy H. F. Seidel, Praha Vodi
čková ul. č. 30, hlavní sklad epol. Achaia v Patrasu
pro Čechy, Moravu a Slezko. Ceny: Celá láhev 176 zl,
půl lábve 90 kr. Toto víno nezkazí se v načatých,
dobře uzavřených láhvích. (108)»———
PrŮVOdUVAPANčte? Starevyšel sešit I. Stran 28 for

máta %/, cm. Obsahoje
písně pohřební, adventní, vánoční, po zjevení Páně,

stní, velikonoč (, k Božímu Těla, ovatodašní a ně
teré z obecných mašních 'celkem 52 nápěvů.

Cena brož. výtisku 80 kr., poštou 85 kr.

V"
P LUDVÍK NEJEDLÝ,

v Novém Bydžově
dříve v Hradci Králové

odporačuje svůj atelier k provedení všech de
i korativních

malel Kostelů©
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. 2) ĎŽ

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

BDÍ
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KLRŘÁ
Humpolecká

sukna a lodny.
Dámské lodny.

=% Modnílátky oblekové na simníky a
bavejeky z čisté ovčí vloy v levných —

cenách doporučuje

Karel Kocian,
soukenický a první zasílatelský závod

v Humpolci

k Vzorky k nahlédnutí franko.NOEKEE

VALDBKče VÁDUDŮ,
c.a k. dvornídodavatelév Praze.

Dílny, skladiště a pisárny: bernská ulice
; čislo 8nově.

Úřadně oprávněný elektro-teohnický
sávod.

Kancelář k zařizování vodovodů
pro obce, velkostatky, nemocnice, dráhy, lázně
atd. Velmipraktické anglické a franzouzské

nezapáchajícíklosety.
Vodoměry. — Hydran
azahradní.—Roury.—Hadice. — Foatáay.

Čerpadla všeho druhu.

WygF“Právě vyšlo "BE
tiskem biskupské knihtiskárny:

VADEMECUM

Brevis Synopsis
materiaram et casnum in cara animarum fregueáti
oram.

Ad ueum potissimum clericorum et neosacerdo-
tum juxta optimos fontes et probatos auctores concin
navit

Dr. Antonius Brychta.
Stran 544 — 80. — Cena droš. 160 sl., poštou 175 sl.

Kniha se schválením Ord:nariatním vydaná se
stavena je po způsobu slovníku abecedně, podávajíc
knězi bez obtížného hledání poučení bezpečná ve všech
pochybnostech kněžského působení se naskytujících,
ze všech oborů vědy theologické. Dodatek podává
v authentickém znění regulas Juris Canonici, seřadění
bladů Wiklefových, Hasových s Lutrových, důležitou
konstituci papeže Pia IX. „Apostolicne Sedia“ o cen
surách církevních a konečně připojen jest celý Syl
labus. Podrobný index usnadňoje hledání v pochyb
nosti —

K hojným objednávkám této praktické pro kněse
příračky, pravého to „Vademecum“ odporoučí se

k nejochotnějším službám oddané

Biskupská knihtiskárna.

Cognac

Cognac

Slivovici starou 1 litr po 80 kr.

Borovičku pálenou z tatránských jalovčinek, 1litr po 80 kr. vše jakosti výborné,

avšak v cenách jakosti přiměřených, na
bízí závod na zužitkování ovoce

JU. C Jos, Tomáška ve Vysokém Nič,
Cognac, který se z uherských továren r

litr po 80 až 1 zl. ve velkém prodává a do Praby
v značném množství dováží, nemůže býti a není
cognac pravý, nýbrž pedělený; neboť t litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého, když.
z apperátu teče, 1 zl. 50 kr.

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys. Mýto
obal neb soudky účtují se v cenách vlastních.

Vzorky zasýlají se zdarma a franko.

Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméné 25 litrů sleva 15pro

cent.

pravý, z italského vína, tříletý, 1 litr
po 3 zl.
z vína ovocného, šestiletý, 1 Jitr po
1 al. 75 kr.
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Umělecký úslav

malbu na'skla

Tkrát prvními,ce
nami vyznamenán.

L TACEK
závod

školkářeký

v Pamět
| niku

u Chlumce

pro

| nabízí pro zimat A jarní
vysazování stromy vvocné
vysoké i kraky, sazenice pro
živé ploty, křoviny ozdobné,
konifery, divoké stromy
pro stromořadí, pláňata atá
Statisíce sazenic + zásobě.
Levné ceny. — Výborné

W85“Conníky, rospočty ati. => požadavkům vyhovující. zboží. — Poučný cenník

| i veškerá odborná rada zdarma. zdarma.

Phěnizxova pomáda KNKRNRNNY
Pa, poctěna cenou výstavy pro zdravotnictví a ošetřování ne- ň a

RERn ocných ve Štutigartě r. 1800., jest dle lékařskýchúsudků Křestní listya děkovazíchpřípisů jediným vskutku reelním a
— neškodným prostředkemku docílení plného a buj ex offo

ného vlasu u dam i pánů, jelikežina zamezení vy= ,
padávání vlasů a tvoření se lupů; i zcela mladí 40 kusů 30 kr.

pánové dosáhnou její užívánímmohulného kniru, zá- nabízíruka za výsledek a neškodnost. Tyglík 80 kr., pošt neb
ZbA y dobírkou 90 E pošt n Bisk. knihtiskárna.

K. HOPPE. Vídeň-I.,Wipplingerstrasse 14. NAHNHRRRA
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„TI ADNADRTNOIL“
V úctě podepsaný dovoluje si vele

důstojnému duchovenstvu a P. T. obesen
atvu doporučiti hostinské místnosti v Adal
bertinum, opatřené výbornou kuchyní
a dobrým hradeckým pivem.

Zvláště pak vld. duchovenstvo upo
sorňuje, že v nastávající saisoně

rozesílá výborná vína
bílá I červená, rakouská neb uher
ská přírodní od 30—40 zi. za 100

0 z původního mista.

Dále chovají se na skladě pravá
přírodní cizozemská: |Scherry, Ma
delra, Malaga (staré) mimo to i cognac,
smirenskou slivovici a nejjemnější
Jamajský rum.

Též upozorňaji na velice pěkoé a
čistě zařízené hostinské pokoje, které
účtuji za den po 80 kr.

O hojnou návštěvu prosí

Max Kryštůfek,
hotelier.

Últáře, sochy, obrazy
a veškerý kostelní nábytek

180 w každém slohu
správně, solidně a čistě provádí

uměl závod řozbářskýa sochařský
pro práce kostelní

Petra Buška synovév Sychrově.
(Založeno 1853.)

„Provedeno přes 200 oltářů, Nejlepší odporačení,

Množství vlastních nákresů a fotografil:

ORARANNINNNNNIII20020200
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Jan Kalis,
hodinář a zlatník

v Rychnově n. kn.,
272 doporučuja

svůj hojně zásobený silid |
zlatého a stříb. zboží,
hodin kývadlových, ka
pesních v c-nách mírných

A 80 zárukou.

Též na splátky.

Atelier pro malbu dekorativní

specielně kostelní.
Návrhy přesně ve slobu vypracují se bezplatně,

Za solidné provedení záruka,

Malba nových a restaurování starých, sebe více
zašlých obrazů

Vilém Vondřeje,
akademický a dekorační malíř dříve ve Vídni, *

nyní w Praze, Smíchov, Celná ul č. 63.KROK
- Tadalky5 nodlitňaní:

k požehnání „Panem de coelo“,
po mši sv. „Zdrávas Maria“,

do sakristie s modlitbami kněze při obláčení
bohoslužebných rouch

Krásné provedení písmem i způsobem missálovým. Pro
dávají se nalepené (po 15 kr.) i nenalepené,

První dvě tabulky v úhledných černých deskách 60 kr

Objednávky vyřizuje

Bisk. knihtiskárna.

Právě vydaná

Česká mše pro lid
na slova Boleslava Jablonského

(«Tobě, Pane, na výsostí . . .)složilFrantišek Picka.
Op. 15a. Vydání pro omišený sbor 6 průvo

dem varhan (neob!.) Partitura a hlasy za 1 al.
50 kr netto, hlasy po 15 kr. netto. 1546

Op. 15b. Vydání pro jeden| dva (dětské) hla
P óy sp vodem rhan nebo harmonla.

Partitura a hlasy za 1 zl. 30 br. netto, hlasy po 13
kr. netto,

Wápěv © textem za 10 kr. netto.
NakladatelFr. A. Urbánek, českýknihkupec

v Praze, —vedle Národního divadla.

Prvý český závod hudební. “Gi

oj
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| Dekorační malíř a pozlacovat |AN BARTA

9

r.
-==

Staré náměstí čín.73.
doporučaje se P. T. duhovenstvu a pa

tronátním úřadům

2 pro malby ohrámů a po
zlacování oltářů

A) a veškerých potřeb kostelníeh.
W

* Malby podobizen v barvách i kreble- Ýných, dle zaslaných malých podobizen,

za jichž správné provedení se ručí. |
4

i v Bychnově n. Kn.

EA

A

pTTMAC

Ceny co nejmírnější. 269

Plány na malby kostelů vypracují na |
požádání ve všech slozích s přilože

3
i

OTT"
nými rozpočty.
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Právěvyšlo2 čís, Ir, „Gas,Úvah,“

Jů
dle dra. Matysa z Nová Paky a dle pravdy.

NapsalA. Z. Hradecký.
Stran 49. Cena 4 kr. Při objednávce 50 výlisků

pouse po 2 kr. franko.

Nedostatek věcného životopisu Mi
stra Jana Hust svádí celou řadu po
vrchně vzdělaných hdí ku falešnému
kultu Iusově a ku spisování nesmy=
slných bůjek a lží o procesu Husově,
Spisek náš odkrývá celou řadu podob

© ných překrouceninve „slavnostním“spisku Matysově a uvádí historickou
pravdu o Husovi. Spisek náš jest psům po
pulárně a řízně. Předností jeho jest, že
předvádí skvělou apoloun života církev
ního. Spisek jest určen pro vzdělání lidové,
proto prodává se pod výrobní cenu. Spisek
jest sice časovým, ale obsahem svým má
cenu trvalou 1 pro budoucnost.

Vhodnost spisku jeví se nejlépe tím,
že během týdne bylo 2000 výtisků roz
prodáno. Půnům abonentům všem nemohli
jstne dosud příslušný výtisk zaslati, jsouce

Učiníme tak během týdne.

KOKOXDOOXDOCNOXoOKo—"



Z ruše s pcdšívkou bílou, drapp, pestrou neb tu
reckou

| '15.cm.šir, 180cin.dlouhé.. . . zl.2'50
z kažmíru látky jemné, úplně vlně.é, v barvě
červené, modré neb bordeaux s bílou podšívkou a

I zcela jemným plněním
| 115cm. dir, 180cm. dl.. 2 2.2 zl. 450

115 cm. Šir. 180 cm. dl. hedvábím prošívané zl. 5.—

z vlněného atlasu lila jakosti, v barvě modré
neb bordeaux jemné plněné s podšívkou bílou neb

sureckou
119 cm. dir. 1i8ocm. dl.. . . « + « + zl. 6'50
115 cm. Šir. 180 cm. dl hedvábím prošívané zl. =
135 cm. Šir 1860cm. dl. hedvábím prošívané zl. 7*50
150 cm. Bir. 200 cm. dl. hedvábím prošívané zl. g'-
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PRE“Nejlepší“

slovátkou Svovic
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

K. Nesňal v Uherském Brodě
OMorava).

Laciné a krásné růžence
v největším výběru, obrázky svatých a vůbec vše, co je

oboru devotionalií, má na skladě ústav
Růžencová výrobna v Praze č.206.

Konviktská ulice. 346
V ústavě zhotovují se též všechna kostelní roucha za cenu

mírnější než všude jinde.
Čistým výtěžkem vydržuje ústav 24sirotků —mrzáčků.

Pro měsíc říjen nabízímeoblíbené
knížečky :

== Tajemství
růžencová==

v rozjímáních.
SestavilA. Petráň.

Tištěno na barevném papíře bledých, oku příjem
ných barev (zelené hráškové, isabellové a růžové
8 16 vyobrazeními příslušných tajemství.

1 výtisk brožovaný 8 kr.
50 „ po 7 kr.

10 ,„ po 6 kr.
Lze dostati i na lístky rozřezané ku měsíční

výměně údů živého růžence.
PEP“Vyšlo též německy. "PB

Písně růžencové nabízímedo 50 kusů po
2 kr, 50—100 kusů po 1'/, kr., přes 100 kusů

přiměřená sleva.

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlsstní dílné na uněé trah'eřeké i čalou

nické zboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
te dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá

daného

POZOR! —
NEPŘEHLÉDNOUT!

První český výrobek ru
kodílných

lodenových klobouků4
sv pod připojenouznámkou na

lézá se na skladě.

Tyto předěl co do lehkosti a trvanlivosti
každý jiný výrobek a hodí se výtečně pro pp
lesníky, správceatd. :

Za jakosť a pravost zboží co dlouholetý od
borník ručím.

S veškerou úctou

Josef Dvořáček,
kloboučníkv EFXIradciKrálové.

ME>Svůj k svému. Ji

Josef Chalupník,
kožešníkv PROSEČI,

hotoví kožichy cestovní i krátké, panské i domácí, kožené kalhoty, čapky od nejjemnějších drahů, rukávní
ky za ceny velmi levné. Práce jest dokonalá,jakost
dobrá a trvanlivá. Pásemné odjed s udáním míry vy

řízují se správně v době nejkratší. Pošta v místě.

D3 -= ———

DL

kaplana v Novém Bydžově

vzdáváme nejsrdečnější díky, veledůstojným pp.: Františku Malému, č. kanovníku a bisk. vikáři
ve Smidarech, Vincenci Krátkému děkanu v Lověicích, Josefu Šrámkovi, bisk. sekretáři a děkanu
v Novém Bydžově za laskavé vedení průvodu, dále veledůstojným a důstojným pp.: Janu Sehnalovi,
bisk. vikáři v Bělohradě, Fr. Rysnerovi, bisk, notáři a faráři ve Vápně,- Jos. Procháskovi, děkanu
v Dobřenicích, P. Bonif. Holubovi, faráři v Metličanech, Václavu Šrámovi, faráři ve St. Bydžově, Ignáci
Lhotovi, em. faráři v Oboře, Josefu Pospíšilovi, faráři v Lužci, Janu Vátovi, faráři v Jeřicích, Ignáci Vei
ssovi, faráři v Chotči, Fr. Vinterovi, faráři v Mlíkosrbech, velebnému kněžstvu novobydšovskému, spolu
lužákům svěčněléhoi všem ostatním důstojným pánům, kteří tak četně a z daleka ku pohřbu se do
stavili, slavné radě města Nového Bydšova za písemný projev soustrasti, velecť. zástupcům města a sl.
c. k.úřadů, velecť. sborům učitelským c. k. gymnasia, škol měšťanskýcha obecných, sl. zpěváckému spolku
„Dubor— Libuše“ za vzácnou ochotu při zpěvech pohřebních, sl. občanské besedě, sl. spolkům hasičským
z Nov. Bydžova a z Měníka, cť. národní katol. jednotě, MUDr. Ot. Hanělovi za. pečlivé ošetřování,
MUDr. Janu Hlavníčkovi a MUDr. Al. Stýblovi za přátelskou ochotu, všem dárcům věnců,všem kdož
příležitosti na hřbitov laskavě propůjčili, všem účastníkům pohřbuZAPLAŤPÁNBŮH!

V NOVÉM BYDŽOVĚ, dne 10. října 1899.

Františka Doležalová,
sestra.

Josef Doležal,
Anna Kalousová, ŠvakrY .matka.



Číslo 42.

JB
——

Před novým vyjednáváním.

Vyjednávání kvatové deputace ne
vedlo nijak k cíli. Jak známo žádá rakouská kvo
tová deputace, aby Uhry platily na společné zá
ležitosti 429/,, Rakousko pak 589; až dosud pla
tily Uhry 309, a Rakousko 709, — ovšem vše»
obecně a z bruba vzato. Majitel „Pesther Lloydu«
a předák uherské kvotové deputace prohlásil, že
žádost rakouské deputace, aby kvota se upravila
přiměřeně platební schopnosti obou polovicí říše,
jest naprosto nepřijatelná. Aby žádosf rakouské
deputace jako ciferné bezdůvodnou vyvrátili, s tím
si páni Maďaři hlavu nelámou; a přece jest vy
chytralý židák, Max Falk, tak výtečným počtářem,
že mohl hravě vypočitati, že rakouští poplatnici
na uherské vojáky asi 25 milionů zlatých ročně
připlácejí. — Syn revolucionáře Košuta, Košut
Ferenc, hrozí nám personální unií, totiž že Ra
kousko a Uhry budou míti pouze panovníka spo
lečného. Počítejme tak trochu: Pak Ubry budou
na vydržování společného vojska platit místo 309%,
o 137%, více, t. j 43'79/,. Cla vynášejí rakousko
uherské říši přes 140 milionů, Čítaje dle uherské
spotřeby dovozu, připadlo by z této sumy ns Uhry
pouze 17 milionů místo posavadních 42 milionů
a Rakousko by těžilo z cel místo 98 milionů příště
123 milionů zlatých. Tedy jedině při společné
armádě a clech těží na nás Maďaři roční pakatý
lek 50 milionů zlatých. V Německu přispívají na
společnou armádua dělí se zeměo výnos cel, dlepočtu
svého vojska a dle spotřeby dovozu. Tak má býti
též v naší říši, — U nás však Uhry neplatily ani
neprávem ujednaných 309/,. Uhry po přivtělení
Vojenské Hranice ziskaly jen státních lesů v ceně
asi 100 milionů zlatých. Z ostatních lesů, luk a
rolí vybíraly daně — ale z velkých takto ziska
ných nových příjmů přispívaly na společné zále

nechávaly na 5 milionů. My jsme museli za Vo
jenskou Hranici přes 3 miliony doplácet. Později
tento stálý, trvalý příspěvek. zvaný po la
tinsku praecipuum, proměneu v 1*49/,společ
ných příspěvků. Nízký tento obnos jistě neodpo
vídal kvotě 70: 30, čili včítaje praecipum celé do
kvoty, jisté neodpovídal: to poměru 70.4 ku 68:6.
— Co připlatili Maďaři na místě praecipua ku
kvotě, toho na druhé straně nám ubrali v podobě
daňových restitucí z celních příjmů. Když ná
sleakem politické neprozíravostia ne
motornostl mladočeských poslanců,
kteří tehdy vyhazovalihazardně hlavní
trumf omladinu a pokrokáře ise socia
listy — dostal se Plener k vládě a jako finanční
ministr ovládal úplně ministerstvo Windischgradt
zovo, tu presentoval Plener panům Maďarům opět
několik milionů tí: , že svolil k novému rozpočí
tání daní ze spotřeby, tedy z piva, líhu, cukru
atd. Hrabě Badeni převzal dědictví Plenerovo,
ale chtěl Rakousko hojiti tím, že celní a ob
chocní smlouvy měly býti jako celek společně
s kvotou (junktim) přijaty a schváleny. Hrabě
Badeni doufal ve zvýšení kvoty z 31.4 asi na 43.69),.
Uhry však nyní o junktim, t.j. o společném
přijetí a schválení celních a obchodních smluv a
kvoty nechtějí ani slyšeti, Výhody nového rozpo
čítání daní sice schovaly velkomyslně do kapsy,
ale teď kvotu zvýšit — to, to! Na placení Ma
dařinejsou. — Na jejich »nepřijatelno«, musí
též rakouská a jmenovitě česká delegace říci: ne
přijatelno. Z ručky — do ručky — tak se
musí dělat nyní politika. Hloupostí se nadě
lali mladočeští poslanci od r. 1889a zvlá
ště odr, 1891již tolik, že nesmí udělati
žádnou hloupost novou, nemá-li český
zemědělec, živnostník a průmyslník
přijíti na mizinu. Delegacepovolily na spo
lečné záležitosti pro rok 1899 celkem 201,340.970
zlatých, na jejichž úhradu jest pouze 2,837.558
zl. Kdo a jak má platit ostatních 198'/, milionů
zbývajících, toho dnes, ne docela půl třetího mé
síce před novým rokem 1899 nevíme! Ačkoli my

echovo obchodně potitickou a vojenskou rozluku
obou polovin říše neradi vidíme, nepřejeme si jí
a nedoháníme k ní — chtějíce však vyrovnání spra
vedlivé— přece se personální unie s Uhry
báti nemusíme. Maďaři vědí, co by ztratili a my
víme, čeho bychom ušetřili. Teď se odebrala ra

kouská kvotová deputace do Budapeštr k pokra
čování v jednání, ač není nálada pro kompromis.
Či chtějí obě vlády raději provésti vyrovnání s.my?

===

Křesťanství pomoz!
Vědecký časopis, vydávaný učenci Českými,

jehož jméno jest „Aletheia“ — pravda — píše:
Již i „Podřipan“ demokratický list, orgán národ
ní strany svobodomyslné v Podřipsku stěžuje si
v čísle ze dne 4. září t. r. do zkázy a demo
ralisace moderní kulturou (znemravnění
způsobené nynější vzdělaností) a očekává obrození
v křesťanství.

Tak tedy nejsou již jen ti klerikálové takoví
škarohlídové, kteří hledíce na svět černými brej
lemi vidí všude jen zkázu a znemravnělost. Již
ji tedy vidí : „svobodomyslní“. To je zajisté
zajímavé. Ale každý by očekával, že k uléčení
té zkázy bude se navrhovati ještě více vzdělano
sti ve smyslu svobodomyslném. Zatím k vašemu
překvapení jest tomu zcela jinak. Zní to asi tak
to: Je zle, je velmi zle, křesťanství pomoz!

Zajímavé toto přiznání a volání, jak je po
dává Aletheia, rozdělujeme ve tři části. Zkáza a
znemravnělost způsobená nynější vzdělaností —
obrození — křesťanství.

e zkáza a znemravnělost je veliká, před
tím márno zavírati oči. A není jen u lidí, jimž se
mnoho vzdělání nedostalo, nýbrž ukazuje se děs
nou měroumezivzdělaaci mladšího poko
lení.

Nazýváme-li zkázou to, že není záliby ve
věcech čistě duchovních, že rozmoblo se sobectví,
které nebledíc na obecný prospěch hledá jen slá

mezi naše mladší „vzdělance“ do venkovských
měst a městeček a obcí našich. Křiku mnobo o
vlasti a pokroku, o tmě a okovech a v srdci tou
ha sspoň býti oslavovánu, obyčejně však míti roz
hodné slovo v obci, na radvici, v besedě, v zá
ložně atd. A je-li pokrytství jednou z nejšeredněj
ších vlastností skleslébo člověka, tu ho nalezáme
právě tam, kde naši nejmladší vzdělanci křičí o
vlasti a bijí do církve. Na jazyku vlast, osvěta a
svoboda a na srdci slavomam a kapsa. — A zká
za těchto skleslýců vzdělunců ukazuje se nám tím
více, čím více známe, jakých prostředků se takoví
vzdělanci chápnjí, aby ukojili své sobectví. Nejen,
že vždy a vždy musí na pomoc Hus, anebo ně
jaký jiný „národní velikán neb světec“, ale musí
tu pracovati jiná — u nás už beze všeho studu
páchaná— ohavnost.Jest to krádež a loupež
oti odpůrců.

V novinách nejsurovější lži, potupy a po
mluvy za peníze psáti, to jest už tak zobevnělé,
že sám Štvaný lid již oči otvírá. Slyšeli jsme ne
dávno o jisté „Stráži“ úsndek člověka, který vy
chodil měšťanskou -kolu, když její bídácké lži a
překrouceninyproblédl: „Je to ale p... . tako
výhle novinář“.

A když „takovými novináři“ náš venkov a
obzvláště český východ jest již zrovta přecpán,
což divu, že sesurovělost smýšlení veliké činí po
kroky.

Ale podotknoutidlužno,že to nedělá „novi
nář“ sám. Za lístkem takovým skrývá ae nějaký
„klab“; to jest hlouček lidí, kteří na vše možné
hubují i pomalu již na ten svět, že se točí kolem
slunce. Neboť, kdyby byl svět jak se patří sestro
jen, točil by se kolem jistého mladšího pána v
městě, neb okrese, ať už to je doktor, anebo jiný
ctižádostivec s půlou reálky. — Obzvláště to by
nemělo být, aby se odhalovala tajemetví jistých
tajemníků buď v městě aneb v okrese. Jsou to
blavně dvojího druhu tajemství, buď se týkají zá
ložny, uebo poslanectví. Obzvláště to z těch zálo
žen nemá Se na světlo vynášeti, musí se na konec
přece jen do temna anebo do Ameriky. A to je
pro vlast nenahraditelná ztráta. Takový svobodo

mysný muž, „muž práce, muž lida“, musí zvlastipryč

K této pak zkáze přídati musíme ještě ji
nou, velice smutnou. Je to nemravnost v užším

sms slova, nemravnost pohlavní. Tuovšem přemnoho zůstává skryto, ale odkud to, že
,

oů
právě v nejsvobedomyslnějších nějakou Stráži neb
Osvětou obdařených městech venkovských množí
se hampejzy pro sprosté i pro „pány“ ? — Mohli
bychom povídati a důkazy o podobné spoustě prá
vě mezi nejmladší inteligencí, ale nač to povídati,
když to žádným tajemstvím není? A právě tam,
kde tato zkáza řádí, jest v hlavách studentů nej
více radikalismu a v srdcích nejvíce epousty ná
boženské. Právě tam „chlapci“ nadávají v pravém
smyslu slova toho autoritám duchovním i svět
ským a sami sebe za budoucí vladaře světa mají.
Právě tam se dává výraz „rozhořčení a opovrže
ní“ — katolicismu a křesťanství vůbec,

Zkáza jest tedy veliká. A protu sám „Pod
řipan“ praví, že jest třeba obrození čili nového
jakéhosi narození.

Jaké to překvapení! Katolicismu se nstavič
ně vykazuje místo jeu v kostele, kam ale naši
„Svobodomyslní“ a „vzdělanci“ nechodí. Kostelem
jest přemuohým v neděli odpoledne hospoda, ka
zatelnou Stráž neb Národ. Listy, zpovědnici jim
nabražuje spllání pobožnýma tapení svědomitých;
oltářem jim jest tělo; nebem rozkoš.

A tak právě proto hledí katolicismus půso=
biti též mimo kostel tiskem a spolky, ale tu je to
klerikalismem, panovačností, porobou lidu. A proč?
Protože panování patří těm jistým pánům, co ne
chodí do kostela. Katolík ať se modlí a ať je
z ticha. A přece nechce klerikalisimus nic jiného,
než aby společnost vybředla z babna smrtelné
zkázy a znovu se narodila čili obrodila. „Podři
pan“ to prý taky chce, ale do katolicismu buší.

A což nejdivnějšího přitom, to jest to, že Pod
fipanchce obroditi křesťanstvím a katolicismus
taky, a přece právě „Podřipan“ pomáhal katolicis
mus zoatuditi, co jeu mohl.

Dle všeho myslí „Podřipan“ nějaké pastor
ské křesťanství. Ale mýlil by se velice, že by to
bylo s to obroditi společnost lidskou. Mnohokráte
jsme to právě v „Obnově“ pověděli, že zkáza vy
plynula z odpadu od původního pravého křesťan
ství. —

A právě proto ten b«j světový, který nyní
vidíme, nevede se proti křesťanství pastorů. Ne!
Na jedné straně bezbožaictví z protestantis
mu znenábla vyplynulé a na druhé straně to
staré, nezměněné, od původních nauk neustupující
křesťanstvíčili katolicismus. — To jsou ti
dva velicí soupeřové na bojišti světovém. Bezbož
nictví, jak se zdá, vítězí. Ale vedle svých vítěz
ství poráží se samo. Ono všude působí mravní
a společenskou zkázu. A proto slyšímejiž
volání: Křesťanství nám musí zase pomoci.

Jest nám to velikým zadostučiněním:; jest to
již značným postupem na cestě vítězatví, jež jako
vždy tak i nyní připraveno jest — katolicismu.

Napadá nám jistá známá udá.ost v Teplicích.
Jest to lázeňské město, kde vše v duchu moderní
kultúry se vede. Jedenkráte však zarazilá se vo
da. Bylo zle! Křesťanství pomoz! Běželo se do
kostela. Děkan musil sloužiti mši svatou atd. atd.
Ale za několik dní voda se ukázala a následoval
taneční ples — zdá se mi — že dokonce v postě,
proti zákonům křesťanským.

Tak to dělají jistí páni naši. — Je zle, kře
Sťanství pomoz. Ale přestane-li býti zle, pak si
zase dle bezbožnictví zataačíme.

To by ovšem nepomoblo. Jen tenkráte bude
dobře, když se toho divokého reje, jejž národové
bezbožnictvím zpití taučí, opravdu zanechají, a
sladké jho veškerých zákonů Kristových na sebe
zase příjmon. Jeu tak má smysl to volání po po
moci křesťanství.

Řád selský.
Pan Florian Griespek na Kaceřově, Rožmitále a

Nelahozevsi, Jeho Milosti Císařské rada, vydal násle
dující selský řád (čili soudní artikule) jehož se pod
daným jeho pod skutečným trestem bylo přidržovati.
Řád tento jest pro sociální a národohospodářské po
měry v čase katastrofé na Bílé hoře předcházejícím,
karakteristickým a vysvětluje v mnohém jobledu po
měry, zvyky, tády a zlořády našeho lidu. Zní:

1. Předně, aby poddaní chodili na služby Boží,
zejména sváteční kázání, a aby na ně též svou chasu
posýlali. Kostelník měl nedbalé rychtáři udávati a



tento na nich pokuta 10 kop českých ve prospěch
záduší vymáhatí anebo nemodlence vězením trestati.

$. Všelijací neřádové proti Pánu Bohu jaoucí
ee sapovídají a mají trestání býti.

8. Lání, bromování, tupení a nadávání se sa

vídá. Ožralec byl napřed napomenat,pak ale rychtá„ po případě i vrchnostenským úřadem potrestán.
4. Jeho Milosti pánu (vrchnosti budiš každý

věrností a poslošností povinen.
6. Rychtářů a konšelů od pána zřízených pod

přísným trestáním poslušai buďte.
6. Peníze sirotčí a purkrechtní aby na právě (n

úřadu) a ne pokoutně kladeny byly, aby v tom zma
tku nebylo.

7. Kdožby komu grunt a statek prodal, to aby
eobě tím neodkládaje do register gruntovních (do knih)
zuč a za jakou sumu co prodáno. zapsati dal, tak
abyz toho nějaké nesnáze a zmatkové nepošli a na
posledy i škody z toho nevzešly.

8. Rolí a lak aby jedni druhým bez vědomí
Jeho Milvsti pána neb úředníka nezastavovali ani od
gronta neodprodávali. Kdo se tak nezachová, trestán
a pokutován budiž.

9. Aby jedni na druhých grantech kromě na
polku (pobanku?), avšak s jistým vědomím i dovole
ním pána neb úředníka neosívali, než aby každý k
evému užitku hleděl a svá pole oséval a pod přísnou
pokutou aby je nezpušťoval.

10. A kteří by pak od koho buď dědin neb luk
něco v zůstavě měli, to aby do týdae navrátili pad
pokutou 10 kop grošů českých a čtrnáctidenního vě
zení.

11. Ploty a ohrady podpokutou dělejte, by do
bytek sousedům škody nedělal.

12. Poplatky vybírány a placeny buďtež v do
bré české minci dvě neděle před sv. Jiřím neb před
ev. Havlem. Kdo nesplatí povinnost, trestán budiž.

13. K vůl: bezpečí před ohněm by hospodáři i
chasa opatrní byli, sousedi na to vždy měsíčnědohlí
želi, jak se kde topí, a s světlem aby žádný necho
dil do chléva, marštale, do stodol a do komor zvláště
a loučí a bez lucerny; konopí a Ina nelze ve světnici
sušiti bez zvláštního dovolení vrchnosti. Hoří-li kdo
a nepoplaší sousedy, na hrdle trestán budiž; hoří-li
některý soused, jsou ostatní s chasou povinní hasit
1 potřebné náčiní z domu a sebou brát. U rychtáře
neb konšelů mají k vůli požárům žebříky a háky k
vědomosti obce míti. A kdož by se v tom tak ve
všem nezachoval a něčeho takového se dopustil, ten
má každý na hrdle i statku trestán býti.

14, Dojde-li ze zámka rychtáře neb staršího
koušela obce dopis, bned si ho má dáti přečíst a dáti
vykonati pod nemilým trestáním, co mu zpraveno bylo.

15, Krčmáři, kteří piva šenkují, nesmí pod po
katou a vězením žádných fortelůvuží ati, menší míru
neb špatnější nápoj dávati. Rychtář a konšelé dejte
na ty věcí pozor. Také se krčmářům přikazaje, aby
žádnému domácímu neb přespolnímu, který by chtěl
jen na dluh, piva nedávali, leč by od něho prvé braň
vzata byla, dotud, dokudž by od něho zase domů jíti
nechtěl. Který krčmář by se tak nezachoval a skrze
to v krčmě svády a bitvy se staly, budiž trestán. Co
se pak domácích sousedů a jiných poddaných panských
dotýče, těm na dlah piva přes 30 grosů míšeňských,
aby věřeno nebylo. Který krčmář by víc věřil, budiž
trestán a vymáh ní dluhu nebudiž mn pomáháno. Téš
pak nočního sedání přílišně nenáležitého, dopuš'ěno
nebudiž. Povaleče, lotry, karvy v krčmě držeti a pře
chovávati nevolne. Kdo se tak nezachová, budiž krč
mář trestán vězením a pokutou 20 kop míšeňských

16, Rychtáři a kongelé nedělejte obecní broma
dy bez zvláštní potřeby panské. K hromadě dostavtež
89 soasedi všichni osobně. Kterýby pak z oumysla
nepřišel, a jsa doma, na místě svém někoho neb ženu,
jakož mnozí ten obyčej mají, poslal, ten každý aby
pokuty rychtáři a koušelům 10 grošů českých (t. j.
asi 35 kr.) položil,

16. Všelijaké hry v karty, v kostky a v koule,
© pivo neb o peníze se v hospodě pod žádným spů
sobem nedovolují. Kdo se proti tomn prohřeší, krčmář
neb hospodář, trestán budiž pokatvu dvou kop grošů
českých. Rychtář a konšelé přísně k tomu dohlížejte.

18. Přástek aby žádný u sebe nedopastil, zvlá
ště nepacholkům a pacholatům pod pokutou bečky
soli pánu. Rychtář k toma přihlížej, a vědomě-li pře
stapek neohlásí, tutéž pokutou buď povinea. (Pokr.)

Pozoruhodné výroky Bismarkovy,
(Dokočení.).

O starém císařovi Vilémovi a jeho synu
Bedřichovi neměl Bismark velkémínění. Bedřich
(pozdější císař a otec nynějšího císaře Viléma) prý je
jek se říká lidětější, upřímnější a skromnější. On ne
říká: „Já jsem vyhrál bitvu, já jsem válečné tažení
řídil“, nýbrž on řekne: „Já vím, že nejsem schopen
to udělat. Náčelník mého generálního šťábu to ačinil
a zaslahuje proto odměnu“. Nejjasnější pán (starý
Vilém),, jehož ráznosť a síly popustily a proto nepa
tříičným vlivům jsou přístupnější než-li kdykoli dříve,
ten smýšlí zcela jinak; nemůže říci úplnou nepravdu,
ale chce zachovat zdání, jako by oyl všecko sám vy
konal; stojí rád v popředí“. Císaře Bedřicha líčí
Bismark jako líného, necbápavého, jeho otce Viléma
líčí jako slabocha a loutku, která dělala, co Bismark
chtěl. Gorčakov jako politik byl prý bibcem; starý
ten „blázen“ věnoval prý větší pozornosť ženám, než
svému povolání. Suvalova Jíčil jako muže schop

ného, který však nemá žádných vyhlídek, protože se
proti němu dějí intriky a car Alexandr II. nerad se
obklopuje schopnými lidmi.

.., Chof císaře Viléma (starou Augustu) a Bed
řicha (pozdější císařovnu Viktorii) Biemark nená
viděl. Augusta prý svého starého a slabého chotě ovládá
e Viktorií dělá pikle, pomocí knížete Radziwilla a ji
ných podpichoje kněze a věřící pastory, mívá schůzky
a bojovným biskupem ženevským Mermillodem a ji
nými zuřivými ultramontány. Augusta chce míti na
stupcem Bismarkovým Schleinitze, ministra králov
ského domu. Augusta dříve koketovala s liberáli a

pokrokáři a kdys vestárle, stala se sbožnou, drší s
klerikály Porýnskými a s ultramontány. Není-li dosud

katoličkou, stane se Ú brzy. Merm-ilodem vyjednávaly osobně a sa války s Francouzi písemně 6 arci

biskopem orleánskýmDonpaalonpem. Jako clsařovnaEvženie r. 1870 dávala úředníkůmroskazy osobně.
Míchá se téš do zahraniční politiky a vzala si do
blavy působiti všady ve prospěch pokoje a státi se

řeplněny
Rakošany a r. 1870 Francouzi. Kdykolise dála proti
mně intrika, byla při tom císařovna. Bismark se ne
jednou přiznal, že se vyjádřil o starém Vilémovia
císařovně Augustě pobrdlívě.

Bismark přiznal se též Bnechovi: „Neučinil
jsem nikoho šťastným, ani sebe, ani svou rodinu, ani
jiné. Avšak zavinil jsem neštěstí velikého počtulidí.
Beze mne nebyly by se vedly tři velké války, nebylo
by bývalo sabito S0tisíc lidí, jejich rodičové, bratři,
sestry a vdovy by jich neoplakávali. Měl jsem málo
radosti neb žádnou nad tím, co jsem udělal, naopak
měl jsem mnoho mrzatostí, strachu a zármutka.

Od 21. do 24. září 1879 meškal Bismark ve Vídni,
Andrassyho a našeho císaře získal pro spolek s Ně
meckem, ueboť se bál, že Rusko s Rakouskem spolek
buď uzavřelo neb uzavříti chce. [ odpůrce Pruska a
přítel Ruska, arcikníže Albrecht, prý to později
uznal za dobré. Císař Vilém však nechtěl dlouho o
apolka s Rakouskem ani slyšet. S ním držely v Ně
mecku jen císařovna Augusta, saacba Viktorie a praští
žituí obchodníci.

Na otázku, jak se zachová Italie k spolku ně
mecko rakouskému, pravil Biesmark zlomyslně: „Ita
lové jsou jako krkavci na bojišti, kteří nechají se jiné
o své zřádlo starat. Roku 1870 chtěli nás s jinými

řepadnouti, jen kdyby jim byli slíbili kus Tirolska
ehdy pravil ruský jeden diplomat: „Co, ti cůtí opět

něco, ačkoliv ještě žádnou bitva „neztratili?“
Kdyby se raději starali o zlepšení avého vnitřního
postavení, kde se žádné ministerstvo neudrží déle než
několik měsíců a kde lid daněmi a dluhy jest utla
čován.Toje ta praváItalia irridenta. Tamby
měli pracovati a nikoli na výboje pomýšleti. Avšak
jednoho dne octnou 8e v témže postavení, jako Špa
nělové za královny Isabelly, a církevní stát a Neapo
litánsko budou ještě jednou obnoveny. O Gladsto
noví pravil, že dělá hloupost za hloupostí. Berlín
B'smark nenáviděl; chtěl míti hlavní město menší a
jinde.OcísařoviFrantiškovi Josefovi pravil
Bismark Buschovi: „Jest ctihodný u důvěry hadný:“

Kuiba Buechova, způsobí všady sensaci.

Drobná obrana.
Pam poslanec Udržal v Trhové Ka

menicí. Řečnil zase o robotěao . . . katolické
církvi. V Rosicích nazval církev děvkou, to prý
víckrát neudělá. Je katolík a má církev rád. A
proto suad dle přísloví: Co se škádlívá, to se rádo
má, škádlí, kde jen může církev mvou milou 8
drahou. O Bílé boře má už správný náhled, že to
byl odboj stavů proí císaři a ne válka církve
proti národu. Půjde-li to tak dále, bude ho míti
ráda i církev. Vždyť je mu jí líto, že měla vřed,
a to byl Koniáš, V tom se tedy dosud od řeči
v Rosicích nepolepšil, nepodda!. Poukozuje 8e mu
na př. na Fleischhanse, který procestovav Švédsko a
sblednuv jeho sbírky a kuibárny dí, že nic cen“
ného zoičeno nebylo. — Ale přes to máme naději,
že i toho Koniáše bude jednou rád míti. (> 6e
škádlívá, to se rádo má. Vždyť prý to v Kame
nici už řekl „jen tak“, poněvadž jistí v okrese
učení páni čekali odvetu 24 to, co se mu za Ro
sice vytklo. No tak tedy, to bylo „jen tak.“ Ale
neškádlil jen církev, zmínil se prý i o škole. Ta
školažeje nejlepší,která vychovala busity!
— Toble nemůžeme pochopiti. Abychom tak měli
vřed pa mozku! My totiž myslíme, že před husity
byla v Čecháchškola jen katolická. A tak tedy
jen ta mohla vychovati ty busity. A tadiž, správ

katolická. — Či že to takble nemyslel? — Ian
tak tedy po druhé pozor na zákony o správném
myšlení čili na logiku. — Snad i tohle si pau po
slanec budoucně rozmyslí, jako to 8 tou děvkou.
— V celku si myslíme, že je pan Udržal dobrý
člověk. Schází mu ovšem katolická škola vůbec a
katolická škola života zvlášt Nahradí-li čtením
katolických spisů a snahou poznati vliv katolické
víry naživot národů, umře,dá-li wu Pán Bůh delší
věk, jako dobrý katolík. Tak jen s cbutí do toho,
jen číst, jen číst taky katolické spisy, a bude p.
Udržal mluviti o církvi bez škádlení. A pak při
dá-li k dobrým svým vlastnostem vliv katolicismu
na svou povahu. pak bude opravdu mužem zna
menitým. — Za to pak, že musil z říšské rady
domů, an měl řeč o robotě v Trhové Kamenici,
je mu toto městečko vděčno. Ukázal tím, že je mu
Kamenice milejší, než celé Rakousko..

Evanjelíci h. v. s Úřetic a Dvaka
čovie zlobí se ve svém chrudimsekémlístku, že
katolický biskup přijel vyavětit katolický kostel
ve Vejvanovicích. Bude snad svět dle jejich přání
zařízen, až katolíci si budou bráti dovolení od p
Vyskočila, smí-li si dát vysvětit kostel? To je ta
belvetská avobodomyslnost! Páni děláte se vle a
více protivnými; neškoďte si! — A pak ta bloupá
nadutost kobosi z Vás, který si prýpro to kázaní
biskupovo ve Vejvanovicích s ním někde jinde
promluví. Že Kalvín učil předurčení, na němě člo
věk ničeho svými námabami měniti nemůže, to
máte v jeho spise, který byste měli znát. (Inst.
cbrst.) — Že ale my tohle učení, které Vás mrzí,
za pravdu nemáme, to snad není nic tak nového,

abystese proto bněvatiměli. Anebože Lather
učil, že dobrých skutků ku spáse třeba není, kdo
pek z nás za to může? Milí páni! Již sna
spisovatel církevní Ireneus, napeal proti nokatoli
kům: „Nejlepší jich vyvrácení, jest je
jich nauk předložení. Dletoho jednal kasza
tel vejvanovický; předložil učení Vašeho Kalvína,
a tím je taky vyvrátil. — Jakáž pomoc, že kato
líci tím tíže se stanou helvety, když poznali učení
Kalvísovo — zdravému rosumu odporné. To uš
musíte snášet. A vůbec se musí p. Vyskočil s ostat- *
ními zvykat novým časům. Ty časy, kdy katolíci
duchovně otročili, jsou jiš pryč. A nadávky bi
skupu kr. hradeckému 'natáhnou už taky. Katolíci,
kdekoliv přijde mezi ně, to poznávají, ale pozná
vají též, jak nestoudně vaše listy — lhou. — Tak:
„Pravdu sobě mlavme, přátely si buďme“, praví sta
ré přísloví. Anebo raději: Dejte nám pokoj a nesta
rejte se o násl Je-li katolická církev dílem aoti
kristovým, jak Vaši reformatoři hlásali, rozpadne
se tak jako tak sama a p. Vyskočil bude mít po
práci. Je li ale dílem Božím, pak přečkáještě mil
liony „Vyskočilů“.

Drobné zprávy.
Zprávy diécesní. Ustanovenijson: p.

Václ. Honzák, administrator, za faráře v Kratonobách,
p. Benj Kerner, kapl. v Teplicích, za kopsratora do
Harrachova, p.Jos. Nejman, kapl. ve Chvalči, za kapl.
do Teplic (Wekelsdorf, p. Vojt. Lebduška, administr.
ve Vyskytné, za kapl. do Starých Buků, p. J. Šme:kal,
katecheta ve Vys. Mýtě, za kapl. do Nového Bydšova,
p. Bohum. Pavlas, katecheta v Pardubicích, za katech.
do Kostelce n. Orl. Neomysté: p. Václ. Kvasnička,
sa prozat.katechetu do Pardubic, p Frant. Kadlec,
za kaplana do Chralče, p. Jarosl. Schovanec, za ka
plana do Habrů, p. Aut. Vančura, za kaplana do Lip
nice. Uprázněná místa: HeřmanůvMěstec,fara

atronatu knížete Kinských od 10. října, Svojanov,
ara, patronatu Antonína Haasche, od 13. října b. r.

Oprava: Neomysta Frant. Král. dostal se za koope
ratora do Třebovic; a ne do Třebechovic, jak stálo
v „Obnově“.

Konsekrace zdejšíhokathedrálního
kostela. Jak všeobecněznámo, jest zdejší biskup
ský i zároveň děkanský starožitný gothický chrám
svatého Ducha utěšené obnoven a to zejména pěknou
polychromií po celém nitru i přiměřenou přeměnou
hlavního oltáře slašně opatřen a bude jej v neděli dne
30. října t. r. nejdůstojnější pan biskup slavným cír
kevním obřadem konsekrovati. Počne pak arěce
ní, dáli Páu Bůb, o sedmé hodině ranní; kolem
hodiny deváté budou přenešeny v průvodu svaté ostat

ky pro hlavní oltář ustanovené z kaple sv. Klimentado kostela sv. Dacha a kolem půljedenácté hodiny
bude sloužiti Biskupská Milost slavnou zpívanou mši
evatou. mezi níž přednese také krátké kárání, jakož
i po jednotlivých částkách svěcení ramého bude po
dávati příslušná vysvětlaní, Litargické zpěvy předne
sou boboslovci za řízení pánů prof. Dra. Mrětíka a
vicerektora Orla.

Zemská školní rada vyzvalana žádost

nejd. P biskupa Edvarda Jana Nep. Brynycha správaobecné školy v Žiželicích, aby žáky k pilnější návštěvě
slažeb Božích vybízela. Myslíme, že rodičové měli by
své dítky sami do kostela pilně posýlati, pak-li se to
nestává někde ve škole.

Okresní učitelská porada zdejšíhomě
stského učitelstva konati se bude ve středu dne 38.
října o 9. hod. dopolední. Ve schůzi pojédná p. uči
tel David „o potřebě zdravotnictví ve škole“ a-p. uči

Bří promluví„o potřeběhříštěpro školním .

Úmrtí. V Plačicíchzesnula odevzdánado vůle
Boží paní Anna Morávková, rozená Koutníková,
choť obecního starosty pana Jana Morávka. Zvěč
nělá dočkala se pouze Bálet; byla vzornou českou
ženou a lidamilnou hospodyní. Pět svých synů: Vác
lava, Josefa, Jana, Jaroslava a Františka vychovala
velice pečlivě, Jeden syn jest professorem v Plzni,
drabý agrononem, třetí jest snašivým jednatelem ho
spodářského epolku pro Králové Hradec a okolí a též
dva nejmladší dostali na hospodářských školách řád
ného odborného vzdělání. Zvěčnělá i její choť, plačický
pan starosta, pro dobrosrdečnou svou povaha jsou
známí a oblíbení v celém kraji. Tělesné pozůstatky
zvěčnělé paní byly ve čtvrtek dne 20, října o 10. ho
dině dopolední « domu smutku čís. 35. v Plačicích
vysdviženy a po církevních obřadech na hřbitově Ku
klenském do rodinné hrobky ku za přečetnéhoúčastenství
uloženy.Tragické neštěstí stihá rodinu+ p. rady Proko
Tento raněn byl při pohřbu svého otce mrtvicí. Jeho
choť se stala choromyslnou, kdyš o smrti manžela
zvěděla, a teď následkem zápalů moskových blan v
Prase zemřela. Ve středa byla pochována na hřbitově
volšanském,

Pokladna Ústřední Matice škelské
vděčně kvituje v tomto měsíci došlé jí tyto význam
nější dary Svatováclavské: Okresní výbor na Král.
Vinohradech 10002l., cakrovarská společ. u Karniolů
v Syrovátce na IV. diplom 100 zl., úřednictvo Rosi
cko Pardubické raffinerie na cukr 100 zl., okr. výbor
v Kouřimi 1200 zl., ve Vys. Mýtě 100 sl, v Třeboni
50 zl., v Pardubicích 100 si, v Hradci Král. 200 sl.,
apoleč. Mládenců v Hroch. Týnci 100 sl., Česká obec
v Lublani 100 zl., p. Alf. Procházka, revid. Rak. uh.
banky ve Vídni 100 sl., úřednictvo c. k. hlav. stani
ce telegrafní I splátka na II, diplom 40 zl., vlast.
společ. Čes. Ašantů na výstavě archit. a inženýr. v

76-28 zl., úřednictvo cukrovaru v Dymokarech
20 zl., kuželkáři v Dobré Vodě 4270 sl, sbor hasičů
v Černivě 20 sl., čten. beseda v Hlinsku 60 zl., tržba
pí. Varvažovské a Šubrtové s květin. trhu na výstavě
19-23 sl., tržba z prodaného ovoce 75 sl., čten. pěv.
beseda ve Strážnici na Moravě 50 zl., dlonhý stůl u



Patecho na místo věnce + Smolíkovi 10 al, koncerti
sté ve Slavii 350 sl.; místní odbory: Dašice 300 sl.,
Litovel 436-40 sl., MI.Boleslav 1600 sl., Přelouč 300
al., Hořice 500 ul.

Na věnečka katolických tova
ři nedělním posvícení vybrala-sl. Eliška Chmela

Fora 1 sl.81 kr. ve prospěch Ústřední Matice školaké,
Pau Adelf Novotný, majitsl továrnyna

kobercev Týništin. OrlM lom Matici
Školské dar svatováclavský, jejš splácí ve lhůtách.
Na dokonalé výrobky ryze českého závoda tohoto apo
zorňuje se České obecenstvo, a to tím spíňe, že jakosti
svoa předčí namnoze i zboží z cisiny dovážené.

Výber „Sdružení českých soměděl
ců pre království české“ ovašžajeo stadiu
otázky rakousko-uherského vyrovnání přišel k násle
dujícím úsudkům: 1. Věren svéma úkolu aposlání

rohlašuje rakousko-uherské vyrovnání ve formě, v
jaké sněmovně poslanecké bylo předloženo za úplně
nepřijstelně proto, že žádné zlepšení, nýbrž ještě
zhoršení stavu dnešního nám zemědělcům jím by při
voděno bylo. 2. Vyrovnací předlohy prohlašuje za
neúplné, ana podatstná část jich, to jest předloha
kvotová, chybí. 8. Na straně druhé přidáno k nim
slo, které ohrozí úplně těžce utrádající rolnictvo, jiš
nyní v tak těžkém postavení se ociťující. A zlem tím
jest svýšená daň pofravní z cukru, piva, lihu aslo
z petroleje. (Pozn. red. Pan dr. Pacák svyšení těchto
daní ovšem za zlo nepovažuje, neboť prý na tom ne
sejde, zdraší-li se cukr, pivo, líh a petrolej o nějakou
maličkost. „Nár. Listy“, které články a řeči dr. Pa
cáka ochotně uveřejňovaly, samy teď doznávají, že toto
zvýšení bude dělat maličkost 47 mil. zlatých a že jen

PŘ cukru ponesoa čeští zemědělci a konsamenti většířemeno asi 15 mil. zlatých). Každá z těchto daní
dolehá těžce na strádající rolnictro, řemeslnictvoi
dělnictvo. neboť není ani nejmenší pochyby o tom,
že by průmysl, na který daně ty uvaleny budov, sám
jich nahradil, nýbrž přesune je jednak na konsumenty,
jednak na rolničtvo, ač příjem z těchto daní na vše
jiné bade obrácen, jen ne ku povznesení stavů zem 
dělskéko, řemeslnického a dělnického. 4. Sbrnuje tyto
námitky proti osnovám vyrovnacím vidí v nich výbor
„Sdružení českých zemědělců pro královatví české“
největší ohrožení rolnické existence, což vzhledem k
tomu, že rolnictvem nejen národ český zachován, ano
obrozen byl a že silný stav rolnický skytá silnou zá
roku tomuo,že národ český i nadále jím bude zacho
ván, bude tím osudnější i pro národ sám. A tomu
aby zabráněno bylo, vyzýváme P. T. pányposlance
na radě říšské, aby nejen odhlasování tohoto vyrov
nání odepřeli, nýbrž i o jeho nepřijetí ae přičinili.
Když by všnk požadavek českého rolnictva, eměřající
ku vnitrozomské celní rozluce, přece splněn býti ne
mohl, klademe za nezbytné toto: Vyrovnání rakousko
ukerskému předcházej aspoň základní vyrovnání sče
ským národem; a) zaveden badiž jednotný kilometro
vý tarif v celé říši; b) odstraněno bud ž mlecí řízení;
c) kvota budiž přiměřeně zvýšena uherské polorině
říše; d) předlohy vyrovnací bůďtež odděleny od před
loh zvýšení daní potravních se týkajících, pro které
souhlasu svého nikdy dáti nemůžeme a před jichž
přijetímconejdůraznějivarujeme.—Výborvyzvaldů
razně poslance, aby jeho zájmy konečně zastávaly.
My jsme o rakonskouherském vyrovnání již několikrát
obšírně pojednali a vyslovili jsme, že pouhým opra
vevím kvoty by se nám nepomohlo. Kvotu mošno
svýšit pro Uhry o 6 až nejvýše 12 neb 18 milionů,
Uhři však ziskávají vedle výhod, které mají ze spo
lečné armády a společné zahraniční politiky a rak.
uher. banky hlavné tím, že za levné doroz. 6 dovážejí
k nám beze clu mouku, obilí, maso, sádlo a dobytek.
Tím trpí našs zemědelství ročně přes 100 mil. zl.
škody. Oláska bankovní jest takč důlešila a proto
budié: 1. Vystaven požadavek zastoupení zemí če
ských v generální radě banky. 2, Zřízení hlavní filisl
ky rakousko-aherské banky pro zemé korany české
v Praze s vlastním řiditelstvím. 8. Dotace pro tuto
hlavní filiálku v částce padesáti milionů, jichž by mi
mo zemí českých nesmělo býti ušíváno a 4. Zřízení
nových filiálek bankovních v MI. Boleslavi, v Chrudi
mi, v Kutné Hoře, v Jihlavě, v Kroměříži, v Mor.
Ostravě, v Pardubicích, v Prostějově, v Slaném, v
Trutnové a v Ústín. L. v letech 1899, 1890 a 1891.
Zastoupení zemí českých v generální radě cedalové
banky jest požadavkem zcela oprávněným a také vůd
čími činiteli dnes již uznávaným. Zřísením hlavní fi
Jiálky ústava pro země koruny české v Praze ulehčilo

m se centrální správě ve Vídni a vlastní řiditelstvíavní pobočky v Praze, sestavené z příslušníků obou

národností, bylo by bance nejspolehlivějším orgánem
pro posouzení poměrů a úvěrní způsobilosti hospoúřekých činitelů v zemích českých. Dotací 50 milionů
položily by se meze hrabivosti druhé polovice říše a
nebylo-li by pro částku tu umístění za úřední sazbu,
dal by se zbytek uložiti v diskontech první jakosti,
třeba za zlomek procenta pod sazbou oficiální, Neboť
zdá-li se úřadní sazba 4 proc. v Uhrách a Sedmi
hradsku příliš levnou, neznamená to, še by se za
všech okolností veškeré prostředky bankovní měly
umístiti jenom v Ohrách a Sedmihradsku Proto nelze
také připustiti, aby dlažníci vykonávali vliv na usta

novování dočasných sazeb soukromých. V příčině sří
nových filiálek v zemích českých oznávají zajisté i
vláda i rak.-nherská banka jic
bu a zvláště výhodu při vyrovnání platů se zřetelem
ku nápravě měny, tak dlouho připravované.

Teplá večeře vojákům. Vosmysluuzav
ření loňských delegací bude ae počítati pro vojsko
od 1. ledna 1899 na každého muže o 1 kr. více: ale

nlhtování je zásadně, že se to má vynaložiti na poskýtování vojsku tepló večaře.Teplá večeřeza krejcar
bude vskutku pravým světovým divem kuchařského
umění.

Odsonzený rouhač. V minulýchdnech
konalo se před jíčínským krajským soudem závěrečné
přelíčení a vyloučením veřejnosti a Josefem Ptákem,
27letým ženatým holičem z Nové Paky, obžalovaným
ze zločinu rušení náboženství dle $ 122. b) trest. zák.
Dne 7. erpna večer sedělo v hostinci Josefa Šimka
v Nové Pace několik hostí. Mluvilo ae o všeličema,

mezi jiným také o náboženství. Při řečí té vyslovil
ee Josef Pták rouhavě o Bohu a sv. Janu Nepomu
ckém. Obžalovaný vzdor zapírání byl s jednání svého
usvědčen, po skončeném přelíčení uznán vinným a od
souzen do galáře na dva měsíce, posty zostřeného.
Tento trest měl vlastně atihnouti jeho svůdce.

Bybník podlašický bude loven25. října
Sehunský dne 36. října.

Oheň v Hradel Králové. Prkennáfoto

grafická dílna B K. Frainda pod residencemi v Jiříkovětřídě o 1 a půl bodině v noci ze středy na včerejšek
vyhořela.

Jičínský politický klmb projevil po
alenci, nhternth ov“ Maštálkovi nedůvěru
pro nedbalé konání poslaneckých povinností a zvláště
pro jeho nepřítomnost v říšské radě dne 40. září. Po
ulanec Maštálka se Sobotky byl vyzván, aby složil
mandát.

Bouře spojená s velikým lijavcem a krupo
bitím snesla se dne17. t. m. kolem 9 hod. večer nad
Dobrém a výše položených vesnicích na předhoří Orlic
kém. Křižování bleska v dunění hromu trvalo dlouho
ustupujíc poznenáhlu dále k horám. Také nad Krá
lové Hradcem duněl hrom a řádily blesky. — Od té
doby máme pravé listopadové počasí: sychravé pli
skanice.

Zápis do hospodářské zimní školy
v Jičíně, požívající práva veřejnosti,započal a po
trvá do 1. listopadu t. r. Do I. ročníku přijím»jí se
mladíci, kteří s dobrým prospěchem vychodili aspoň
školu obecnou. Vyučování započne dnem 3. listopadu
po slavných službách Božích. Přihlášky ústní i písem
né přijímá do konce října t. r ředitelství školy. Při
škole, jež umístěna je ve vlastní nové budově, nalé
zují se zkušebné pole a ovocná školka. Školné se ne
platí.

Pastor Šádek rozspsalse o tom, jak ka
toličtí misionáři civilisují a vykládá tu svým věřícím
beránkům domnělý výrok jistého španělského lajtnanta,
který prý praví: „Právé, když jsme se svými vcjíny
přijel na místo, snromáždili mniši vůkol sebe hoafec
divochů těch t.j. Tagalů na Filipinách)a promlavili
k nim o boží spravedinaeti a prozřetelnosti. Vysvě
tlili jim, jak zlí propadnou trestu a dobří dojdou od
měny. „ly, Jozó, a ty Jaane, podívejte se: zde jaou
dvě nabité pušky; střelím-li do vás, tedy tomu z váu,
který je dobrý, rána neublíží, neboť sv. František jej
chrání Jozé pozor! Tak prýoslovil p. páter ty žluté
chlapy, spustil, rána věsk José-ovi neublížila. Taga
lové prý se chvěli a divili. Na to prý páter vystřelil
o druhé a Juan prý ee válel 8 roztříštěnou lebkou.

Fagalové prý se chvěli a divili. „Byl darebák! div
našeho Boha ho usmrtil“ — klidně prý řekl páter a
Tagalové ma uvěřili a báli se mnichů. Co prý bylo
mnichům potom,že jedna z račnic byla nabita na
ostro, drahá na slepo? Takble prý mniši civilisovali
Filipiny, mrhuli životy“. Šádek to£ se rozamí neuzná
vá katolíky za schopné k civilisování lidstva. Divíme
se, že dělá ze sebe hloupějšího. nežli se býti zdá.|
Tagalové, příbuzní Japonců a Číňanů, mají starou;
kaltara a nejsou proto divoši. Proti Španělům bojují,
jsouce výtečně zorganisováni a vyzbrojení nejmoder=
nějšími puškami a děly, dovedou tedy lépe rozeznat
ostrou a slepou ránu než li ranneký dvojctihodný

n, který by byl patrně špatným kunonýrem Jabůr
em, poněvadž by nedovedl rozeznat ostrou munici.

Nevíme, který polský šmok se vydával za španělského
lajtnanta a krmí nyní „svobodomyslné občany“ svými
pitomostmi, jež za vyvrácení nestojí; teď ale povíme,
jak civilisojí protestanté lidstvo, Angličané již za
Cromwella zaháněli irské katolíky do obrad a obstou
pivše je, postříleli je jako polní zvěř. Statisíce ir
ských katolíků ožebračili a nechali je vyhladovět neb
do Ameriky se vystěhovat. V Americe vyvolali války
s Indiány, postřílí a vyhubí je, kdykoli se jim za
chtělo jejich pastvin, lesů s zvěřiny. Španělové se
s domorodci všady esnesli, smísili se enimi a trpěli
je vedle sebe, byť by i v podfízenějším postavení.
Anglosasové surově pobíjeliHotentoty, Matabely, Zu
lakaíry, Fallahy i Fellahy,snaží se zotročit Araby i
jiné více méně polovzdělané domorodce, v Indii zů
stavují milliony vyusátéko lidu smrti hladem, Stanley
a Cecil Rhodes na svých taženích po Africe domo
rodce sprostě vraždili, teď ukázali Angiičané opět
v Sudanu co umí a že německý guvernér východní
Afriky, major Wiesmann dal postřílet domorodce, jichž
jmění, žen a dcer se mu zacttělo, dokázali mu po
rokáři, centrum a socialisté v říšském sněmu něme

ckém. To pastor Šádek v Hlasech ze Siona svým be
ránkům o protestantských „civilisatorech“ ovšem ne

oví a rovněž ne, jak civilisují němečtí protestanté
katolické Poláky, které vyhánějí ze služeb i statků.

Na hospodářských zímních školách
začíná se vyačovati 1. listopadu. Na těcht> školách
mohou si rolničtí synkové, kteří vyšli z obecné školy,
osvojiti ve dvou pětiměsíčních kursech vš3>>»uně
potřebné vědomosti pro své povolání. Vyučovaní
trvá vždy od 1. listopadu do 31. března, tedy v době,
kdy se na poli nepotřebuje a kdy rolník syna na školu
poslati může. Odporačajeme proto rolníkům vřelé ho
spodářské školy v Kuklenách, na Opočné, « Novém
Bydžově, v Chradimi, v Litomyšli. Hospodářské školy
v Jičíně a v Kutné Hoře odporučíme ne menší přízní
kruhů rolnických.

Pro pohořelé v Hradišti u Pardubic
ráčili farnímn úřadu Kanětickému darem zaslat: Jeho
Milost, nejdůst. pan biskop královéhradecký 20 zl.,
(. hraběnka Mensdorfová z Pardubic 20 »1, p. Josef

Řichy, řídící učitel v Kuněticích 10 zl., V. K. f K.
10 zl. Některé šlechtičay prostřednictvím pí. hraběn
ky Mensdorfové něco obuvi a šatstva. Zaplať Pán Bůh
tisíceronásobně|

Sbírka omaliav. Sensačnínakladatel. praž
aké sděluje nám, če vydá „Přírační knížka omluv pro

Blance, aby nemusili choditi do chůzí a že zakro
[ojiš u klubu poslaneckého, aby tuto piírační kníž
ko schválil. V první části všeobecné omluvy: nemoc,
smrt v rodině, povodeň, atržený most, přerušenéspo
jení železniční atd. V druhé části rozdělení poslanci
dle zaměstnání a omlavy dle toho rozdříděny a ne
obyčejně specifikovány. Při rolnicích neschází ani

omluva: „Nemohupřijetí čekám tele“ a p. U známýchněkolika klubovních karbanfků je umístěna omluva:
„Mámerozehranou bnlku“. „Platil jsem labettn a jde
právě o ní“. „Měl jsem pagát ultimo a tím jsem zme
škal vlak“ atd..... ak píši k omývání poslanců
nedbalců vídeňským zpravodajem Rybou — Radikální
listy v 81. čísle.

Hier cemtra zde. Záložnícinesmípod tre
stem vězení hlásiti se českým slovem zde. Nedávno
odbračel za to dr. Hraban dva měsíce a teď posláni
na Vinohradech do vězení redaktor Klofáč a akade
míci Janča a Kalík. Pane Pacáku, to jeme to dopra
covali. Máte znamenitý vliv na ministra války!

„Kam s tou flimtoa“! Předmálo dny
jsme se dočetli: „M'adočeští poslanci stěžojí vi na
poslance Grégra, Herolda, a Adámka, atd. že za
stupojí placená místa u zemského výboru a ne
dostojí pak povinnosti ani co poslancí v říšské radě
ani ve svém úřadu ve výbora zemském. To však ne
vadilo dru Pacákovi nechati svolati poradní scbůzi,
která bylu zastoupena celými 86ti členy i s redakto
rem a administrátorem „Pod. Listů“ a se všemi po
řadateli a prohlásiti za kandidáta k doplňovací volbě
do zemského sněmu za odstouplého dra Plačka na
čeho placeného starostu Macháčka, o jehož kandida
tuře jsme arci již více než už měsíc věděli. Jak bu le
sto Macháček obě tyto funkce zastati? Jak se to srov=
nává v hlavě Pacákově? totiš nebadou-li voliči ná
hledu jiného.

Delirium třepetans Podvynockých
Listů vybuchlo v posledním čísle v pravé šílenství
a soudě dle nových příznaků, přidrožila se k němu
vzteklina. V tomto okamžiku nevíme, zda k vyléčení
hodí se lépe methoda Pasteurova, konev studené vo
dy anebo massáž domovního Cerbera. Než k věcí.
„Podvysocké Listy“ vztekle se sápají na ndp. b.skupa
u spůsobem u venkovských čeledínů neslýchaným po
dezřívají jeho osobní počestnost. Podvysockým Listům
prokázali bychom příliš cti, kdybychom muže tak vla
steneckého, šlechetného, nezištného, obětavého a po
čestného hájili proti jejich klackářství, které překo
nává štambulovštinu. Co však souditi o mnohých ze
stranníků Podvysockých, kteří vytloukají veřejné ham
pejzy a ještě se vychloubají, když veřejná úevěstka
podala na ně žalobu paternitní a alimentační? U ci
vilisovaných národů takoví „otrlí výtečníci“ byli by
nemožní. Hrají-li a aaohou-li hráti lidé podobného
kalibru jistou úlohu v Kutné Hoře, pak jistou část
pobloudilého měšťanstva neskonale litojeme. Co také
očekává město a národ, kde jsou takové neplechy
možný? Doufajíce však v možnost brzké nápravy, ne
šíříme se a raději pomičíne o těchto věcech. „Pod
vysocké Listy“ pouze následkem nedobrého svého svě
domí vrhají se na katolické předáky a na místní své od
půrce. kteří s kutnohorskými dopisy nemají nic epo
lečného a jichž původce ani neznají. — Podvysocké
Uisty hrozí též nám kaťnohorskými voliči a doktorem
Pacákem. Směšná to hrozbu | kdyby se jich obrov=
ská většina následkem místních ayitací a výhrůžek
vyslovila proti nám, tedy tím ještě nikoho nepřesvědčí
žs mají pravdu. Pan dr. Pacák a jeho atrani bala
mntili voliče a nesplnili, co před volbami r. 1889,
1892 a ještě později elibovali. To jim dokážeme
Podvysockých Listů samých. Poslední schůze voličská
tské nikoho neomráčí. Dle Labských Prondů dosta
vilo se do ni z 500 voličů A6. A dr. Pacák“? Tohoto
rytíře smutné postavy a švábských slov i skutků ne
báli jsme se nikdy. Dru. Pacékovi musí se po:tavíti
žebříček trochu níže. Rád si hraje na velkého pána,
bystrého a prozíravého státníka a vynikajícího poli
tika, ale též o něm platí, co řekl kdysi v rozmarném
rozhovora zvěčnělý hrabě Taaffe o dra. Heroldovi:
„JOh, der ist zahm geworden, der frisst scbon aus
der Hand! — Líeal li se dr. Herold k br. Taaffovi
již r. 1891 — ovšem bezvýsledně — tedy dr. Pacák
zkrotl tak, že byl nejen nejponíženějším služebníčkem
hraběte Badena, že mu nesmyslně naběhl, ale teď po
klonkoje a obskakaje jako nejoddanější alužebníček i
před jeho Excellencí, ministrpresidontem hrabětem
Františkem Thnnem, jejž po příkladu známého tvora
v bájce kopal a nazval zpopnš Gigrle Albou, kdyš.
ve své „bystrozrakosti“ myslil, že tehdejší místodrži
tel Than dokonává a záby bude politickou mrtvolou.
Když Pacákem - Davidem poražený Goliáš - Tbun.
povstal v celé své velikosti, tu si myslil kutnohor
ský pán fifikus politikas: „Inu, když Mohamed nejde
k Hoře, půjde Hora k Mohamedovi.“ Pan dr. Pacák
má tu vlastnost, že před mocnými leží jako čínský
bonza před Budhou na břiše, ža však domněle slabší
dopouští v Podvysockých Listech napadeti a tyranni
sovati. Pan dr. Pacák rád si hraje na bonzu a pří
tele mocných. Vychlabačně rozdává rád v Hoře cu
krlátka, která prý obdržel od té neb oné vídeňské
Excellence. Ve Vídní se tomu ovšem smějí, jak sladký
Pacák dovede kutnohorské dámy a věřící pány pro
svou politiku navnaďovet, ale v myslících hlavách
českých musí takový cukrle-politik budit trapný po
cit s soustrasť. Mnohý se ostrnale rtá, to že je tahé
potomek Otokárů, Žižků, Poděbradů a Prokopů. Ta
kový nepodajný, neoblomný Prokop má podkopat ci
slajtánský centralismus a vyhodit jej grégrovským
prachem do povětří? Ten má vydobyt české státní

rávo? NíRdo se nesmí divit, že po těch devítiletých
acákovských politických kotrmelcích mimodek si řekne

dětínské pořekadlo: „Šla Prokopka pro Prokopa, Pro
kope pojď doml“ (Co dělá pan dr. Pacák ve Vídni a
v Hoře, to není nepoddajná, svých cílů vědomá poli
tika česká. Té říkal politika lokajská. Věříme,že oby
čejný lokajspokojí se zbytky šampaňského a tokajského
avšak již komorník žádá pro sebel áhev nebo habanos
celou. P, dr. Pacák je politik ale posměšně a neslušné
vystupoval protiStaročechům aklerikálůma bezohledně
potíral jejich prospěchovou — tak zvanou „drobečkovoa
politika.“ Proti poctivému a zasloužilému českéma
bojovníku Riegrovi, jemuž není hoden setříti prach
s obavi, vystupoval ve svém orgánu sprostě. Dnes
neumí dělati dr. Pacák ani ta „drobečkovou“ politika,
o Českém státním práva a školním návrhu Kvíčalovu
neodváží se ani muknout, mutí si tedy dáti líbit
ostrou kritiku. Věříme, že je nepohodlná, že bolí, al>

an dr. Pacák na nějaké zvláštní ohledy nemá náro
ky. Mlčeli jsme až do leta na sprosté útoky jeho or



gánu na koneervativní stranu v Kutné Hoře a zvláště

na katolické kněze a biskoby i papeže. Teprve napřespříliš drzé provokace Podvysockých Listů jeme
li odpovídati, protože další mlčení bylo by zba

člatvím. Na obrana má každý právo. I my i napa
daní občané katnohorští. Uzoá-Ji oposice za časové
a vhodné vystoapit obranně neb útočně, má k toma
právo a nedá si je vzíti Podvysockými Listy a jejich
matadory. Přejeme beránkům kutnohorským radost,
chtějí-li vidět v dro. Pacákovi mermomocí Velikána
Velikánoviče. Abychom jim tato radost nepokazili,
nebudeme citovati ani nejznámější okřídlený výrok
Horacův. Podvysocké Listy jako Jskohfni před 100
lety pranýřují a gaillotinují csoby, jež pokládají za
své odpůrce. Všem neposlušným a jinak smýšlejícím
brozí srazit hlavy. Odpovídáme jim a jejich matado
rům slovy markýze de Rambonilleta, která stoje na
guillottině odpovéděl uvým vyhrožujícím mu jakobín
ským nepřátelům: „A vám srazí lid blavy, až přijde
k rozamu“

Z naší ztracené vesnice. Našívesnici
nazval kdosi v „Osvětě Lida“ „ztracenou“. Obratme
to nyní na daševní stránku. V obci jest tak zvané
„křesťanské cvičení“. Pamatuji jako chlapec, že na
„ovičení“ byl přítomen celý obecní výbor 8 předsta

veným v čele a atarších osob v místnosti jak by na
bil, tak že pro valiké teplo už mnozí stáli venku.
Nyní jest jinak. Světnice školní jest naplněna sko
rem jen dětmi. Na místě kde sedaval představený 8
výboryjsnu dvě neobsazené židle,a také jest přímo
nemožno, by na ně někdo sedl; na jedné jest vanička
s vodou a na druhé malá zahradní konévka (Skutečná
událost). Páni učitelové, ti j ž nebývají „dávno“ při
křesťanském cvičení u nás přítomní, Ti pěstuji hlavně
sport „honební“. a „severočaskou“ politiku. Žně byly
u nás výborné! Proto není ani třeba, choditi do ko
stela — poděkovati Pána Bohu. Bylo by to „kleri
kální“! X 26.

Redaktor Hejnice svýmčtenářůmsprostě
lše, že papež Lev XIII. za 260.000 zaplacených ale
neodeloužených mší odslouží jedinou mši papežskou,
aby prý tak pomohl msgr. Brudigonovi, jemuž svěřil
řízení stavby nové kathedrály sv. Jachýma v Říměa
správu potřebných penčz, který však prý vesměs zmi
zely v kapsách. příteličku a přítelkyň výtečného mon
siguora. Pravda jest ovšem jiná. Monsignore se zpro
tivil pspeži a neposlechl, poněvadž svobodní zednáři
a odpůrci papežetví jej proti papeži a katolické církvi

poroaali. Monsignore Brudigou byl epřežencemli
rálů a proto af si ho i 8 jinými od katolické církvi

odpadlými kněžími P. L. nechají. Jest jejich
Valtřní situace jest dosudnejistá. Čeští

a jihoalovanští poslanci mají zickati výbody a teprve
potom jsou ochotni hlasovat pro rakousko-uherské vy
rovnaní. Vůdcové českých poslanců provozají s lidem
opět neupřímnou hru. Přejeme jim sice zdar největší,
ale ten nebude trvalý, nebude li přetvořeno minister
stvo v parlamentární ministerstvo pravice a nebude-li
jej pak tato ve všem rozhodné podporovati. Hra na
schovávanou musí konečně přestati. Víme,žeposlanci
jsou ziskáni pro vládní návrhy, ale bojí se nátlaka
voličstva a proto provádějí obvyklý tanec mazi vejci,
aby konečně mobli lidu říci: jinak to ani nešlo. —
Co se týče parlamentárních prací, pracaje vyrovnávací
i rozpočtový výbor velmi pilně. Němci projevují ob
strukční choutky, ale obávajíce ue možných příštích
událostí, jsou nerozhodně a tak brzy ovládá situaci
Chlamecký, brzy opět Schěnerer. Pravice i levice by
ostatně nejraději viděla, kdyby rozhodnutí vlády uše
třilo jim rozhodnutí vlastní.

" .

»fan Hus« rosebrán!
K docházejícím objednávkám právě vydaného

spisku „Jan Hue“ od A. Z. Hradeckého oznamujeme
vořile, že celý náklad 5000 výtisků byl v 10 dnech

úplné rozebrán. Došly nás opět na několik set objed
náno aspoň 2000 výtisků Budeme tedy objednávky i
na dále přijímati a ozaámíme příště, zdali aspořádá
me II. vydání. Poskytneme opět výtisk o 48 str. za
2 kr., budeli objednáno aapoň 50 výtisků.

Administrace „Čas. Úvah.“

Zvěsti z východních Čech.

Z Čerailova (Vodnídražetvo.) Dne 15. říj
na t. r. konala se v hostinci p. Hojného třetí uchůze
účastníků vodního družstva pro Č-rnilov a okolí. Váe
ck interessované obce okolní (počrem 17) vyslaly své

de opály, jakož i velkostatek Smiřický, jenž zastapo
ván byl c. a k. vrchním p. R. Prillem. U přítomnosti

četných těchto hostí a kultur. inženýra p. Kčhlera
z Prahy zahájil jednání předseda přípravného komi
tétu dp. far. J. Seidl, vybídnav shromažděné ku vol
bě čestného předsedya zupisovatele této schůze, Čest
ným předsedou k návrhu předsedy příp. komitétu
zvolen jednomyslně c. a k. vrchní p.R. Prill“ze Smi
řic, zapisovatelem p. V. Ponec, říd. uč. z Černilova.
Po odbytí těchto formálností uděleno slovo dr. far.
Seidlovi, jenž jasným a poučným způsobem promlu
vil „O vodních družstvech vůbec, našem pak zvláště“
a doporačiv pro naši krajinu družstvo smíšené: regu
lační i meliorační (což již shléinatím objektu se po
tvrdilo), naznačil postup pro práce další. Na to ná
sledovaly dotazy v záležitosti vodního družstva, jež
zodpověděl odborný znalec pan Kčhler J., inženýr z
Prahy, který již dva dny před tím konal obchůzka
za účastenatví členů přípr. komitétu po dražaterním
obvodu. Přednáška dp. far. Seidla a vysvětlivky p.
inž. Kohlera objasnily mnohé, co interessentům jed.
nak neznámo, jinak na pohled neprospěšným se zdálo.
Ku provedení dalších prací zvolen a delegován výbor,
složený z pp., kteří jsou: c. a k. vrchní R. Prill s
hlasem virilním, Horák č. 18, z Černilova, Prokeš V.
č. 68. z Čarnilova, Bouček J. « M. Skalice, V. Ka
dečka z Rasku, Hojný J. z Výravy, Reichrt Fr. s Li

brantic. Akklamací, podobnějako předešlá, zvoleni
J. Seidl předsedou, V.Ponec jednatelem. Velký tento

podnik v přípravných pracech svých hotový vstoupíreo v šivot a bude požehnáním pro naši krajina.
Bude arcit vyžadovati svorné, veliké a energické prá
ce; však plný souhlas všech interoseentů s dílem tímto

vschůzí vyslovený zabezpečaje mu již předem úplný zdar.

Ze Šedivin BRovenských. (Svěcení
nově školní budovy.) Dne9. říjnabyla slavnostně
posvěcena a svémn účela odevzdána nová školní bu
dova. Česká škola tato, jež stojí u samých hranic
sousední obce — Řadivin německých, byla postavena
blavně přispěním Ústřední Matice Školuké a Národní
Jednoty Severočeské jenom za tou příčinou, aby dítky
české z této německé obce mohly svym mateřským ja
zykem vyačovány býti. Ku rlavnosti dostavili ce p.
t. členové N. J. S. se avým předsedou p. Jos. Barto
něm a členové U. M. Š. se uvým zástupcem p. Aat.
Ryšavým z Náchoda, kterýmžto přední zásluha o stavbu
této školy náleží. O 9. hod. byla v kapli v Rovenské
sloužena mše sv., po níž ubíral se průvod, jehož se
zúčastnily sbory hasičské z Dobrého, Rovného, Ka
menice a Bačetína, za zvuku hudby a zpěvu k Šedi
vinám, kdež po uvítání p.Janem Šlitrem, starostou
z Rovného, byla škola veled. p. Jos. Čížkem,farářem
z Dobrého vysvěcena. Slavnostní řeč. prodchnutoa
citem v pravdě vlasteneckým, přednesl zástupce Ú.
M. Š. p. Ant. Ryšavý s Náchoda. Při slavnosti této
byl též přítomen p. Jan Pelikán, c. k. školní inspek
tor z Nového Města n. M. — Kéž škola tato stane
se baštou nerozbornou, o níž by se rozrážely a zadr
žovaly útoky zařivých nepřátel našich!

Z oblasti Žehuňské. Klidnájindyosada
naše nabývá rázu, který v pravdě jí náleží. Vždyť ue
má loviti v celém dalekém kraji našem každému za
jisté známý rybník Žebuňský. Již od 16. t. m. pou
štějí se několika atavidly mohutné proudy vod, které
by zajisté ve žních mnoho strachu nadělaly obyva
telstva, hsozíce zaplaviti všecka luka a snad podka
liti, ne-li zničití otavy bující. Všude se vytahají sítě,
vazby, nebo má rybník vydati živočisto, kteró daleko
široko pro evoa pikantní chuť i v cizině jest hledáno.
Každý s dychtivostí čeká nastávající říjen, kdy se
loviti má u Zbraslavi a u Choťovic a ještě s větší
radostí 25. den t. m., kdy se má v práci započaté
pokračovati u milé nám všem vísky. Lovci vesele vy

tahají stvrdlé boby se řemeny, čekajíce na mnohoslibnou žeň rybnou. I mezi mládeži pozorovatitu a tam
čilejší rozruch; zde, onde viděti kesérky a ohnoutky,
jich je potřebí při lovení. Vše je v radostnénáladě;
na tvářích chlapců obzvláště zříti je neobvyklé veselí,
všichni se zajisté těší, že čeřínkem ne-li čeřenem, kte
rý jim sudička již jako do vínka do kolébky vkládá,
z milosti pánů tu a tam nějakou ta rybku domůdo
nesou. Kóž Bůh dá, aby lověna byla přízniva k práci
osadě jaksi vlastní, jakož i aby poskytla milého po
kochání všem pozorovatelům, kteří jako vždy zajisté
tentokráte z nejširšího okolí do naší osady přibudou.

Z Čáslavi. Schůzepořádanáradikální stra
noa v neděli dne 9. října nezanechala v obecenstvu
takového dojmu, jak si snad pořadatelé vidouce dosti
četné shromáždění a slyšíce výkřiky častého souhlasu
slibovali. Jest ten život politický jako všude i tady
každému již příliš fádním, než aby se k vůli němu
rozčiloval déle neš co se řečníci namahají. Ze strany
mladočeské nebylo přítomen s předáků šádný. Baď to
snad podceňovali, nebo se jim nechtělo v debatu ©
mladými, kteří nedávají si nikdy ubrousek před ústa
a nezvou všecko pravým jmenem. Zdá se býti to po
slednější pravdou dle blasu zdejšího orgánu strany
svobodomyslné a pak dle soukromých zpráv, které
tvrdí, že spůsobeno bylo mezi všemi rozčílení zvláště
nad tím, že národní strana dělnická stržena byla v
nárač rádikálů ©Někteří, jak jsme slyšeli, dávali na
jevo svoji nelibost nepříliš vybraný.ni slovy, že ti,
teří by měli zvláště v dnešních chvílích nasaditi

všecku svoji bývalou energii, aby nenastal rozklad,
pohodlně si hoví a pouští si tak z rukou důležité či
nitele jako jsou národaí dělníci. Bude to prý, jako s
bývalým „Lidem“, který si založili páni pro sebe, a
z kterého pak se vyklabali sociální demokraté, kteří,
kde mohou, svým zakladatelům vypráší. — Veřejná
čítárna po příkladě jiných měst i v našem otevřená,
byla pro nedostatek navštěvovatelů zavřena a obnos
na ní věnovaný, použit k rozmnožení lidoré knihovny.
I v tom je viděti únavu a nechuť pro všecko, co se
veřejného života týká. A bylo tam přece vyloženo ča
sopisů hojnost. Jediní, kteří ji navštěvovali, byly s po
čátku sociální demokraté, než i ti toho nechali, kdyš
jim tam nebyly vykládány jejich listy. Zašla na mo
rální úbytě ©Lidové knihovně se daří celkem dosti
dobře, ač p. knihovník již stěžovati ei musí na ne
šetrnost čtenářstva, které myslí, že kniha jest jen pro
jednoho vypůjčovatele,a nakládás ní proto jako s věcí
daremnou, vytrhávajíc listy a jinak ji poškozujíc. Že tak
nynější mírná opatření samo si zostří, bude vina jenom
jeho a s ní i jeho škoda.

Z Křesetle. (Ta pravdomlavnost „Podvys.
Listů“). V čísle 42, prohlašuje redaktor Hejnic v na
babřelé lokálce, že „statečný Jan Nepomak Jelínek a
jaho majitel Vlasák při obecních volbách v Křeseti
cích slavně prolítli“. Kam prolhanost tohoto helvet
ského plátku až sahá, pochopí čtenářové, kdyš jim
sdělíme, že p. Vlasák, zasloužilý starosta obce Křese
tické zvolen byl starostou poznovu a také čestnou
fankci tu přijal a že p. Jelínek jen proto v obecním
výboru není, protože sám — nechtěl. Že by tam noh
sledové donášeči Hejnicovi p. Vlasáka ráději neviděli,
věříme, protože jim šlape, kde může na paty. Kdyb
je takhle nechal s obecním majetkem hospodařit, jak
chtějí, to by bylo dobře. Ale k tomu jeho poctivost

nikdynepřívolí V tom chledu má štít svůj čistý|Marná tedy radost vaše redaktore Hejnici, pozor po
druhé na referenty, abyste“ vy pak nepřišel sám s prá
porem — po slavnosti! Ten váš vztek na Křesetické
od usazení se tam doktora nového a od návštěvy bi
skapské, jak patrno, přinesl ostudu jen zase vám!
Na shledanou příště!

Od Malešova. Na Kutnohorskuchtějí ko
nečně přikročiti k racionelní stavbě a k vzornému
udržování silnic, jak je zavedl kníže ze Schaambarg
Lippe na svých panstvích náchodském a českoskali
ckém. V letech osmdesátých prováděl stavby silnic

v okresu českoskalickém vzorně knížecí úředník,
Otomar Kordina, rodák slatinský. Rolníci na Česko
Skalicka vidouce patrný prospěch těchto silnic, sta
věly s udržovali je padubným spůsobem a proto pan
František Schumandí, královský český zemský inge
nýr právem staví siln.ce v okresu Českoskalickém
ostatním okresům sa vzor. Nákladem zemského vý

bora království Českého vydul také pro veškerépoplatníky důležitý a prospěšný spis názrem: „Va
dy našich silnic a kterak jim lze odpomoci.“ Spisek

tento, který vyšel v loni, měli by si opatřiti ednístarostové obcí a statkáři. Kdyby ee tak v calých
chách silnice stavěly a udržovaly jako na Časkoska
licka, vyhovovaly by výborně svému účelu, uňetřeny
by tím byly potahy rolnické, zbytečné námahy. Pan
inženýr Schumandl s přesností inženýrskou vypnčí
tává, žs i při větších nákladech, než jaké na špat
ných silnicích voziti se mohou, méně by koně i vosy
trpěli a při tom mohlo by se ročně ještě na 6 mili
onů zl. v celé zemi ušetřit. Tak ohromná je tedy
ztráta, která pochybeným a neúčelným spůsobem udržo
vání silnic přichází každoročně na zmar. Co se tu
strbá koní, koňských postrojů, rozbije vozů atd. na
špatných silnicích. Koho by zajímalo prostadovati
všecky udaje, výklady a výpočty, toho odkasujeme
na spisek, který vyšel tiskem Josefa R. Vilímka v
Praze. Spisovatel praví jiš v úrodě: „Hlavní podmín
kou blabobytu země jsou soastavně založené a řádně
udržované epojovací prostředky.“ — Hospodářetví, prů
mysl a obchod nemohly by skvétati, kdyby nebylo
dostatek dobrých železnic a silnic. Ku šíření osvěty
a v:dělanosti nejeíce přispívají„škola a silnice“ My
slíme, že by velice dobré věcí posloužilo, kdyby sa
úč+lem jednotné a vzorné správy silnic vysoce slavný
zemský výbor zřídil v České Skalici šiolu nebo něja
ký kurs pro etavbu a udržování eilnic, odkudš by
vycházely costmistři a cestáři, lidé racionelní stavby
a udržování silnic dobře znalí, kteří by dovedli sil
nice udržovati v dobrém stava. Že u nás podobného
ústava dosud není, jest spíše příčinou, proč se szří
diti má. Nebudeme snad čekati, až nás Němci pře
dejdou ve věci té, aby pak poukazovatí mohli, že 6e
po nich opičíme. Proč bychom sami dobré věci cestu
neklestili? Náklad, kterého by na takový kars bylo

třebí, nepohlcil by zajisté ani úroky z úroků,kteréby vyneslo oněch 6 m lionů zlatých, jež ročně v
chách zbytečně na zmar přicházejí, při čemž ještě
není počítáno rychlejší opotřebování potahů a vozů
na špatných silnicích. Česká Skalice, která jest obklo
pena sítí výborných silnic a racionelně zřízených a
udržovaných hodila by se zajisté ku zřízení karsu
výše zmíněného nejlépe a slavný zemský výbor za
vděčil by se činem tím celému národu českému, když
by touto cestou zbavil poplatníky v tomto směru do
jisté míry přirášek, neboť by se při menším nákladu
mohly poříditi a udršovati pohodlné a dobré silnice.
Kutnohorskému okresu by se dobře vyplatilo, kdyby
své některé cestáky poslal na nějaký Čas, zejména
nyní v době dovážení řep, kdy bývají silnice roz
b.ty, na Českoskalicko, aby viděli, jak i při množství
povozů Jze silnice v dobrém stava udršovati. Také
třeba uvášiti, že na Kutnohorska se počne stavěti
celá řada silnic.

Z Náchoda. Řídná valnáhromadaspolku
k podpoře chudých stadajících obecní škol
realně v Náchodě bude dne 6. listopadu t. r. o p
11. bod. dopol. v místnostech zasedací síně obecního
zastupiteletva. Pořad: 1. Čtení protokolu poslední val
né hromady. 2. Zpráva jednatelská. 3. Zpráva účetní
a pokladní. 4 Zpráva revisorů účtů. 6. Návrh na zině
nu stanov. 6. Volba výbora. 7. Volné návrby. V Ná
chodě 15. října 1808. Za výbor spolku: Jaroslav Frank,
t. č. jednatel.

Volba peslamce v Kutné Hoře. S po
divením čteme v čísle 42. „Podrys. Listů“, še „horda
Brynychova vrhá špinavé své projektily do Katné Ho
ry, aby překazila volbu purkmistra Macháčka za po
slance“. Dále se chlubí „Podvys Listy“, že tu a tam

klepnou „drzou chásku Brynychovu přesprely, aš„Obnova“ dostává s toho křeče“, ale „Podvys. Listy“
prý dosud do předvolebníhoboje nezasáhly Z podstat
ných prý důvodů, neboť až přijde čas, budou s nimi
rázem hotovy. Dle „Podvys. Listů“ 7. října sabájen
boj officielně a první slovo prý zahájili důvěrníci
katnohorského živnostnictva. A teď ciťojí řeči pana

Jany, dr. Pacáka a Jana Procházky ve prospěchkandidatury pana Macháčka. Pacáček prý povídal, že
voliči budou šťastni, bude-li zrolen Macháček a Ma
chbáčekprý nejvyšší občanské vyznamenání saslahuje
a jistě ho neodmítne; řeč svou skončil několika na
dávkami, které platily lidem jeho straně nepohodlným.
— Co se týče tvrzení „Podvys. Listů“, tedyjsou jak
obyčejně naprosto lživa. My jeme dosud proti kandi
dataře pana Macháčka anebo ve prospěch jeho kandi
datury dozemského sněmu nenapsali ani slova, jakce
každý čtenář z předcházejících čísel přesvědčiti může,
Lži, nadávky a vyhrůžky „Podvys. Listů“ jsou nám
tedy zcela Ihostejny, poněvadž jsou směšny a prozra
zojí jen nečisté svědomí kutnohorských extrasvobodo
myslníků. Poslanecká kandidatura páně Macháčkova
nás nikdy nerozčílí. Pan Macháček prach nevynašel,
světoborcem nikdy nebude a zůstane jen při vydělá
vání a prodávání kůží. V českém sněmu zasedá
nyní tolik „výtečníků“ extrasvobodomyslných, še na
tom nesejde, bude-li ten nový výtečník trochu chy
třejší neb hloupější neš-li ti ostatní. Bude-li zvolen

. Macháček, tedy po našem soudu a znalosti katno
orští šivnostníci nezískají pranic. Pan Macháčekbu
de se učit na sněmu šest let sedět, vstávat a zvedat
roku, jak ma bude kázat klub a pandr. Pacák —
a nanejvýše odříká ještě nějakou « papírů, kterou

jiný. „Podvys. Listy“ k tomu na vhodná místa při
dají: „Výborněl Tak jest! Souhlas v pravo, odpor
v levo, bouřlivá pochvala a hlučná veselost“ — pan
Hejnic se v tom vyzná — a to bude také vrchol a
facit „státnické“ činnosti pane Macháčka. Samostatně
ten pán na sněmu jistě myslit, mluvit, jednat a hla
sovat nebude, ačkoli nechceme prorokovati, še pan
Macháček bude patřiti k těm poslancům, o jichá čin
nosti pravil zvěčnělý atarý moravský poslanec dr. Ko
zánek: „Sedí tam jako starý tvarůžek!“ — Ne, tak



slomyalnými nebudeme. Bade-li p. Macháček zvolen
Se puslance, tak to zvláštní neštěstí nebude, neboť
český lid udělal se svými poslanci již tolik smutných
zkušeností, še jej jiš nic nepřekvapí — a svolí-li
si Kutná Hora lepšího poslance neš-li je p. Macháček,
pak pro voliče tím lépe. Tím jeme řekli naše stano
visko, provokování k tomu byvše „Podvys. Listy“. —
Nejeme politickými čkarohlídy ani optimistickými
střeštěnci. Známe parlamentarismus, známe poslance,
víme co v ních vězí, vidíme jim do hlavy, do břicha
i do kapsy — a protok jejich obdivovatelům nepa
tříme. Jsme zásadnými a nejrozhodnějšími odpůrci
nynější vlá inoací strany v národě. Články, které jsme
pseli o nich od r. 1887 až do letoška, potvrzují apráv
nost našeho úsadku. Dnes povídají mladočeským po
slancům trpké pravdy časem i Nár, Listy. Redaktor
Nár. Listů Klofáč pravil ve echůzi novorodstských
voličů minulou středu v Praze jako žarnalista, že
kdyby české novinářstvo napsalo o dosavadních
poslancích českých pravdu, še by více příště nebyl
svolen poslancem ani jediný a vytýkal poslancům,
Šepomocí novin stali se velmošnými pány, še spyš
něls a vůči novinářstvu še se vyvyšují. Na, pan
Klofáč své lidi dobře zná a proto ať si p. dr. Pacák
i e Macháčkem zapíši tato slova za rámeček. My tak
paušálně o poslancích jako redaktoři N. Listů nesmý
šlíme, my uzaáváme aspoň dobrou vůli a enahu mno
hých zvláště rolnických poslanců, s kterými si však
páni vůdci hrají, jak chtějí.

Ze Zbraslavic. Kolodoneslomne zase po
čase do milého mi města Zbraslavic; vjíždím do ná
městí a překrapeného vítají mne hluboké příkopy,
hromady blíny — jako vídal jsem někdy na Václav
ském náměstí v Pršze. Coto? ptám se hned u „Zs
manů“. „Stavíme nový vodovod“ slyším ochotnou od
pověď a dovílám se, fe po usnešení městské rady za
souhlasu administratora panství Zhraslavickozručského
pana nadlesního J. Huvlíka zadána stavba vodovodu,
na 17.000rozpočtěného,osvědčenéfirmě„Kuncv Hra
nicích na Moravé. Začátkem října odevzdán již vodo
vod hotový obecenstru k užívání. Velmi dobrou voda
dodává městu studně, jež jest na louce mezi parní

pilou ledečskousilnicí; nanáměstíi v glicích re |vkusné stojany s dle přání zavádí se voda i do dom
jednotlivců. Též městské jatky, za městem postavené
svědčí, že město 8 Časem pokračujea že zastupitelstvo
s p. J. Fučíkem v čele úlohu a+0u plní svědomitě.
Ků brzy vyplní se městu a celému tomu, v ohledu
tom odstrkovanému kraji — přání po brzkém usku
tečnění projektované dráby z H. Kutné do Zrače ku
dráze posázavské, jež jest již povolenaa zabezpečena,
Úroda i zde i v okolí byla krásná — žel, že rolníci
v nedostatka komunikace židovské obchodníky téměř

rositi musf, aby jim obilf odkoupili — za ceny li
Porolně jimi diktované. V sousedním okrese dolno
kralovickém, kde kromě + krátkých okreeních ailnic
cesty obecní jsou téměřnesjízdné — ještě hůře| o tom
saee jindy.

Z Bohuslavie. Mnohoneděl tedy pracoval
p. senior Lány s Cernilovana opravě zprávy s. č. 30.
„Obnovy“ „z Bohuslavic“. Zdálo by se, jakoby my
slel, že se Bohuslavickým katolíkům jeho taktaplná
a pokojná řeč za několik neděl z hlavy vykouří, aneb
snad zapoměl sám, co tehdá 44. července bez přípra
vy mluvil. Představenstvo a katolíci (a zajisté i evan
gelici pravdy milovní) znova dosvědčují Vám p. senio
re a dosvědčí kde chcete, že Jate skutečně a ne jinak
kásal: „Nebudeme stavět atodolu ani hospoda ani
fabriku“, ale dům Páně, ale ne pro svaté ani pro ně
jakou Marii ani pro Nepomuckého, ani pro nějakého
sv. Václava... . ti jsou mrtví — ti nám pomoci ne
mohou!“ Z toho vidíte, že my katolíci přece máme
také paměť a že se nám již hlozání Vaše nelíbí a Vám
rejpání Vaše nevyplácí; bylo-liby důkazu toho málo,
že jate tehdá štval, připomeneme Vám jiné kázání
Vaše, které také ještě v dobré paměti máme. Vždyť
i Vaší souvěrci řekli po vyslechnutí té vaši apoštol
ské řeči — ten jiného neumí neš rejpat . . a co pak
to — to tak zlé ještě nebylo. Inu jsou tedy svyklí
na trochu silnější tabák Račte p. seniore se zeptat,
jestli v chrámech katolických něco podobného (to jest
štvaní) slyšet od slušebníků Božského mistra proti
Vám a vašemu ovang. vyznání? — Katoličtá posluchačí
Vašeho kázání při kladené sákladního kamene svangelí
obého 4. V. domu Pánd v Bohuslavielch.

Z Nového Bydžova. Úmrtí. — Svěcení
kamene. — Valná hromada kat. jednoty). Dne 7. t.
m. rozloučili jsme se s milým přítelem, kaplanem J.
Kalousem, který se stal obětí víceleté tuberkulosy,
Tiše ale horlivě pracoval na vinici Páně, milován ne
jen od kněžstva ale i od celé osady. Jak v městě byl
vážen, nasvědčujeta okolnost, že městská rada proje
vila písemně hlubokou svoji soustrast vdp. děkanovi
J. Šrámkovi nad strátou milého kněze, jakož i to, že
po čas pohřbu s nařízení téže městské rady svítily
po celém městě lampy elekrické: kromě toho darovala
pro věčné časy místo na hřbitově pro hrob v Pánu
zesnulého. Budiž za to slavné městské radě vzdán
srdečný dík. Učastenství při pohřbu se strany kněž
stva i lidu bylo ohromné. Pohřbu takového Bydžov
nepamatuje. 62 kněží — mezi nimi 9 spolužáků ze
mřelého — doprovázelo rakev; byli ta zástupcové
města, slav. c. k.úřadů, mládež škol atředních, obec
ných i měšťanských se svými řediteli a učiteli, mlá
dež škol venkovských, ct. zpěvácký sbor „Lubor-Lu
diše“, al. spolky hasičaké, národní katol, jednota atd.:
na konec valil se lid v ohromném davu, aby uctil
památku svého drahého kněze. Kázání nad rakví v
chrámu Páně měl dlouholety spolakaplan zvěčnělého
vlp. Fr. Matouš, smuteční služby Boží vykonal čest.
kénovník, jubil. kněz a bisk. vikář Fr. Malý. Při ca
lých obřadech smutečních bylo slyšeti hlasité štkání
přítomného lidu Nad hrobem dal zvěčnělému poslední

e Bohem“ vdp. děkan Jos. Šrámek. Ve velb. pánu
J. Kalousovi ztratilo kněžstvo novobydžovské upřím
ného, nezapomenutelného přítele, osada svědomitého

astýře, církev horlivého kněze, Pán věrného sluhu.
Badiž mu zachována v srdcích všech nehyaoncí pa
má'ka. R. i. p. — Dne 38. září konalo se tu svěcení
základního kamene nového kostela hřbitovního. Byla
to radostná chvíle, ua kterou těšilo se celé město po
10 let. Myšlénka, kterou tenkrát projevil vdp. děkan

d. Šrámek, stala se skutkem! Kámen základní, na
němž dnes hrdě vypíná se zeď, konečně položen.Byla
to také radost všeobecná, Již dopoledne onány v dě
kanském chrámu Páně slavné služby Boží, na nichž
súčastnila se sl, městká rada, zástapcové c. k. úřadů;
odpoledne pak konalo se s děkanského kostela slavně
procesí ku místu evěcení. V čele kráčely sl. spolky,
za nimi bíle oděné družičky, městské duchovenstvo
zvětšené rodákem novobydžovským P. Fr. Wolfem a
provázené nesčetným zástapom věřících. Ku svěcení
zavítati chtěl vld. p. vikář Malý, nebylo mu však pro
chorobu možno. Na staveništi očekávali průvod zá
stupcové města s purkmistrem p. Old. Jedličkou v če
le, starosta okr. výboru poslanecp. Jindř. Doležal,
c. k. okr. hejtman p. K.Krejčí zástupcové školství :
c. k. intpektor J. Coufal, V. Slavík ředitel c. k gym
nasis, zástupcové městských spolků a m j. Kázání
slavnostní mě] vdp. děkan J. Šrámek, v němž slovy
vzletnými a dojemnými vylíčil význam a důležitost
chrámu Páně na břbitově a vzdal díky všem, kdož
ku zbudování svatyně přispěli. Po té přistoopeno ka
svěcení samému a na koneck úderům na kámen zá
kladní, při nichž pronášena hesla dýšící veamés zbož
ností a sv. vírou. Budiž vzpomenuto, že el. zpěvácký
sbor „Lubor-Ladiše“ dojemnými sbory přispěl ku zvý
šení celá slavnosti. Po vykonaných obřadech vrátilo
se procesí do děkan. chrámu Páně, kde ukončeno vše
požehnáním Nejev. Svátostí. Den 28, září zůstane na
dlouho zapsán v srdcích všech. — Dne 16. října ko
nala naše katol. národní jednota evou druhou řádnou
valnou hromadu. Dle zpráv jednatele čítá jednota 83
členů počítaje v to členy zakládající a přiapívající.
Jmění čistého má pokladna na konci roku 130 zl. a
kromě toho %5 zl. — dar to vlp. Kalouse — jakožto
základní fond na pořízení nového spolkového praporu.
Knihovna čítá 320 svazků. Výbor chystá členům zá
bavní večer na den 30. t. m. Zdař Bůh!

Z Kutné Hory. V KatnéHořese to oprav
du bouří. Nepřátelé zásad konservativních, katolických
a vůbec dávné staročeské, sousedské poctivosti a pří
mosti jevu rozčílení, Nevěrečtí svobodomyslníci, ve
skotečnosti terroristi, pak helveti a židé necítí svou
vládu zabezpečenou a proto tolik surovosti, sprostoty,
nízkosti a vyhrůžek na vážené měšťany a zvláště kat.
kněze. Redaktor Hejnic, který musí dělat, co mu páni
kážou, chce působiti násadkou a hrůzou. No, to do
vede také mnohý čeledín a jistého druha nádeník, a
ti k tomu nepotřebojí ani studýrované hlavy a ostrého
péra. Místo důkazů — nadávky horší než u praš
ských hokynářek. „Lotrovská duče zdejších klerikál
ních Indiánů, bídáctví, které se ve špíně po krk brodí“
— to jsou tak ještě ušlechtilejší výrazy redaktora
Hejnice, který ovšem do slušné společnosti neměl pří
stupu, a proto vymetával místnosti a kouty takové,
jimž vzdělaný a počestný člověk dle možnosti se vy
ýbá. Podvysocké Listy obelhávají a špiníkatolíky,

pocivé lidi jen což. Ubozí čtenáři, ubozíkatolíci,teří list, jenž se posmívá i těm nejevětějším věcem,
ještě podporují a za něj platí Svobodně myslit a
jednat smí u nás dle mínění p. Hejnice a jeho pa
tronů jen ten, koma dovolí, Běda tomu, kdo nepo
slechne. Toho postříká blátem. O kom myslí, že není
pro p. dr. Pacaka neb Macháčka, toho nazve hyenou.
Ono prý se to vyplácí. Kdo nablédne do obecních a
spořitelních rozpočtů, ten ovšem pozoruje hned, že
vydaje za inserty a tiskopisy od r. 1891 neobyčejně
stouply. Reservní fondy ovšem, nestoupají v témže
poměra. R. 1683 n. př. stoupl o 20.326, pak o 3.106,
pak o 19.567 zl, r. 1886 opěto 18.970 zl. R. 1887
byla sice ztráta 7821 zl., alepříštího roku stoupl re
servní fond opět o 27.102 zl., r. 1889 o 37.273 zl.,
pak o 957 zl., r. 1891 opět o 12.898, stoupal tedy za
starosousedské vlády ročně poměrněo více než 14.700

sl., kdežto za Pacákovako-Macháčkovaké óry dosahuje
třetinu této anmy. Je to také pokrok — ale do zada.

Dne 17. t. m. ráno o 4. hod. vypukl požár v
domě p. Zemana, materialisty na náměstí, který byl
rychlou pomocí hasičskou uhašen. Při tétopřílešito
stí seukázalo, jak opovržlivě se s hasičatvem zachází.
K tomuto požáru dostavil se nejdříve dobrovolný ha

sičský sbor, který jišpo 30 roků v městě blahodárně
působí se vým nářadím. Hadice byly vedeny schodištěm na půdu a dobrovolný hasič p. Novotný, takto
živnostník a poplatník, byl posl n, by přehlíd! hadice,
jsou-li správně položeny. Jasa takto ve své povinnosti
přiběhl k němu náměstek starosty města Hory Kutné

R Frant. Doskočil nařizuje mu, aby šel s ním; hasič
ovotný zůstal však při své práci, konaje svou po

vinnost. Iu však náměstek starosty města se rozčílil
a křiče nařizoval, by šel s ním. Na to hasič Novotný
úplně chladnokrevně odvětil: že má svého velitele,
kterého jest mu poslouchati. Avšak p. Fr. Doskočil
se neň rozkřikl řka: „Jete osel“ Hasič Novotný
chladně a slušně hlásil jak se jmenuje, p. náměstek
starosty křiče pravil: „Tak jste ještě větší osel“ a
odběhl. Tento případ jest avědky ověřen. A nyní pár
slov o dobrovolném hasiči. Celé město, veškeré ob
čanstvo klidná odpočívá a bezstarostně spí. Ta při
kvapí zhoubný požár, který mnohdy mozolovité úspo
ry zničí; učiní se poplach a dobrovolný hasič, odpo
čívající po celodenní klopotě z teplého lůžka vyskočí
a spěchá hájiti, jde vyrrati ohni, co se dá; činí to
2 ochoty bez odměny, neboť jemu jest odměnou vě
domí, že dobře činil. Že dobrovolný hasičský sbor
musí býti zorganisován a že jednotlivec práci při
požára jema přidělenou vykonávati musí, — jest na
bílední. Ale při této povinnosti, že jest traktýrován
nadávkou, kterou nemá řádný muž z úst vypastiti
toho si nezaslouží, zvláště od p. náměstka starosty
města. Budiž toto utaroslavnému městu Hoře Kutné
na vědomí, jakého předáka má, Když si nyní tak po
číná, jak bude po volbách?

Finanční vladaři.
Proces Dreyfussův ukázal opět, že finanční domy židov

ské jsou mocnější, než lí mnohé vlády.

Mnobý prostý, ale i učený muž láme soběnadarmo hlavu, aby vyzpytoval příčinu obecného
ochazení křesťanského lidu našeho; vidí sice, že

rolnický stav přichází o svůj pozemkový majetek,
vidi na vlastní oči úpadek řemeslniciva, avšak zlo
věstných původců tohoto ocauzování nezná, jen
Jich tuší a cítí. Zlověstným původcem tím jest ka
pstál ne svou všemocnou a hladovou žádostivostí,
Kapitál tento, pokud ještě byl v ruce a majetkem
středních stavů rolnických a řemesluických, přešel
prodlením posledních desítiletí scela do pevných
šelesných poklanemn — šidovských finanč. baronů.

O jmění — o kapitálech největšího finanč
ního barona světa — čtyř bankovních domů Roth
schildorských nevíme nic určitého. Drumont —
francouzský to učenec a statistik — cení veškeré
jmění čtyř Rothechildů v Paříži, v Londýně, ve
Frankfurtu a ve Vídni na 60 tisíc milionů franků;
avšak tato Česlice není spolehlivá. Jisto jest, že
pařížský Rothscbild má daleko přes tisíc milionů
franků; jisto dále jest, že vídeňský Rothschild
přiznal se berním úřadům na svých 800 milionů
zlatých; lze tedy skoro 8 jistotou trrditi, že ve
škeré kapitály čtyř Rothschildů 10 tisíc milionů
franků t. j. 5 tisíc milionů zlatých — daleko pře
vyšují. Veškeré pozemky všech království a semí
v Cislajtanii cení se na 4 a půl lisíe mil. slatých
— mohli by tedy čtyři Rothachildové koupiti ve
škeré pozemky celé Cislajtánie — kromě majetku
měst — a ještě by jim zbyly peníze.

Jen sám vídeňský Rothschild by mohl kou
pili veškeré velkostatky v Čechách; neboť veškeré
velkostatky v českých zemských deskách zapsané
ve výměře 1,699.241 ha cení se na 984,167.000
zlatých; jediný tedy žid — vídeňský Rothachild
váží prý tolik, jako 39 knížat, 107 brabat, 66
baronů a jiných, jimž velkostatky v Čechách ná
leží. Že židé ve zpopnosti čítají své milionáře ke
grandseigneurům, na nichž prý jsou závislí ruský
car jako ten nejmenší kníže, je známo.

Dále jest zjištěno, že jediný vídeňský Roth
echild béře za severní dráhy císaře Ferdinaoda
16 milionů zl. ročních příjmů, nepsčítaje do toho
příjmy z jeho uhelných dolů ve Vítkovicích a Mo
ravské Ostravě, a 3 miliony zlat. ročních příjmů
z Landesbanky.

Nádrškou kapitálu jsou banky — ty jsou
vedle bursy podivahodné chrámy zlat. telete. —
Slušné bankovních řiditelů daleko převyšujeslušné
ministrů a nejvyšších státních a církevních hodao=
stářů; úředníci státní nemohou se nikdy měřiti
s úředníky bankovními. Mimo bankovní řiditele
stojí si velmi skvěle akcionáři, z kterých jsou vy
bíráni správní radové; správní radové bank jsou
obyčejně příbuzní neb přátelé bankovních řiditelů.
Projděme vídeňské banky; stojí to za to, co uvi
díme, ač jest to pro nás kfesfany vícezahanbající,
nežli poučné.

V c.k. privilegované rakousko uherské bance
jsou generální radové 3 židi: Karel Auspitz, Leo
pold Lieben a Albert Wodoianer; bankovní řidi
telové jsou též židi. Bankovní oddělení v Pešti
představuje celou synagogu: jsou tam rabíni zla
tého telete Sigmund Gold, Alex. Deutuch a Adal
bert Weies.

Nejdůležitějšími osobami při každébance jsou
censoři: tito zkoušejí aměnky, které se bance k es
komptu předkládají a určují, je-li ta která směnka
dobrá t j. wmůže-li tomu neb onomu na směnce
podepsanému se povoliti půjčka. Rakousko uher
ská banka eskomptuje průměrně ročně směnek sa
600 milionů, které se rozpůjčí: jest to ohromný
avšak velmi laciný úvěr, který se poskytuje pod
nikatelům, obchodníkům. Tento nesmírný a laciný
úvěr — tato ohromná summa peněz laciných není
ale přístupna naším křesťanským řemesloíkům a
průmyslníkům, jejichž směnky, kdyby je u banky
k eskomptu podali. židovští censoři zamítnou; ne
boť velká vělšina censorů rakousko-uherské banky
jsou židi: ve Vídni jich je 10, v Brně 6, v Praze
Tato: Bloch,Eibogen, Huurowitz, Kullberg, Kohn,
Kubiozký a Lederer; i v ostatních fliálkách ban
ky jest většina censorů židů, kteří všude přede
vším povolují laciný úvěr zase jeu židům, starajíce
se tak o své židovské bratry. Tak slouší první a
nejdůlečitější peněžní ústav naší říše — c. k. pri
vilegovaná rakousko uherská banka výhradně ši
dovským obchodům, židovským fabrikám, které se
ale toké úžasně množí a po celé říji — i u nás
v Čechách roztahují — oč má první a hlavní zá
sluhu c. k. privílegovaná rakousko-uherská banka!

V roce 1895 měla tato banka čistého užitku
11,504.662 zlatých, z čehož připadlo akcionářům
7,081 219 zl. a úředníkům 2,820.6)2 zl. Generální
radové a řiditelé mají ročního služného po 40.000
zlatých.

Anglo-rakouská banka zaměstnává v gene
rální radé 6 židů — Elbogen, Talk, Klein, Mora
witz, Schloss a Tedesko a disponentem banky je
žid Rosenberg; úředníci v roce 189 dostali služ
ného a tantiém 614013 zl. a akcionáři 1,350.000
zlatých.

Vídeňský bankovní ústav má správních radů
a vyšších útedníků 15 židů, mezi nimi jsou po
věstní Baner, Goidschmiedt, Steiner, Popper a Fi
scher; tři její filiálky obsluhují jen židi; v roce
1895 vyplatil tento bank. ústav úředníkům služ
ného zl. 338 333 a akcionářůmdivideady2,000.000;
akcionáři jebo jsou — židi.

Rakouská pozemková úvšrní banka má dva
řiditele židy, Taussiga a Herze, tato banka jest
úplně pod vlivem Rotbachildovým; vesprávní ra



dě zasedají známé firmy: Bandbanns, Oppenhei
beimer, Schěller, eensorem je žid Stein a proku
ristou žid Bachrach. V roce 1895 dostali útedníci
služnéhbo528.968 zl., akcionáři dividendy 1.800.000
a správní rada tantiémy 276.228 zl.

Rakouská centrální posemková úvěrví banka
má řiditele žida Isidora Baumfelda, ve správní
radě zasedají židi: Gomperz, Faber, Benedikt,
Epbruasi, Herz, Lederer, Lieben, Mautner a Weiss;
řiditelé banky jsou židi Blum, Mautuer, Mikosch,
Volheim; řiditele brněnské filiálky jsou Fleischer
a Fuhrman a pražské filiálky Eoglánder, Uliechak
a Lówy vesměs židi. Banka vyplatila v
roce 1895 služného 1,149.971 zl. tantióm 647.939
zl. a dividendy 4,750.000 zl.

Všeobecná depositní banka má místo řiditele
žida Grůnbauma, ve správní radě Goldschmidta a
Dessaura a prvního účetního Lwy-ho.

Výbor Vídeňského úvěrního ústavu čítá 24
židy

Dolnorakouská eskomptní společnost má ve
eprávní radě židy Mcrice von Borkenau, Gutmana,
Figdona a 11 jiných židů; vyplatila r. 1845 služ
ného 547,164 zl. a tantiemi 58.282 zl.

V řiditelstvu Rakouské hypoteční banky za
sedá Schloss, Lederer a Klein, generálním řidite
lem je rytíř Hahn, bankovním řiditelem Lauranc,
Konitschanera, Tcichner, místořiditelemOsteraetzer,
Koho, Kut židi, banka vyplatila služného zl.
769.646, tantiém 379658 a dividendy 3,600.000
zlatých.

V první rakouské spořitelně, která má vkla
dů 212,000.000 zl., je 14 židů censorů.

Benka Union jest řízena židy Altmaner,
Licbten-ternem a Liedbeiz.em; služného vyplatila
360.574, tantiém 296.998 a dividendy 1,020.000
zlatých

Ceská eskomptní banka v Prdze jest vlast
nictvím židů, řiditele její jsou: Ostermann a Feil
chenf-Id.

Ve správní radě České Unionky zasedají ži
di Elbogen, Esner, Kobo, Rosonfeld a Wiener,
řiditelem je Herzfeld, prokurista Bively a Stern.

To jsou veškeré bankovuí a úvěrní ústavy
rakouské, je jich 17, které obstarávají vedle bur
8y náš peněžný trh ve velkém; nic na světě ne
odolá této peněžní mocposti: nádherná budova
říšské rady ve Vídni je proti nim jen stínem; co
pak je wnisterský předseda proti všemohoucím
bankovním řiditelům Herzovi, Habnovi, Taussigovi,
kteří své roční služné a příjmy čítají na statisíce
a tím se každému velkostatkáři historické vysoké
šlechty naší vyrovnávají? Čistý užitek veškerých
těchto bank páčí se ročně okrouhlou summou na
30 milionů zlatých, které plní wertbeimky židov
ských finančních vladařů ve způsobě dividend,
tantiém a služného. Povážíme li jak poměrně ma
lý počet křesťanů z těchto bohatých zdrojů se na
pije, jek ohromné summy peněz se nahromadí za
málo let v rakou bankovních — židů!

Politický přehled.
V Uhrách při jednání o rozpočtů provo

zují Košutovci, Apponyovci i Zičiovci společně
obstrukci, nečítají však dohromady ani čtvrtinu
přítomných poslanců. Oposice může tedy jednání
jen protahovati.

Ministr spravedlnosti, sl. Ruber dá
10 radů nejvyššího a kassačního soudu na pensi.
Půjde-li též náš hlavní odpůrce Stremayer, jest
nejisto.

Pruským vyslancem m sv. Stolice
stane se místo Bůlowa hrahé Rotbenhahn
z Bernu.

Ve Franeli stává se nemožným a směš
ným Dreyfussovský ministrpresident Brisson,
který dal roztrousit zprávu o domnělém spiknutí
generálů. Jeho nástupcem prý se stane ne menší
radikál Bourgeois. President učiní však nej
lépe, propustí-li nynější židovské ministerstvo.

Německý císař byl slavně uvítán v Cás
řihradě, kdež bude pracovat, aby nabyl většího
vlivu v Turecku, které teď povstání Armenů sice
přemáhá, ale z Kréty své vojsko odvolati musí.

Rusko žádá, aby samostatné dosud Finn
sko vzalo na svá bedra poměrná břemena vojen
ská a finanční.

Listárna redakoe.
Do Kutné Hory. Předplatné na „Obnova“ atojí

čtvrtletně pouze 1 zlatý. Zprávy od živnostníků jsou
nám vítány.

„ Do Svatoňovie. Dopis je sprostě
puje neslašnými výrazy a obsahuje sou
urážky na cti a proto neuveřejníme.

Bo Chl. Proč byste nemohl dopisovat jako rol

psán, překyromoprávní

víte, kde vás bota tlačí.

Do N. Bylo nám to dávno známo. Potřeštěný
ten miadík jest patrně anarchistou činu. Snad přijde
k rozumu ještě v čas. Důtklivá rada rodičů tu m
pomoci.

(Zasláno.)

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bude

PRD-dno26. října ©2 hodině odpol. <U%
v diecésn'm spolkovém domě „Ad !be;tinu“, Jilíková tří

da 6.500— I v Hrrici Králové

Dr.Jam Sonkup, Dr.František Beyl,
předseda. jednate'.

"Tržní zprávy.
V Aradoci Králové, dne 15. října 1898. 1 hl.

přenice sl. 6:70 48 750, žito sl. 5.40až 6,76, ječme:a
480 až 65-20. ovem zl. 2:70 už 295, proso zl. 4:60 až
500, vikve el. 4'50 až 500, brách £l. 8-00 al 9.00
dečka sl. 1200 až 1900, jáhly zi. 9:00 až 000, krup
900 až 20-—, bramborů zl 110 až 180, máku 18 zl.,
lněného semene 8 al., 100 tg. žitných otrap 6-26 sl,,
1 kg. másla čerstvého 106 +i., 1 kg. sádia vepřového
0-88 sl., 1 kg tvarohu 014 sl., 1 kopa zelí 8-60 rl.,
1 kopa kapnsty 1:60 zi, 1 bl. cibu:e 260 zl., 1 kops
drobué zeleciny 2-70 al.. 1 bl. u rkve 1-20 sl., t hl. ja
blek 380 zl., 1 hl. krušek 2-80 zl. a 1 hl. švestek 1-40 zl,KOKA

Atelier pro malbu dekorativní

specielně kostelní.
Návrhy přesně ve slohu vypracují se bezplatní,

Za solldné provedení záruka.

Malba nových a restaurování starých, sebe více
zašlých obrazů

Vilém Vondřejo,
akademický a dekorační malíř dříve ve Vídni,

nyní w Praze, Smíchov, Celná al č. C3

XXXKKXO

Denní osvěžení: chuti k jídlu, okamžité posily
sesláblým a starým lidem; překvapující účinek stíže.
ným chudokrevností, chorobám plic a re
konvalescentům poskytuje skleníčka ře
ckého vína: MAVRODAPINE sladké, ACHATER
SEC méně sladké, obě vína desertní a pro nemocné,
lisované z čerstvých hroznů Malvasinských. K obdržení
u pp. lékárníků A. Spory, K. Hubáčka, v Hradci
Králové, jakož u firmy H. F. Seidel, Praha Vodi
čková ul. č. 3U, hlavní sklad spol. Acbaia v Patrasu
pro Čechy, Moravu a Slezko. Ceny: Celá láhev 1*76zl,
půl lábve 90 kr. Toto víno nezkazí se v načatých,
dobře uzavřených lábvích. 1105)

A —AA nazímís:Kotva.

LINIMENT. GAPOIGI COMP.
: z Richtrovy lékárny v Praze

nznává se za vyborně, bolesti utišející satirání; jo!
uu skladě ve všech lékárnách za 40 kr., 70 kr.a I al.
Věeobeoně oblíbený tento

domácí prostředek
žáulejvždy jen v půvedních láhvích s naší ochrannou
zuámkou„kotvou“ z Riohtrevy lókárny.
Ruď opatrný a přijmi jen láhve s touto
ochrannou známkou za původní přípravku.

Richtřova lékárna „U zlatého Iva“ v Praze. (5

P

Oltáře,sochy, obrazy
a veškerý kostelní nábytek

180 w každém slohu
správně, solidně a Čistě provádí 

uměl závod řozbářský a sochařský
pro práce kostelní

Petra Buška synové
v Sychrově.

=== (Založeno 1855.)

Provedeno přes 200 oltářů. Nejlepší odporačen.

Množství vlastních nákresů a fotografií
gap> k volnému nahlédnutí franco““Wfišj

Velký sklad prvního pražského

konfekčního dámského závodu

firmyAnt. Šimka v Praze,
nalézá se

vzvoděp.Václava Beneše,
nábřeží,důmp.Součkučís.305

v EXradoi Králové
a jest zde bohatý výběr dám plášťů, žaketů, pe
lerin a j. pod., dámského oděvu vžsly ve veliké zá

sobě k nablédonti.v———,,,,,,
Nápěvy K Oltář ČES.

právě bylys tisku dokončeny a možoo objednávky jižvyřídit. Knihačítá 122 stran 6 (formát Oltáře) a pro
dává se (bez frankatnry):

1 brožovanývýtisk <... -+ za 15kr.
1 v poloplátně váz. vý'isk . sa 32 kr.
1 v plátně váz výtisk . . . . + « za 25 kr.
1 v plátně váz se zlaceným křížkem za 27 kr.

Pro knihkupce cena při brož. výtiscích o 3 kr., pří
vázaných 0 4 kr. nižší. “

Jelikož Nápěvy objednávány bndou jen po jednotlivých
výtiscích, jichž cena nízká nedopouští zasílání zvláštních
účtů, díti se bude zásilka Nápěvů při objednávce do 6
kusů jedině proti předem zaslanému obnosu, k učmuž

račtež pl. k„objednatelé přiložiti na portopři 1 výtisku 8 kr.,
3 A,

“ -6 m 19 „
ONE-Hlas varhan k čes. Oltáři a kniha nápěvu

k něm. Oltáři nacházís0 v sazbě.<
Aby Hlas varhan ospoů v částech dříve dostal se
do rukou žadatelů, bude vydán postupněasi ve 4 neb
sešitech © Mápěvy k Oltáři“ obsahují melotie pro
spěráka ku všem písním v Oltáři obsaženým. Kromě toho
i chorální nápěv k licaniím— Otče náš, Zdrávas Maria,

Pod ochranu Tvou, Zdrávas Královno, Anděl Páně.

Při nápěvech podložen zpravidle pouze 1.verš, tam všakkde by mohly nastati obtíže s podkladem textu, aneb kde
praktická potřeba toho se nkázala, podložen jest text tak,
aby snadno vpraviti se mohli do nápěvui ti, kteří „Ná

pěvů“po U preyth HerakAby přizpěvu náležité se dbaloslovného přízvuku, vy
značenajatv „Nápěvech“tučnějším tiskem slabika hlavní

přízvak ve slově mající.
Při každé písní označeno, odkud nápěv vzat byl.

d>tě

S

jsem závod svůj

nejen udržel, ale i značně ještě rozšíšil.

V dokonalé úctě

Bag“Levnéarychlépřipletání.it

L
<
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STOURAČ, (emikyzdarma.

Umělecký úslav

malbunaskle

krát prvními ce
. okna

nami vyznamenán.

G5“ Cenníky, rozpočsy at).
i veškerá odborná rada zdarma.

t

l

| ——
|

U. VÁLEK,
závod

čkolkářský

v Pamět
niku

u Chlumce

nabízí pro zimai A jarní
vysazování stromy ovocné
vysoké i krsky, sazenice pro
živé ploty, křoviny ozdobné,
konifery, divoké | stromy
pro stromořadí, pláňata atá
Statisíce sazenic + zásobě

chrámová | každého

. Levné ceny. — Výborné
požadavkům vybovojící. zboží. — Poučný cenník

. zdarma

Tabalky s modlitbami:
k požehnání „Panem de ooelo“,

po mši sv. „Zdrávas Maria“,
do sakristie 8 modlitbami kněze při obláčení

bohoslužebných rouch
Krásné provedení písmem i způsobem missálovým. Pro

dávají se nalepené (po 16 kr.) i nenalepené.
První dvě tabulky v úhledných černých deskách 50 kr.

Objednáv«xy vyřizuje

n
Y

Dekorační malíř a pozlacovač

I JAN BARTA
v Rychnově n. Kn.

Btaré náměstí čís. 72.

(© doporačaje se P. T. duchovenstvu a pa
RO tronátním úřadům

ři Pro malby ohrámů a po-M
"5 zlacování oltářů R
JŠ a veškerých potřeb kostelních.

Y Malby podobizen v barvách i kresle
ných, dle zaslaných malých podobizen,

za jichž správné provedení se ručí.
Ceny co nejmírnější. 269

Plány na malby kostelů vypracují na
požádání ve všech slozích s přilože

nými rozpočty.

Y

JRR a
65 =%

Pro měsíc říjen nabízímeoblíbené|
knižečky:

—= Tajemství
———růžencová

v rozjímáních.
SestavilA, Petráň.

"Tištěno na barevném papíře bledých, oku příjem
ných barev (zelené hráškové, isabellové a růžové

"8 Jó vyobrazeními příslušných tajemství,
1 výtisk brožovaný 8 kr.

50 ,„ po 7 kr.
100 , po 6 kr.

Lze dostati i na lístky roztezané ku měsíční"výměně údů živého růžence.

I“ Vyšlotéžněmecky.|
'Plsně růžencové nabízímedo 50 kosů po
2 kr, 50—100 kusů po 1'/, kr., přes 100 kusů

přiměřená sleva,

PRE-Nejlepší BR

slováckou slvovie
a borovičku
obdržíte jedině u křesťansté firmy

Morava).
kat e3kaeeeKIÁÍÁÁIÍÍCH*
-3 FXumpolecká

|sukna a lodny.
Dámské lodny. i

6 Modnílátkyoblekové na zimníky a
4 baveloky z čisté ovčí vlny v levných Z

cenách doporučuje

Karel Kocian,
soukenický a první zasílatelský závod

v Humpolci

% Vzorky k nahlédnutí franko.PIII ICI
Gognac pravý, z italského vína, tříletý, 1 litrpo 3 zl.

Cognac“ S kého, šestiletý,1 Jitr po

Slivovici starou 1 litr po 80 kr.

i álenouz tatránských jalovčinek
Borovičku litr po 80 kr.vše Šiakostivýborné
avšak v cenách jakosti přiměřených, na

bízí závod na zužitkování ovoce

d, U, ©. Jos, Tomáška ve Vysokém Mýtě,

Cognac, který se z uherských továren 1
litr po 80 až 1 zl. ve velkém prodává ado Praby
v značném množství dováží, nemůže býti a není
cognac pravý, nýbrž padělaný; neboť 1 litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého, když
2 apparátu teče, 1 zl. 50 kr.

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys. Mýto
obal neb soudky účtují se v cenách vlastních,

Vzorky zasýlají se zdarma a franko.

SRB Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15 procent.

Fu“ Právěvyšlo "Mg
tiskem biskupské knihtiskárny:

VADEMECUM

Brevis Synopsis
materiaram et casnum in cara animarum fregnentiorum.

Ad osum potissimam clericorum et neosacerdo
tam juxta optimos fontes et probatos auctores concin
navit

Dr. Antonius Brychta
Stran 544 — 80. — Cena brož. 160 zl., poštou 175 sl.

Kniha se schválením Ord nariatním vydaná se
stavena je po způsobu elovníku abecedně, podávajíc
knězi bez obtížného hledání poučení bezpečná ve všech
pochybnostech kněžského působení se naskytujících,
ze všech oborů vědy theologické | Dodatek podává
v authentickém znění regulas Juris Canonici, seřadění
bludů Wiklefových, Hneových a Lntrových, důležitou
konstitaci papeže Pia IX. „Apostolicae Sedia“ o cen
surách církevních a konečně připojen jest celý Syl
labus. Podrobný index usnadňaje hledání v pochyb
nosti —

K hojným objednávkám této praktické pro kněze
příračky, pravého to „Vademecum“ odporončí se

k nejochotnějším službám oddaná

Biskupská knihtiskárna.pane
LUDVÍK NEJEDLÝ

dekorační malíř

v Novém Bydžově
dříve v Hradci Králové

udporučuje svůj atelier k provedení všech de
korativních

male iostelů9
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. (2)

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

a

OBPOLO

Josef Krejčíkv Praze,
umělecký závod sochuřský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné, č. o12-VII.
Sklad Eliščina třída č. 24.

doporučuje uctivě

svéchvalněsnámé: Sochy, oltáře, křížové cesty,
jesle, Boží hroby, kříže, kazatelny, zpověď
nice, křtitelny, konsoly, svícny, lustry, pulty

atd. dle slohu kostelu“ 265

Renovace starých oltářů a kostelních
za řízeni.

nákre-y, cenníky a rozpočty kezplatně a
franko.

Původní

soukoník

Jdll Hor dk, vRychnověn,K,
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobu podzimní a zimní,
Též velejemné

látky na taláry,
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Ucíňte prosím, malou objednávku na
zkoušku

Při hromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bez zvýšení cen!

k Nápěvům Oltářs "čas.)
vyšel sešit [. Stran 28 furPŮVODUVAPlAMtz Sx,1x

písně pohřební, adventní, vánočoí, po zjevení Páně,
ostní, velikonočaí, k Božímu Těla, svatedušní a ně.

Které z obecných mešních /celkem 82 nápěvů).
Cena brož. výtisku 80 kr, poštou 85 kr.



Pánu

o : p.AntonínuSuchardovi,
©

majiteli dílny pro kostelní potřeby
v Nové Pace.

Dovoluji si tímto velectěnému P. T. obecenstvu ospámiti, že jsem můj Po ukončení velkého díla, opravy to mo
numentálního chrámu Paně v Polné, jskouž Jste

1, n > rací neumornou tek svědomi ečlivě vzorně a
| | obchod klatovsk y m zboží m PoměrnělevněProvedl,SdávámVémmlerádi

toto svědectví odporučujíce zároveň Vaší firmu

— pro pány a dámy == všem,kteřípracíVašichPotřebujía zvemekaž=

jakož. i tovární sklad bílého zboží
dého, by dokonané dílo přišel prohlédnout.

přeložil dodomapanadvorníhorady prof.dr. Eiselta(dřívějšíchmístnostifirmyBergerá Mank' na
Patronátní úřaddejí Excelen,hrab, GlamGallasové

v Přibyslavi dne 26. září 1898,

Welké náměstí č. 136. Bakavok. Bdharelonzpotoenant
Pravdivost hořejšíbo obsahu stvrzuje v Pol

Vzdávaje srdečný dík za přízeň a důvěra mně až dosud věnovanou, prosímby mi
byla i na dále zachována, Slibuji, že snahou moji bude, bych velectěnému P. T.obecenstvu
zbožím jen I. jakosti v cenách nejlevnějších vědy posloužil.

né dne 12. října 1898

Podporujtekřesťanskýzávod.

"poayzA1000804OjÍn40odP0j

Rudolf Sadil,
Závod můj jsem značně rozšířil a doporučají každému, by dříve než svó simní po- starosta města.třeby v prádle i v bílém zboží nakoupí, můj sklad si prohlédl a shledá, še lepší zboží a lev

nějšínikdejindenenakoupí. Mše ku cti sv. Václava.

V úctě nejhlubší | ň Král. saský varh. Tregler, Missa In honoremsancti Yenceslal, priacipis Bohemiae. Mše ku cti av
7 STANISLAV JIRÁSEK, Václava,knížete"českéhorosmíšenýsbors průvodem

specielní závod v bílém zboží v Hradci Králové Velké náměstí č, 136. varhan (oblig.) Partitura a hlasy8 zl., hlasypo 16kr. netto
Řed. Skuherský, Missa in honoremsancti Ven

eeslal Ouataor vocum insegualiam comitante organo.

M OS- Pevné ceny. "U BŮH Partitura,hlasvarhanAzpěvnéblasy2 al.50kr.,spěvnéi V Rej. hlasy po 30 kr. netto.
Řed. Sychra, Mše ku cti sv. Václava pro: a) 3

hlasy (sopran. alt), b) 3 hlasy (soprau, alt, bas), c) 4
uO m5. hlasy, sopran, alt a tenor, bas a průvodemvarhan nebo

„A —————————————— á3 Ež g -E dvou honalí,violy, violoncella,basya dvou rohů 3 zl.
CE E i 50 kr., orkestr hlasy 1.50 kr., zpěvné hlasy po 30kr. netto
$ =% os? Seznam u mne vydanýchcírkevníchskladebsa
520 28 8. lu na požádáníkamkoliv zdarma frankoa lze u mne
o,2b%E- v dostati ou hudebninu neboknihu.
"S35 N35 2 NakladatelFr. A. Urbánek, českýknihkupec; 8.5 25 " v Praze, vedle národního divadla.

zhotovojí se dle potřebných rozměrův každé libovolnévelikosti ze Z Sž5lčEa © bm Sroskýsávnr p.: : 5064 =. rvý český závod hudební.
vzorkovanýchneb květovanýchkoberců metrových,a sice tak,žefigura Sus Si05B3
každéhojednotlivéholietuhoditise musíku vzorulistůostatních,tak MCE- n B OOOOOOOOO0OO0000000že hotový koberec ladný celek tvoří. 5 :85285 © v

a 5385;9E83 E Založeno r. 1821.
Ceny koberců vzorkovaných, Š -5 níšsší Do„84ě5ís A

kteréku kobercůmollářnímpoužítilze, jsounásledující: g 5 3- a šŠ = Nejstarší závod soukenický
Koberce manilové, vkutněvzorkované,na obou stranách k upotřebení o KEE: E85- a v Rychnově n. Kn.

65 cm. široké,metr 85 kr., go cm. široké,metr 1 zl. 25 kr. a vx Eo 85. E - rma
Koberce wviněné, dvoustranné ve velmi vkusných,hvézdovitýchvzorech» s 85 "E sběz >m .v převládajícíbarvě Červené, modré, bordeaux, zelené, neb zvláštěk úče- Ama% r a

lůmchrámovýmsehodící ň Sr SŠŠE:m A "0 Josef Jaroš P— . = 558 M
—== barvy fialové ==- ESSološví a Or (majitelAnt.Jaroš) 8

65cm.Široké,metr 1zl. 10kr. © Fit: 23 5 m nůbízívelký výběr látek pro dobu 5Koberce tapestrové s pevným,šedýmspodkem, vzorůkrásných,medai- E « B6887 : :
lonovýcha k čelům chrámovýmvelice hodných 67cm.širokémetr 1zl. 50 kr u s Rj g podzimní 4 zimní 0

Koberce plyšové, velicenádherné metr 2 zl. 60 až 3 zl. 50 kr. Da o o všeho drubu v cenách rejmírnějších. MKoberce jednobarevné bordeaux úplněvlněné,silnédvoustranné,bez j O dg —
jakéhokoli vzoru 100 cm. Široký,metr 2 zl. 25 kr. 3 m Zvláště uposorňuje na látky pro =

Vzory koberoů oltářních zasilá na požádání franko n o old. duchovenstvoa úřednictvo. ň
JAN STOUPA V PRAZE, | vazyoaní mg,

, ' návky vyřízují se vzorně a rychle.

Václavské náměstí č. 32. 259-3 : OR“ Na zvláštní požádáníprodáváse
též na splátky.“ij

V
! Podporujte křesťanský závod!

Po mnoha leta osvědčená firma

A. F. HOROVÉ
v Hradei Králové

divadelní ulic e doporoučíkunastávající
zimní saisoně svůj

< Založeno r. 1821

Na úplný oblek 5 m.

SE- z1.10.80. IN
. 2x Vzorektéto látky, jakož i bohatý výběr moderních

novinkami -08 nejnovější soustavy druhůnaoblsky,svrehniky,zimnikyamenčikovyp práce solidní ceny levné PDoooádéníknahlódnntífrenkozál
zásobený sklad doporučaje První český zasilatelský závod

dámské konfekce|"* ČENĚK BUBEN ++ Ed.DoskočilavChocni.
kočárník v Hradci Králové.

elegantních vzorů a nejmočernější úpravy jme- Vyznamenáno na výstavách: V Jaroměři stříbrnou, v
novitě: : Dobrušce zlaton, v Praze státní bronzovou medailií,

dámských pláštů, pláštěnek a Žakotů|" priemrašenísetémade ekon
dětskýchjupiček a pláštiků. =

výběru zimní bluzy, sukně, dětské šatečky a Sklad a výroba nábytku
a velký sklad černých a barevných zástěr dám

skýchi dětských.Téžveškerývýběrprádlaa ná- FRAN TIŠEK KN EPRkrčníků pro pány.

Ceny mírné. Zboží nejlepší jakosti. v Hradci Králové, Malé náměstí, 272 doporačuje
—- nabízí ůj hojně zásobený akladK e svévlastnídílněns umělétruhlářskéičalou- M obený

OY“ Svůj k svému. -S 7097 niokésbošívyrobená . hodin kýradlových,ka
; úplná zařízení do pokojů pesníchv cenáchmírných

Josef Chalupník, ze dřevaořechového,dubového,černéhoa vyklá- a so sárakou.
daného Též na splátky.kožešníkv PROSEČI,

hotoví kožichy cestovní i krátké, panskéi domácí, ko
ževé kalhoty, čapky od nejjemnějších druhů, rukávní
ky za ceny velmi levné. Práce jest dokonalá,jakost
dobrá a trvanlivá. Písemné objednávky s udáním míry vy

Hzují se správně v době nejkratší. Pošta v místě.
S“ 

Majitel a vydavatel Politické družstvo tiskové v Hradci Králová. — Zodp. redaktor Frant.Stábl. — Tiskembisk.knihtskarny v HrodciKrálové.

BW pérovky a žíněnky, US
spony a sáslony do oken, hladké i sdrhované dle

frano. způsobu. 161
Práce vesměs důkladná v cenách mírných.
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„Biamark jest velik“ — tak to dosud zní
"© německých novinách a „na dušičky“ pojedou
Němci k jeho hrobce, položí tam věnec, a budou —
„truchlit“. Bude to zajisté dojemné. Kolem rakve

„pejvětšího Němee trachlící velkoněmcil Jen aby
Se nestala někde nějaká chyba tisku. Stalof se
totiž v letech padesátých, še na jednom úmrtním
návěští vinou sazečovou stálo místo „tracblící po

„sůstelí“ — trublíci pozůstalí. Je-li slovo „trublík“
+ obecné mluvě dosud tolik, jako člověk, kterému
se shůry mooho nedostalo, tu bych ve své zlobě
"fekl: Patří jim to. Aspoň tolik by mohli vědět,
že drubý listopad jest čistě katolický památný
den, den modliteb za duše zesnulých. Bismark za
mrtvé se nemodlil, ani v takové věcí nevěřil, vždyť
byl protestant, a ti jdon jen buď do nebe anebo
do pekla. A že Bismark je v nebi, o tom vranic
nepochybuji. Ujistil mne o tom p pastorŠádek,

který se přídal'kvelebitelům Biumarka. Atakovýhlasatel Čistébo evanjelia by to jistě neudělal,
kdyby byl Bismark neměl s nebe dispens od „Ne
sabiješ“, „Nepokradeš“ a „Nepromlnvíš křivého svě
deciri“. A tak ať to je tak, nebo jinak, já bych
+o sazeči a korrektorům ani baší Obnovy za zlé
neměl, kdyby jim na místo „ch“ přišlo do ruky
„h“, a kdyby z trachlení udělali trnhlení.

„ Ale na někoho, ue ovšem tolik jako sám
Bismark, ale přece »namenitého ti truchlící (saze
či pozor!) pevzpomněli. Jest to „Reichshond“ —
Hěský pes — vlastně Bismarkův pes, Tyras. Pa
emetuji se, še mezí ctiteli Bismarkovými bylo též
mecho truchlících, když „verendowal“ — to jest
felik asi jako — po psovskudokonal — Tyras.
Ale že by byl šel někdo klást na brobjeho věnec,
toho jsem se aikde nedočetl.

+ Ale já ani netrucblil pro Tyrasa. A to proto,
če máme tyrasů plnou vlast.

Jděte po našich venkovských městech a na
jdete tam bez dlouhého hledání nějakého tyrasa,
jestliže dáte pozor na čtyry znamení.

Tyras totiž měl „nátura“ jako všickui ostat
pl z jeho pokolení. Třebas byl „říšským psem“,
byl chudinka přeci psem; a pes —štěká — trhá
— kouše — a 50 vzteká.

Takový tyrásek, o němž já mluvím, taky
nejprv štěká. Někdy jen jako maličký pejsek —
baf, baf, haf — hláskem tenkým a z daleka. Umí
však i brázn pustit, jako „řeznický“ a z hloboka
dělá — huť, hof, buf. Neštěká však na každého,
nýbrž jen na ty, na které je poštván neb poslán;

zradě na lidi z lepších a vzdělaných kruhů.dobrou vlastnost všsk má, že štěká obyčejně
jednou za týden a to ve dne. Pak mají zase

idé od něho-pokoj. V noci by měl ovšem taky
štěkati k. p. na měsíček, ale s měsíčkem se ne

© FEUILLETON.
Dušičky.

Kus tragiky od J. Čáslavského.

Stará Stroubalka seděla v pozdním říjno
vém večeru u zatopených kamen a tiskla bube
nými prsty svými již poslední zrnko na klokočo
vém růženci. Vítr venku fičel až v kostech pro
nikalo a holé již větve opadaných stromů bily
v okno chudé chatrče, jakoby ji chtěly na dobro
zničiti, Stařenka choulila sc ke kamnům tím tě
aněji a již chtěla ukončiti pobožnost svou křížem,
když v tom zeduněla rána na spuchřelý rám ma
lého okénka.

»Pro slitování Boží otevřtel« zasténalo to
z venčí a bylo slyšeti dusný pád jako bezvlád
ného těla.

Stařence růženec z ruky vypadl, tělo se za
chvělo, uši zalehly a noby vypověděly službu.

Ten hlas, len hlas!
-© Chytila se oběma dlaněma za hlavu, stiskla
ji, jakoby odtemtuď chtěla tu dotčenou myšlénku
vypudit, vytlačit, pak sepjala ruce nad hlavou a
pohlédla v rob světničky tam za stůl, kdese čer
nel obrez Ukřižovaného.

Či že by to byla... . ? Ne, není možnol
Tenhle blas nikoli její dcery, nýbrž umirajíčího.«

A Strouhalka s nadlidským namabáním vstala,

——|
Inserty se počítají levně. :

Obnova vychásí v pářek o poledne. |
IV. Ročník.

chce rozkmotřit, bývá rád, když mu měsíček svítí
na cestu domů.

Ale na štěkání není dost. Jestliže si lidé
s Jeho štěkání nic nedělají a řeknou mu: Jdeš
pryč, sic tě přetábnu, tu tyrásek trhá, ale ne jen

hoty nebo šos od kabátu, tu trhá z těch, kteří
se bo nebojí, rouchv cti a počestnosti. A proto
mu moobde na místo tyrss říkají trhan. S roztr
šenými kalhotami, s natrženým šosem málo kdo
rád chodí, Jidé si ua něj okazají a třebas se i
smějí a proto se tyrasoví vyhýbají a sé ho bojí.
Mnozí mají již ovšem jiný nábled. Jako prapor
vojenský nepřátelskou zbraní roztrhaný, jest právě
proto zoamenímcti a slávy, taki roucbo cti tyrasem
čili trbanem potrhané jest znamením pevného pře
svědčení a mravného charakteru, znamením cti 8
slávy. A proto ani to trhání vždy nepomáhá; náš
tyras též kouše. Obyčejný venkovský — ne ty
ras — ale k. p. Hektor, Voříšek, Negro atd. kouše
jen do lýtka. Ale náš tyras kouše nejraději do
srdce a z něho ssaje víru, mravnost, poctivost,
stud, a zanechává tam ránu mravní zpousty a
opucblinu nadutosti, někteří říkají neurvalosti ba
docela, — což jsem nechtěl říci — „otevřhubství“.

Konečnětyras mnohdy se i vztekne, Vzte
klina je nemoc, jeví se tím, že oči jsou zakaleny,
ocas schlíplý, uši svislé — ale u úst slina a tím
větší chuf kousati a vzteklinou otravovati. — Náš
tyras totiž, kdyš dostává výprask, chodí po městě
celý schiíplý, s okem kalným, jako nemocný. Ale
pliutá kolem sebe tím více, poslintává lidi — ba
pokud to jde — isamého Boba; kouše jedovatěji
a otravuje nezbejitelně.

To jsou tedy čtyry známky takového tyráska
v našich městech. Jestliby nepostačily tyto čtyry
snámky, přidávám ještě jednu. Známkou Bismar
kova a jiných tyrasů je věrnost k páru ať ho
bije, kopá, do vody hásí — a třebas mu ani žrát

kradené jeho zboží hájí.
Tak to dělá i tyras, o němž mluvím, jenže

8 jedním velikým rosdílem. Náš tyras — co je
pravda, to je pravda — je taky věrný, hájí, vy
štěkává pána svého ze všeho, a bájí mu třebas i
to, co mu nepatěi k. p. poslanectví, nebo pulmis
strovství atd. atd., ale jednu uvpěknou vlastnost
má, a tím stává se horším než obyčejní zvířecí
trhani. Tyras totiž, o němž mluvím, mění pána.
— Kdo dává „šrádelko“, tomu 5e věnuje „věr
nost“ — a stává se,. že pak štěká a kouše a po
slintává svého dřívějšího pána, a nového — na
nějž před tim štěkal — pak zase vyštěkává, bájí,
a do vody, ba třebas do louže Se nechá házet.
Z louže vyleze a páchne. Páchne za svého pána,
s kterým to vlastně „smrdí“, ale on chce vonět
po celém městě, po celém okrese, po ce'é vlasti.
To páchnutí musí převzíti -—-tyras.= .
vzala do ruky malou olejovou lempičkuašla od
strčit dřevěnou závoru u dveříchaloupky. Sichravý,
studený vítr zavanul a byl by málem světlo v ru
ce stařenčiné shesnul a celá spousta drobných
krůpějí pokropila šedivou hlavu.

+Dceruško, Maruško, jsi to opravdu ty?!“
— Další slova odnesl stařence ze rtů vítr daleko
do studené, tmavé noci.

»Maminko, drahá maminko, odpuste, pro
umučení Boží vás prosím, odpuste svému nešťast
nému dítěti a ujměte se zde toho červíčka; já už
sotva asi vaší pomoci budu potřebovati.«

A cizinka, která bez vlády opřena byla o stě
nu chaloupky, rozevřela s nadlidským namaháním
náruč a podsla udivené stařence do rukou zuba
lené v teplý šat děvčátko.

»Maruška jí říkojí také« vydralo se jí ještě
2 prsou, načež klesla bez vědomí k zemi. Neci
tila více, jak dešť z okapu pere ji ve tvář, jak jí
máčí havranní vlas, jak omývá bledé, ssinalé skrá
ně, jak mrazí až do kostí. Byla bez vědomí —
bez života...

Uplynula čtyři dloubá — dlouhá léta. Stará
Strouhalka ještě na živu a ještě se modlila denně
růženec. Ale ruce se jí třásly víc a víc a hlava
nějak nápadně nachýlila se k prsoum. Také sluch
vypovídal jí službu. A vedle ní pobíhalo v cha
loupce děvčátko švitorné jak vlašťovička, čistounké
jak liliový květ a milounké, jak vlažná májová

ye W NĚ

Ten Blemerkův tyras obdržel čestný název
Reichsbund, říšský — říšský tyras. Takový
tyras, jejž jsem vyláčilnechce být „říšským“. Na

deň štěká, co inůže. Ale národním tyrasem chce
býti 24 každou cenu. Ale Jak to až ta „věrnost“
s sebou přináší, národem jest mu vlastoě jeho
pán, pánova strana. To ostatní vše — obzvláště
pak katolik — je vyvrhel národa, na to se musí
štěkat, to se musí trbat, kousat, vztekle poalintá=
vát. Ale kdyby se mělo stát, že by 8e pán chtěl
dostat do nějakého ministerstva za vysokóho úřed
nika, tu musí chudinka — a neumí to dobře —
taky býti „říšekým“, ano musí taky býti bluboce
dojat a mnaí se chvět atd, když se říše balí
v smutek.

Ostatně má tyras živobytí dosti smutné a co
nejhoršího, žádné vděčnosti se nikde nedočká.
Stalo se v jednom městě, že se tyras, když
už byl vzteklý, musil vystěhovat a celé město a
a celý okres si oddechl, že tyras je pryč. Tak to
předpovídají v nejnovějším čase i jinémutakové
mu trhanovi. Nyní ai prý nemohou pomocí, potře
bují bo. Musí jistým pánům hlídat statek nejdražší,
— radnici. Ale jsou tam jiní, kteří povídají, že
to je prapodivný pořádek, že se trpí vzteklina
v městě. A tak, kdo ví, co se stane. Padne-li pán,
anebo bude-li povýšen až do říšského města, pak
zůstanou po tyrasovi truchlící (sazeči opět pozor“)
pozůstalí, a tyras? Bude hledat jiného pána. A
nenajde-li ho? Inu to se za něj přimlouvám, aby
ge pro něj jen netrucblilo, to by mu hrozně málo

mohlo. Ale za věnec bych se přimlouval. Věnec
ze zlatých lístků mu buď dán. A až ho stráví,
neboť pro trávení zlata má dobrý žaludek, pak
bych navrhoval, aby se tyras choval jako veliká
zvláštnost na radnici a za dvacetihaléř se ukazo=
val. A až by — nechci říci „verendowal“ — ale
práci pro vlast dokonal ať se pro povzbuzení bu

a nápisem: Národní tyras z konce devatenáctého
století.

——

Finanční vladaři.
(Dokončení.)

V Alliansí jsou správní radové Brandeis 8
Goldenberg, hlavním účetním je Braun;v r. 1895
vyplatila slušného 291.000 zl.

Polozkrachovaná Austria má vo správní ra
dě 6 židů.

Presidentem „dnker“ je žid Siuger.
Ve správní radě Donau sedí Figdor, Gold

schmidt, Lichtenstern a Mausner; ve Phónizu
Bary, Freund a Heim; v Rakouském Phónivu jsou
páni Ewald, Fraok, Freund, Goldzicher, Siegfried
a Muneles.

———

noc. Ano tahle malá Mařenka byla stařence vším
— vším na světě. Kdyby jí nebylo, už dávno by
si byla přála vložiti své údy k věčnému odpo
činku. Ale pro tuhle svou »malou křepelku« pro
sila Boba denně, aby ji tu jen ještě zachoval. —

„ | Přiblížil se podzim a s ním den dušiček —
památka mrtvých. V městech zástupy valí se ke
hřbitovům, ale na horách tak nebývá, Tam otče
náškem vzpomene každý při ranní bohoslužbě a
pak jde pu lopotě aenní. Není času k zahálce.

Stsrá Strouhalka ustrojila malou Marusšku
do šatečků nejlepších. Na rusou hlavinku připjala
jí bílou holubinku a na krk zavěsila křížek, jejž
nalezla u dcery.

»Pojď, dceruško má, pojď, půjdem navštivit
maminku!«

Děvčátko se udiveně podívalo na babičku.
Jak živa s ní o mamince nemluvila.

*Maminku? A kde je maminka ?«
»Spí, děvečko, už dávno a jest ji lépe než

nám oběma. Pojď, půjdem k ní. Pomodlíš se,
aby jí Pánbíček dal věčnou blaženost.«

Děvčátko příliš dlouho nemudrovalo o slo=
vech babiččiných, poskočilo radostně, chytilo se
jí za sukně a vyšly.

Bylo krásné listopadové odpůldne. Slunce
hřálo jako z jara a setřásalo zlato na sežloutlé
listí na stromech, jakoby všecky své poklady chtělo
ještě vysypati na unavenou zemi. Ticho bylo, že
se ani lísteček nehnul, jen tu a tem přelétla vrá



Čisté židovská jest Vídeňská pojišťovacíspo
dečnost « tiditelem Lévay, Nitray, Soppleitrem,
blavním účetním Grůnwaldem, pokladníkem Wo
tilzem.

Všeobecná rak. poj. společnost proti úrasům
a Mezinárodní úrasová poj. společnosé jsou ve
skrz židovské. .

"Největší pojišťovacíbanka „Assecuraciom:Ge
nerali“ je též plna židů; hlavními prokuristyve
Vídni jsou Fonkelstein, Frankl a Weissenstein;
presidentem je tarský žid Marpargo.

„Riunione Adriatica“ má blavním sekretářem
žida Frigyessího, ve Vídni Reicha a Feigeho, v
Praze Eienera; vyšší úředníci mají ohromné služ
né ročně JO až 40 tisíc. Ve správní radě zasedají
zase titéž finanční baroni, jako při úvěrních ban
kách t. j. veškeré akcie všech těchtopojišťovacích
bank jsou v rukou těch několik židovských milio
nátů jako: Figdora, Goldschmidta, Hahna a Taus
giga. Assecurasioni Generali měla v T. 1>96 tento
obchod: čistého užitku 2'/, mil. zl., akcionáři do
stali 865.000. Pojištěnci na došití zaplatili na pre
milch 7,887.185 zl., banka vyplatila na premitch
po zemřelých členech 4,383.951 zl.; prjištěnci proti
obni zaplatili 8,307.924 zl. a banka vyplatila na
škody požární jen 2,823.192 zl.; agenti dostali
794.710 zl. a úředníci 1,286.558 zl. služného a
tantiém.

Všecky tyto summy platí lid, a dostane zpět
nepatrnou část; lví podíl shrábnou akcionáři,
eprávní radové a úředníci — židil ,

Obchod veškerých pojišťoven jest ohromný.
V roce 1896 vybralo 10 akciových pojišťoven
76,952.000 korun, 11 vzájemných| pojišťoven
26,014.000 k., tedy dohromady 102,897.000 kor.;
z toho vyplatily na úmrti 21,908.000 kor., na do
žití 12,452.000 k. a na renty 1,704.000 k. tedy
dohromady 36,064.000 kor. to jest vrátily tyto po
jišťovacíbanky lidu jemjednu třetinu na dožití
neb úmrtí.

Podobně děje se 8 pojišťováním pros ohni.
V roce 1896 přijalo na premifch 9 akciových 8po
lečností 78,936.000 kor. a 8 vzájemných společ
ností 12,353.000 korun, dobromady tedy přijaly
91,289.000 kor.: a v tomtéž roce vyplatily za ško
dy požární 29,391.000 kor., tedy ant ne třetinu
příjmu. Z toho poznáváme, proč finanční židi a
a křtění a nekřtění advokáti opfrají se všemožně
v novinách i ve sněmovnách proti savedení zem
ských nucených pojišťoven, čímž by ovšem ztratili
roční tučný výdělek. Při tom ještě podotýkáme,
že pojištěnec musí se spokojiti tím, co mu banka
« dobré vůle své vyplatiti chce, proti čemuž není
u soudu žádného odvolání jelikož mají své stano
vy tak ďábelsky — chytře sestavené, že jim žád
ný soud nemůže na kůži!

Jak mnoho těžce vydělaných milionů ročně
židovští finanční baroni z kapes nešich vydělají,
věděli jsme tedy z těchto ročních výdělků
různých bank. V posledních 10 letech vyzískalo
39 úvěrních bank v Cielajtanii obromnou summu
683 mil. zl. Co rolnictvo naše zadlužením byne,
řemeslnictvo konkurencí strojů a fabrik zmírá,
dělnictvo nízkými mzdami a drabotou chleba a
masa velice trpí, co na všech pracujících spočívá
hrozná tíže veřejných a samosprávných daní a
přirážek — jest židovský kapitál všeho toho prost,
roste a zmahá ae vůčibledě v rukou finančních
židovských vladařů čím dál tím více, u stává ce
tak hrozící mocí — Arůzovládou. Zasáhne-li pak
nový zákon v osobní daní s příjmu také tento ši
dovský kapitál? Aneb budou vláda, neb ařísené
odhadovací komisse malomocny proti této kruté
hrůsovládě?

Hlavní a ještě hroznější působení židovské
ho kapitálu vidíme však na burse : ani nádher
ný chrám Šalamounův a skvostná synagoga vyso
ké rady židovské v Jerusalémě, když tento byl na

na, zakrákorala a zanikla v dalném obzoru, jak
by kámen do vody hodil.

Babičce nějak dnes nebylo do řeči. Tak se
jí zdálo, že se jí hlava nějak divně točí a že my
šlénkami a vzpomínkami div nepraskne ...

Tadyhle tou cestičkou také kráčela před
sedmi léty. Vyprovázela dceru do světa. Dlouho
nemobla se k tomu odhodlati, aby ji pustila, dlou
ho se rozmýš'ela — než prosím vás, co neudělá
natka dítěti?

»Meminko, jí budu ve světě šťastna a budu
vás podporovati. — Uhlídáte. — Prosím vás, jen
mne puste, jen mne nechtele

Stroubalka dale si říci a dnes.. .? —
Slzy vedraly se jí do očí a div se nezadu

sila, když pohlédla na vňoučátko vedle sebe. Dce
ra pod drnem, ona ned hrobem a tuble ta du
šinka tak malinká,

A při vzpomínce této stařenka nemohla se
udržeti a dala se do hlasitého pláče.

»Babičko, proč pláčete, když jdeme k ma
mince ?« — Malá Maruška pozvedla své blaukytné
oči k sterušce a nemohla ten její pláč nikterak
pochopiti.

el nic, dušičko, nic, to jen tak!a A babi
čka dívčinku pohladila po růměnných tvářičkách
a pak kráčely už beze slova až ke hřbitovu.

Na hřbitově bylo prázdno. Tu a tam nějaký
věnec z mecbu lesního a jeřabin aneb nevkusná
kytice z papíru. Jen málokde hořela olejová lam
pička. :

vrcholí své slávy, nesvěstovaly světu tehdejšímu
tákovou báječnou moc a sílu národa Jidovského,jakonyníji hlásajísynagogyslatéhotelete:bursy
v Londýně, v Berlíně, v Paříži a ve Vídni. Dodí
vejme se na bursu Vádeňskou.

V roce 1895 bylo na vídeňské burse proto
kolováno 117 firem, z nichž přes 2 třetíny firem

židovských nejsvučnějšího jména, jejicož králemest Rothschild a jeho šlechetný přítel Reitzes.
jmo tyto finanční „velkožidy“ hraje na burse

1500 židů „menších“, kteří mají roční vstupenky,
Jsou to většinou majitelé směnáren, kteří k vůli
„hloupému“ lidu křesťanskému cenné papíry tam
kupují a prodávají, a tak ročně tisíce křesťanů o
trpce ušetřený halíř připraví; k tomu jen jeden
příklad z tisíce jiných: vloni v květnu stál před
soudem ve Vídni „bankéř“ žid Bardass, vídeňský

směnárník, který se svýmispolečníky Pollakem,Heimerem, Buschem, Schuhem a Gissingrem 3402
osoby okradl o 14.758 zl.; něco podohného se
stává ve Vídni denně.

Na burse atrhne Be často pravá bitva —
moc burey jest demonická — ďábeleká, před níž
fioanění ministr 8e svými nejlepšími plány musí
ustoupiti a jí povoliti. Cheete důkazy? Veškeré
železničné zařízení severozápadní dráhy — pama
tujem to, stalo se to nedávno — bylo celkem oce
něno na 160 mil. zi. Když však vláda chtěla tuto
dráhu zakoupiti — sestátniti, zvýšiti, barsovní ži
di přes noc cenu tuto o 30 mil. a všem úřední
kům bylo zvýšeno služné — byli to po většině
židi a Němci, — aby s tímto zvýšeným služným
je vláda do svých služeb převzala: a vláda? byla
nucena ustoupiti a dráhu nekoupila. — A o těchto
dnech pobořel vídeňský purkmistr dr. Lueger na
vídeňské burse, která mu půjčku města Vídně, ač
byla výhodna, odepřela. Proč? Poněvadž jest to
— ač Němec od kosti — křesťanský antisemita,
a bylo mu utéci se o půjčku do Berlína, kde ji
dostal na 4“/, p karsu 98. — Bez bursovních ži
dů není žádné války — není žádné státní půjčky,
a nedavný pokus finančního ministra sehoati in
vestiční půjčku 48 mil. u privátních kapitalistů
Se nezdařil nezřízenou bargoví agitací — a finanční
ministr masel se poddati Rothechildovi.

Jak hrozná jest moc židovských bursianů,
těchto finančních vladařů, jde va jevo z toho, po
hledneme-li na obromné obraty kapitálů, o kterých
Be na burse rozhoduje.. Koncem roka 1894 bylo
na vídeňské burse zkšeftováno státních železnič=
ních, bankovních, prům. a byp. obligací a akcií
za 12.196 mil. zl.

Tato cifra snad dost zřetelně mlaví — ano
křičí, a proto končím. — Napsal Rwd. Vrba. Přel.

Finance kutnohorské.

Žel, že nemůžeme paáti o bohaté Kutné Hoře,
jakou bývala za dob dřívějších, kdy měšťané kutno
horští počítali se k nejbohatším a nejvášenějším v ce
Jých Čechách. Dnes není Kutná Hora, čím kdysi bý
vávala, dnes nevládne milionem obecního jmění, nýbrž
dnes „svobodomyslně“ vládnoucí strana Pacákovsko
Macháčkovská smutně se za šestileté avé vlády pro
slavila tím, če dluh královského horního města Kut
né Hory překročil celý jeden milion slatých.

Když jsme smutný tento stav obecního hospo
dářatví v královském horním městě Kutné Hoře kon
statovali, snažily se „Pod. L.“ v č. 42. ze dne 15.

října býti vtipnými. Ovšemse jim při tom dařilo,jako oslu na ledě. Vyvrátit nemohly „Podv. L.“ nic
a proto nám nadávaly v úvodníku a v šesti lokál
kách a prohlásily „nejnovější „volební leš“ biskup
ského orgánu sa lumpácíví;“ vyrakovralytaké a ci
frami a tvrdily, že všechny obecní dlahy činí úhrnem
599.868 zl., z čehož prý připadá na nynější správa

Staruška s dívenkou sřešly hřbitov a šly až
do rohu.

»Vidíš, miláčku, tadyble dřímá tvá matička.
Klekni si a pomodli se, sby se jí slaďounce spalo.
A nesmíš dováděti, abys ji neprobudils.«

A stařenka klckla a malá Maruška vedle ní
u modlitba z dvou srdcí nejčistších vznášela se
k nebesům. Zvláště Maruška tak byla zabrána
v modlitbu, že ani nepozorovala, že babička se
více a více kloní nad hrob a že až tváří země
se dotýká. Už přeříkala všecky modlitby, co ji
babička naučila, už je zopakovala kolikrát a ba
bička se posud nehýbala a ona bála sebou po
bnouti, aby neprobudilamaminku...

„ +
+

Slunce dávno již zapadlo a citelný chlad
podzimní táhnul večerem, když hrobník naleznul
na břbitově stařenku mrtvou a děvčátko vedle ní.
Kr. util nějak podivně nad jejími slovy hlavou a
několikráte zamáčknouti musil slzu v oku mozol
nou pravicí.

ePojď, dušičko milá, pojď zatím k nám, k na
šim dětem. Tam se najíš a ohřeješ; babičku nech
spát, aby tě pochvélila až se probudí.«

A dívenka šla nemajíc potucby, že je opu
štěným, chudým sirotkem.

Ubobá dušička!

ABAK

obce 360.000 slatých, které prý se obec vypůjčila na
restauraci visšského dvora v lotenh 1802 až 1908. Za
to prý obec postavila Vlašský dvůr, pořídila poloho

pán města, vystavěla za 100.000 zl. činšovní
lsný

dou „ koupilastaveniště pro realka, koupila r
a učinila s nějkasárny, rozšířilakatastr PnattÍ Čer
veno-Janovického s Háje, vystavěla moderní kanalí
sací, smodernisovala vodovod, provedlav četných ulí
cích dlašba a moderní chodníky, zavedla osvětlení,
postavila cejchovní úřad atd. Oč prý dělá obecní dluh
více neš 860 tisíc, to spadá prý na účetbývalé správy
obecnít. j. p. Moravce atd. Chválospěr na obecní
vládu páně Řasháčkova zakončily „Podv. Listy“ mesi
jiným touto větou: „Orgán našeho vrchního ,
aby tea mílion ještě víc omastil, vykládá, jak se obecní
rozpočty falšují. Neříká kutnohorské. Ví,še by byl
chycen za límec s pohnán před soud.“

Nedostatek místa nám ovšem nedovoluje, .
chom celý chválozpěv citovali; uvedli jsme vše 
statné, abychom věcně dokázati mobli, že ne my fal
šujeme, balamutíme a lampáctví se dopouštíme, ale
že to činí orgán vládnoucí strany v Kutné Hořea na
Podvysocku.

Vtomto článku obmesíme se na nejdůleší
tější výtky proti obecním účlům kulnohorským.

L Dle rospočtu s r. 189%sa purkmistra p Mo
ravce měla obec položkou 11. fond pro osvětlení
města pr. 6023 zl. 80 kr. a pod položkou13. aktivní
jistiny obci patřící per 43.120 zl. 04'/, kr., celkem
48.148 zl. 84:/, kr.

Z těchto peněs se braly na obecní vydání pouze
úroky — kapitály zůstávaly stát.

Pan Macháček stal se purkmistrem na podzim
r. 1892 a jit podle rozpočtu z. r. 1898 za starosto
vání jeho bylo s kapitálů obecních vzato 10.000 si.
neboť sám vykázal pod pološkou 13. na místě 42.148
zl. 84'/, kr. jenom 32.251 sl. 66:/, kr. Boku 1892 ob
nášely totíš 4'2*/, atátní úpisy 27.700 sl., ale r. 1698
jiš jen 17.700 zl. Scházejících 10.000 zl. není v tom
rozpočtu do příjmu a také nikde do vydání pojato.

Zkrátka, jak ze všech rozpočtů panaMacháčka
jest viděti,fondy ty za purkmistra p. Moravcea před
chůdců nastřádané pod vládou purkmistra Macháčka
scvrkly se dle rospočtu na rok 1898 až na zbytek
14.250 sl. 031, kr. Schásí tudíš s těch kapitálů
33.898 sl. 81 kv. (Viz 7. stranu Rozpočtu obec. důch.)

Nač tento značný obnos byl vynaložen, to v šád
ném rozpočtu vykáráno není, a rovněá není známo,
fe by sl. sastupitelství bylo kdy povolilo, aby se na
toto základní číslo kmenového kapitálu per 43.148 sl.
841/, kr. a osvětlovací fond bylo sáblo.

. IL. Pan starosta Macháček první rok svého úřa
dování v rozpočtu na r. 1898 uvedl pod položkou 6.
příjmy s obecních lesů na 16.236 sl. 74 kr. Porovná
me-li « tím jeho rozpočet na r. 1898, kde uvádí příj
my z těchfe lesů na 22.000 sl., jeví se větší příjem
lesní o roční obnos 5.763 zl. 26 kr, což zřejmo také
s toho, že r. 1898 bylo na Janovických lesích vyká
ceno 2.884-08'kab. pevných metrů k porážení, kdežto
roka 1898-vykázáno v těchže lesích 2.779.80 kubických
pevných metrů k porážení, fedy o 44522 kub. pev.
fm.více. Aby užitky lesní v tak krátké době, o roč
ních 5.768 zl. 26 kr., tedy o více neš čtvrtinu stou
ply, nedá se obyčejným spůsobem vyavětliti. Či byly

ou tak velké vývraty a polomy v lesích, že ce
musilo více stromů káceti? Nám aspoň o živelních
katastrofách v lesích janovických ničeho známo není

a rovněž ne o řádění „karovcůa jeptišek.“ Prostě Tkácelo se více dřeva.Ťím by si byl mohl také p. park
mistr Moravec pomáhati. Mohl stanovený osmdesáti
letý turnus stenčiti neb více kácet, mohl tisíce
více z lesů vytěžiti a tím voličům písku do očí na
házeti a dokazovati pak, jak stkvěle — brilliantně
si obec v hospodářském obledu stojí.

Takovéhospodáhí může nějaký čas nenápadně obstát, ale v badoucnosti by se na obci vymstilo.
At se má jiš věc jakkoli, větší výnos s lesů o

6.763 sl. 26 kr. vysvětluje, proč obecní přirážky ne
rostly tak divoce jako obecní dluhy z poslední doby.

III. Že obesní přirážky £3 parkmistrování pana
Macháčka nerostly tak, jako se namnožilo obecních
dlahů, dáse vysvětlit. Za purkmistra Moravce musilo
se šetřit a sakládat reservní fond; spořitelna
v r. 1878 a následujících následkem případůzdejšího
cukrovaru a vídeňského všeobecného krachu,který se
rozšířil na všechoy království a země přišla o celý svůj
reservní fond na 58.009 zl. se páčící. Kryla totiš z
reservního fondu r. 1673 strát 7 943 zl., r. 1874
1.193, r. 1876 opět 13.814 zl., r. 1876 dokonce 17.868
sl. a r. 1877 ještě více totiš 18.316 sl.. tedy celkem
obrovskou sumu 58.653 slatých. Lets tato zna
menala těžkou krisi nejen pro Kutnou Horu a okolí,
ale též pro městskou spořitelnu. Neš opatrná správa
strany staročesko-konservativní opět spořitelnu kon
solidovala a sice tak, že jiš r. 1882 opět začala za
kládati resorvní fond, který r. 1882 obnášel 904 zla
tých, v dalších letech pak stále více totiš: 21.279—
84.884—43.951—62.931—56,:00—82.202—119.075—
120.083—182.980— a roka 1892 obnášel jiš 139.071
sl. Tedy atrana staročeská sa purkmietrování p. Mo
ravce nastřádala spořitelně fond téměř 140 tisíc sla
tých dostapující a učinila tak městu Kutné Hoře
přístupným vydatný zdroj příjmů. A právě tehdy 00
stal následkem nezřízených agitací pana dr. Pacáka
nyní tak vychralovaný Macháček porkmistrem Všecko
prý jest jeho zásluhu, nehledě, še jiní tonašetříli,
totiš ti kaceřovaní: p. Vojtěch oravec, být
purkmistr jako předseda,p. Vojtěch Krehan jako

„dále výbořípp. Em. Čejka, B. Černý,
Fr. Holub, Josef Kutilek, Jan Olóva,Adolf Pe
řina, Fr. Potměšil, dr. Šafránek, Jos. Vavruška,
Vil. Waněček a jejich političtí přátelé,kteří od
r. 1882—1892 spořitelnu6 řídili a v obecním sa

1898 |,
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nd úhrnem| 40.400321.-----Že nynější vládnoucí strana dává ky —
ne z úspor vlastních, ale z úspor dřívavládnoucí strany
pena Moravce,Krehana, Kutíjka, Ladislava, Hradec
ckého, dr. Mlčana, arciděkana Vorlička atd. vyplývá
mad slunce jasněji s toho, fe od 1803 vzrostl reservní
fond ponse o 4.850 sl., 4.204sl, 5.040sl., 6.490sl. atd
ročně. Kdežto sa Moravce stoupal reservní fond téměř
o 15.000 zl. ročně, stoupá nyní za Macháčka asi o
6.000 zl., tedy o mnohem menší sumu, než-li dává
město příspěvků.

K procké Listy“ namlouvaly věcí nezaalýmsvým čtenářům, še sa Moravce, Staročechů a těch kle
rikalů byly přirášky větší než-li nyní. I v tomto pří
psdě chlubí se cizím peřím a pouze nepootivou eska
motáší mohou takový nesmysl tvrditi.

Uváší-Ji se, še při zsaokroublené sumě c. k. daní
per 60.000 sl. — jest zapotřebí iproc. přirášky obecní
na 600 zl. — plyne z uvedeného, Je příspěvek spo
řitelny sa +. 1898 rovná se skoro 20procentům
obecní přirášky, o kterou by poplatníci nyní mu
seli více platit, — še to ale platí spořitelna, to
není zásluhou nynější správy, nýbrá dřívější správy
obce, jak jsme jiš pravili a — číslicemis obecních
rospočtů panem Macháčkem a jeho stranou — se
stavených, dokásali.

s teď ty disky dle „P. L.“ a dle tišténého roz
Co se týče dluhů obecních, obnášely při odstou

pení pana purkmistra Moravce dle rozpočtu z r. 1892
celkem 341.181 zl. 49 a půl kr. a G dle rospočtů
obecních důchodů p. Macháčka ma rok 1898 prý
obnášejí 599.853 al.1'!

Avšak zde není v rozpočtu na straně 14té sez
nam městských dluhů úplný. „Podvysocké Listy“,
hájíce Pacáka a Macháčka mají se pouse k těmto
dluhům obecníma jako Jidáš Krista sradil, sa

pojí ty ostatní dluhy a ty nejsou věru maličké.aké městský rozpočet učinil tu početní„opravu“,
dle které se dá kašdý echodek v knihách odstraniti
a kterého ušívali také často ústaváčtí finanční mini
stři, když chtěli státní finance růšově obarvit a vy
líčit; udělali totiž prostě z passiv „aktivní kapitál“.
Pan dr. Pacák nančil se patrně ve Vídni aspoň dlahy
sakřidovat a proto městský rozpočet na rok 1898 vy
kasnje mezi mimořádnými příjmy —„vypůjčné

nize“. Praví se totiž v rozpočtu na straně 7:
„Vypůjčené peníze.“
V r. 1897 byla dle uenešení obce s 30. září 1897

č. 4908, schváleného okresním zastapítelstvem 15. října
1897,z městské spořitelny povolena výpůjčka 350.000
sl., která so má zajistiti na hypotéku statku Č. Ja
novického 200.000 zl. a Loreckého pivovaru 160.000
zl.; dohromady 350.000 zl. a má se dle nastalé potřeby
vysvednonti a upotřebiti: 1.) na stavbu nové realné
školy s částí 150.000 zl.; 2.) na uhražení zálohy uči
něné stavbou nových městských činžovních domů
70.000 zl.; 3.) na zřízení v měšťanekém pivovaru v
Lorci za příčinou převzetí téhož do vlas'ní správy
100.000 z/.; a 4.) na stavbu nového domu pro c. k.
cejchovní úřad a jiné stavby 30.000 al., činí opět
350.000 zl.

Poněvadě výpůjčky na vlaský dvůr, na přístavbu

Harri provedení kanalisace, novostavby městskýchčinžáků atd. již v letech 1803—1894 učiněny byly,
tedy „Podv. Listy“ avé věřící čtenáře zcela uprostě
obelhaly a dle městských rozpočtů obnášejí tedy měst
skó dlahy 699.853 zl. více 350.000 zl., tedy do
hromady 949.658 zl. Protoše r. 189%činily aktivní
jistiny obci patřící 43.120 zl. 46 a půl kr. a nyní ee
zmenšily na 14 tisíc, protože se neuvádí osvětlovací
fond per 6023 zl. 80 kr. a apořitelna dala obci od r.
1898-—1898 celkam 49.400 zl., tedy vétší vydání je
tím patrnější a zmenšení kapitálů tím nápadnější.

Tak obrovské vzrůstání obecních výdajů a
dluhů masí zaleknouti ovšem každébo myelícího člo
věka. Roka 1892 činily dinby, tedy i ty „aktivní ka
pitály“ 344.181 zl. 49'/, kr. a nyní de facto zhoršil
se finanční stav obce o více než milion, čili přesněji
vzato, vydala obec za krátké šestileté Macháčkovy
vlády — pokudje to ovšem v městském rozpočtu
z Cilerviditelno nesmírné peníže. — Aby se po
platníci této obrovské citry tolik nelekli, nevřaděna

vůbes do rozpočtu, ale děje se oní prostinka zmínka
jako o skromné fialince pod titulem: „vypůjčené pe
níse“ — v „mimořádných“ příjmech. Vypůjčím-li s',
mám ovšem „příjem,“ ale v poctivé české řeči na
zývá se takovýto příjem prosaicky: „diuh.“ A!e tato
doznaná suma nových dluhů není „konečná,“ nýbrž
jest to vlastně suma ua prvopočáteční výdaje.

Nikdo myslící nebude přece věřiti, že rozpočte
Dých 150.000 zi. na ;ostavení a vnitřní zařízení a vy
zdobení realky postačí. V astavitelské praxi známy
jsou „eícestavby, představby, nepředvídané výdaje,
důstojnější sařísení stánku osvěty atd“ — a tu
netřeba žádné bujné fantasie k počítání, že stavba a
zařízení reulky bude státi daleko přes 200000 zl. 

Na obecní činžáky, jichš nebylo sapotřebí,
an nesčetných bytů v městé jest prásdno, počítá
se jen hypotéka 70.000 zl. „P. L,“ ale v netřeženém
okamšíku prozradily, že stály 100 tisíc zlatých!
Jen? Nač ta konkurence obce s měšťany, ma
jiteli domů?!l Ani zs obecních rozpočtů ani z
obecních účtů nelze určitě seznati, mnoholi ty čin
žáky vlastné stály. Marně by to v rozpočtu někdo
hledal. Podobně nejsou známy celkové výdaje na
„vlašský dvůr“ Tajemné se „vlibuje“ voličům, že p.
dr. Pacák „rymůže“ nějakou vládní subvrenci Po osmi

mladočeským slibům vůbec nevěříme. Nepřejeme mě
stu překvapení v budoucnosti, že ty činžáky a vlaš

vě dvůr stály pa př. 0 100.000 až 300.000 zl. více.Kde není v rozpočtu přesných závěrečných účtů, tam
je dlo trpké zkušenosti každé překvapení možno.

A teď přejdeme k Loreckému pivovaru.
„ Na afízení pivovaru za příčinou převzetí do

regie obce ustanoveno z povolené výpůjčky 100.000

mi. Poněvadš se má výroba zvýšit, bude třeba opřav,
festaveb a přístaveb,simotvorného zařísení, nových
ádí, sudů velkých sklepních, nádob dopravních, hekto-,

jedno-, půl- a čtvrthektolitrových, tedy kašdý znalec
se potutelně zasměje, pak-liMacháčkovci a Podvyso
cké se domnívají aneb dělají jako by se domnívali,
de 100.000sl. stačí. To jest pouhá první splátka.
Zařízení stavební a sladovnické, možno že se provede
sa 100.000 si. Ale jediný simotvorný stroj stojí 60
aš 70 tisíc slatých. V každém pivovaře musí přece

počítati s možností, že uprostřed hlavní kampaně,dy jest nejvíce simy (jinde ledu) zapotřebí, se zimo
tvorný stroj pokazí a že oprava jeho může trvati i
více týdnů. Tu v každém pivovaře mají simobvorné
stroje dva a musí je míti. Což mají tří aš čtyřmě
síční výrobu piva na spilkách a v sklepích zůstavit
možné zkáze, mohou 5 až 10 tisíc hl piva nechat
se skazit a pustit výrobu v ceně 40 aá 80 tisíc zla
tých do Páchu? Tedy na zimotvorné zařízení nebude
stačit 60 neb 70 tisíc zlatých, ale 100 až 140)tisíc
slat. — Pachtované pivovary, když je pachtýř pustí
mívají špatné nádobí. Při výrobě 20.000 hektolitrů
bude třeba na pořízení nových kádí, sudů atd. aspoň
80.000 zlatých. A ťeď potřebuje ptvovar provosova
cího kapitálu na sásoby ječmene, sladu, chmele
atd. 100 a více tisíc zlatých. Na zařízení lorecké
ho pivovaru a vedení jeho ve správě obce dle množ
ství výroby třeba počítati 270.000 aš 400.000 al.
a ne pouhých 100.000 slatých.

Dále se počítá na stavbu cejchovního úřadu
80.000 zl. Realka, činžáky, pivovar, sladovna, cejchovní
úřad nepořídí se tedy nákladem 350.000 zl., ale nej
méně nákladem o 250.000 až 400.000 zlatých větším.
Zařízení v pivovaru musí se provésti vůbec ve vět
ších rozměrech, má-li se vyplácet a obecní dlahy ne
budou tedy obnášet 950.000 zl. ale o 260 až 400
tisíc zl. více. A tu mají „Podvysocké L.“ tedy ne
milion ale mnohem více dluhů, jimž se nebude lze
vyhnouti, když k nim učiněn krok první.

O vy, šťastní potomci, jaké nedozírné pole čin.
nosti se Vám otevírá!!1

Jistý bodrý muž, kdyš se jednalo o tom, aby
se potomatvu zachovalo něco, byl proti tomu, že prý
potomci pro něho také ničeho neučinili. V našem krá
lovském horním městě se ale zajisté potomstvu za
chová pěkná památka.

Dle rozpočtu za p. Moravce r. 1892 obnášely
anouity (t j. umořovací eplátky kapitálu 2.822 zl. a
úroky z obecních dluhů 9.812 zl.) celkem 12.184 zl.

Dle rozpočtu E Macháčka r. 1598 ale obnášíannnity 5.422 zl. a úroky22.090 zl., tedy celem 27.422
zlatých, fedy o 15.300 sl. více, Ale v tom nejsou
ještě obsašeny annuíty a úroky z posleduí půjčky
per 350.000 el. a které následkem učiných prvních
kroků následovati budou. Jaká to krásná perspektiva
do budoucnosti !11

i si myslí Macháčkovci, pak-li mobla Praba
v posledních letech nadělat 22 mil. dlahů, še mohou
také milionekdluhů nasekat?

Řád selský.
(Dokončení).

Pan Florian Griespek ustanovil dále ve
avém selském řáda před 290 lety vydaném:

S. 19. Sirotky panské ať žádný rám sobě nepři
stavuje, ale předveď je na den sv. Martina před vrch
nost a tu vedle vůle páně neb úředníka v místa hodná
v služba k jakékoli práci obrácení buďtež, bez ublí
žení a s dobrých jejich opatřením.

8. 20. Sirotkům a ani žádnému jinému bez vě
domí vrchnosti žádných penězz práva vydáno nebudiž
a to proto, že mnozí marně utrácejí.

8. 21. Sirotci, kteří zběhnou (ze služby), buďte
vyzváni do čtvrť roku se k pánu vrátit, nechtějí-li o
svou spravedlnost přijíti.

„ 32. Čeledi aby jedni drahým neloudili, a kdož
by v tom shledán byl, má o to skutečně trestán býti;
též čeledi vandrovní, zběhlé od jiných hospodářů, podlé
zřízení zemského, aby žádný bez listů a vědomí pána
neb úředníka nepřijímal, jinak budiž od vrchnosti
podle vůle trestán.

8. 23. Co se týče nádenníků podle svolení eně
movního všech třech stavů, aby se v placaní za ja
kéžkoli dílo tak a nejináč jeden každý zachoval, a
více nad uložení neplatili, a to pokutou, dle vůle
vrchnosti.

S. 24. Zhoubců zemských všelikých by nepře
chovávali a nepodporovali, naopak, strhne-li někdo pro
ně pokřik, jeden každý pomocí honiti je má tak, aby
škůdci takoví právem obklíčení byli pro ochrana jed
noho každého; to pod pokutou na hrdle trestání, k
výstraze jednomu každému.

S. 25. Všeliké lovy v lese, poli, v řekách ve všem
přísně zapovídají. Kdoby věda pachatele vrchnosti
neudal, trestán budiž jako pachatel sám.

$ 27. Kdo by cizí na vrchnostenském statku
lovil. otažte, kdo je, a není li z rodu šlechtického,
předveden budiž oa zámek.

8, 27, Do lesů panských aby žádný bez hójných
nejezdili, ani v nich nesekali. Kdo by tak neučinil,
budiž hájným jako jiný zloděj do zámíu k potrestání
předveden. .

8. 28. Kdož louky neb role podle řek mají, ne
smí je k vůli povodní zásekami zažovati.

„+ 8, 29, Strany přímlav, aby jeden každý se k
žádnému jinému neutíkal, než toliko ku pána neb
úředníka; neb od něho má každý spravedlivě opatřen
býti. Pak-li by kdo jinde přecepřímlavy hledal, trestán

8. 30, Slibů a rukojemetví na jiná panství bez
vrchnosti nečiň; jinak budiž trestán a bled z toho
vyváznouti, jsk můžeš.

8. 31. Do cizích mlýnů nevolno obilí vozit leč
do panských, jichž mlynáři poručeno mají, spravedlivě
se chovati. Na mlynáře, jenž šidí, třeba si stěžovat
u pána. Kdo by jinde mlel, mějž 14 dní vězení a po
katy dvě kopy míšeňeké.

8. 32. Kdo je vyzván jíti za honce na lov, do
stav se v čas, neb pošlí hodného zástupce, jinak týden
věsení a pokuta dány ma buďtež. Domácí psy nelze
do pole s sebou oráti k vůli poškození zvěře; kdožby
se pak toho dopustil, jeden — každý svého pra na
zámek přivésti musí.

8. 38. Kdo chco na smrtelné„Bostali poračenstvíčnit o svém statko, povolá rychtáře i s konšely, a
k vůli lepší paměti buď poračenstvík doléhání rych
táře zaznamenáno. Umře-li zůstavitel, odeboř se rych
tář do jeho domu, vše opatř a zamkni, tak aby mic
smařeno nebylo; pak oznam úmrtí na zámku, proto
aby se svrškové sepsati a sirotci dostatečně ve všem
opatření byli. Bez dovolení vrchností nelze v kšaftu
poroučeti něco lidem cizích panství, jinak taký kšaft
v nic obrácen býti má. Poručenství buď dědicům a
přátelům ve 4 neděle přečteno a oznámeno.

8. 34. Hověsí dobytek bez vůle pána nelze jinam

prodávatí jinak propadá cenou takovou, za jakou doytek prodal a mímo to buď potrestán. A protož, kdož
by co prodati chtěl, nahora prve řezníku oznámiti
má, on s ním podle slušnosti smlonvati bude a na
sámka podle smlouvy zaplaceno býti má.

$. 35. Kdo by jinému na pozemcích zvlášť pa
sením dobytka škodu činil, budiž poškozením k od
škodnění přísnému povinen.

$. 36. Podrahu nelze bez svolení pána neb úřed
níka přijímati, jinak trestání neujde a mimo to po
katy dva strychy ovsa dá. Podruzi ve vsi mají jíti
především na díla panská. Jestliže by pak který, maje
tu své obydlí, choditi ani sousedům z penězdělati
nechtěl a jinde na granty odcházel, toho každého
rychtář s konšely vzíti má a na zámek postaviti; neb
takoví v obci na panství trpění býti nemají.

Kdož by se pak tak nezachoval, jakž tito arti
kulové vypovídají, ten každý jako neposlašný a pře
stopník toho chvalitebného řádu má trestán býti sku
tečně po příklad a výstrahu jíným.

Artikulové tito objasňují nám jednak tebdejší
poměry poddanské, poměr vrchnosti k poddaným, jed
nak i spůsob hospodáření a návyky i »lozvyky kol r.
1588 panující.

Uředníkům bylo opět nařízeno, aby poddané
jednou v týdnu vyslechli obyčejně v sobota. neb ihned
podle spravedlnosti. Uředníci nesměli lidí opouštěsti,
nýbrž svého a nikoli krčem sí hleděti. Kdož by z pod
daných schválně mrhal, tomu měl úředník grunt vzíti
a jinému, lepšímu hospodáři dáti. Další ustanovení
týkala se přijímání a propouštění poddaných s vůlí
vrchností.

Schupní synkové, jenš bysek literní slašbě
hodili, k panské službě vybrati a fedrovati se měli.
Úřednícimělijen mírně trestat; katem nemělidáti
trestat bez vůle pána. Bráti úplatky, bylo úřed
níkům zakázáno. Pokuta se měla poddaným uklá
dati raději dílem uež na penězích a jmění. Sirotčí
akostelní penízeměli úřednícive zvláštní trahle
chovati. Písař měl s čeledířádně vruby držet. Pivo
směli poddaní od jinud bráti jen tehdy, nebylo-li na
panství vrchnostenského pivovaru Za mletí se platil
šestnátý díl měříčného. Kdomlel obilí jinde, propadl
tolika obilím, co ho jinde semlel. Rychtáři měli peníze
o Jiří a Havla vybirati a panskéma písaři odváděti.
Některé poplatky platily se naturaliemi, na př. sle
picemi, vejci atd.

===

Drobná obrana.
Hrdinství katelické. — Dvavídeňští

kněší katoličtí, kteří by jinak té povinnosti ne
měli, nabídli se, že půjdou sloužit morem onemoc.
nělým, a jsou k nim skutečně posláni. — Je to
nejlepší sprcha na naše „muže charakterů“, kteří
nemají pro katolické náboženství jen výsměch a
slinu. — Bojovníkům z tábora pastorů našich to
taky odporoučíme k úvaze. Když totiž v Ženévě
zuřil mor, vzkázal Kalvín a kazatelové jeho měst
aké radé, že „necítí v sobě síla“ nemoc
ným sloužiti. — PodobněLuther řekl,že není
třeba k nemocným choditi. Kdopřijal ve
čeři Páně o velkouocích, to prý mu už plati po
celý rob. Něco jiného jest sedét v sucho a za
stolem, jejž Luther obzvláště u.iloval, a páchot
vtipy na církev „antikristovu“ — a něco jiného
dávat život za bližní.

Hlas lidan © Iškovi na Nové Pace
a ve vůkolí. „Kdyby do něj co bylo, nemusel
by utíkat do Švýcar, kde přijímají všecky zběblé
lidi, kteří se minuli cíle, i Luccheniho“.

Protestantská snášenlivosťnakonci
devatenáctého století. — Ve Svedskuuro=
bili zákon: „Pokouší-li se katolický kněz, jedná-li
se o uzavření sňatku před ním, druhou strana
přemlouvati, aby uzavřela smlouvu, dle níž by její
děti v jiné víře vychovávány byly . . . bude trestán
vézením až do 6 měsíců anebo pokutou až do
tisícekorun“.— Tak tedy ani jednodítě ne
smí býti katolické. O tomvšemnebudenikde
ani muž, a nesnášenlivými budou i na dále —
katolíci.

Drobné zprávy.
Svěcení kathedrálního kostela sv,

Ducha v Králové Hradel. Stavitelskéopravy
ve velechrámu našem proved! architekt pan Viktor
Weinhengst. Kathedrála jest uvnitř krásně polychro
mována a vyzlacena a čtyřmi velkými obrazy akade
mického malíře v presbyteři vyzdobena, V neděli bude
od J Milosti ndp. biskupa, který do Hradce zavítá
z Chrasti, slavně vysvěcena. Po 7. hod. ranní značnou
v kostelo av, Klimenta obvykla modlitby. Před 9. ho
dinou bude vykropení kostela zevnitř i uvnitř a po
9 hodině budou přeneseny v slavném průvodu svatá



ostatky pro hlavní oltář ustanovené s kaple sv. Kli
imenta do kathedrály av. Dacha, načež po krátkémvy
evětlení a dokončení sv. obřadů bude asi o půl 11. ho
dině slavná pontifikální mše svatá. Obryklá půldva
náctá mše bade v neděli uloužena u sv. Klimenta.
Velechrám sv. Dacha byl nákladné obnoven na oslava
50 jubilea panování Jeho Veličenstva císaře a krále
a súčastní se proto s.4vnosti též veškeré kraby úřední.

Řádná schůze městského zastupi
telstva v Hradci Králové bndesekonatidne
20. října 1898 o půl 3. hod. odpol. v sále „Besedy“
s tímto programem: 1. Zprávu pevnostního odboru,

zejména: a) o prodeji bloku Kkongregací školskýchsester de Notre Dame mateřince v Horažďovicích; b)
o prodeji bloku Z biskupskému studentskému semi
náři Borromeu; c) o prodeji stavenišť čís 6 v bloku
R, stavební parcely č. 471 v bloka D a stavenišť čís.
1, 2 a 15 v bloku O; d) návrh na parcelaci a oce
nění stavenišť v bloku R; e) návrh, aby byl náklad
1607 zl. 50 kr. na úpravu jízdní dráhy u býv. Praž
ské brány schválen a kryt z úspor pol. IL. 2) rozpo
čtu na r. 1598; f) návrh, aby byl náklad 3007 zl.
na úpravu jízdní dráby z malého náměstí k budově
c. k. odborné školy pro uměl. zámečnictvy schválen a
kryt z téže položky; g) vyžádá se konečné schválení
smlouvy kupní s kuratoriem diec. ústavu „Radolfi
num“ o koupi bloku Y. 2. Vyžádá se schválení ela
borátu o systemisování lesů velkostatku města Hradee
Králové. 3. Vyžádá se svolení k uzavření investiční
zápůjčky do 20.000 zl. na krytí: a) nákladu na před
běžné práce k zavedení pitné vody, zejména na schvá
lené již koupě pozemků a zřízení dvou čerpacích stu
den 8 přísl.; b) částky 2222 zl. 19 kr. z vyrovnaného
obnosu 38000 zl. zs stavbu „Sokolovny“; c) částky
7000 zl. na vyrovnání výkupu dávky právorárešního
dříví. 4. Vyžádá se svolení, aby kupní ceny za po
zemky č. k. 246/1, 246 a 247 v Roudničce koupené
ga 800 zl., č. k. 244/4, 244/3 a 245/2 ve Střebši kou
pené za 516 zl. 60 kr. obé pro rybníky, č. k. 176/2
ve Lhoté Malšové koupené k úpravě Náhona za 239
zl. a č. k. 164 a 166 ve Svinarech koupené k zale
snění za 350 zl. zaplaceny byly z hotovostí kmeno
vého jméní a aby tyto pozemky navzájem ku kmeno
vému jmění byly připsány. 6. Rozhodne se o návrhu
slav. c. k. okres. škol. rady pro město, aby bylo zří
zeno místo katechety při měšť. dívčí škole v Hradci
Králové. 6. Obsadí se uprázdněné místo policejního
strážníka, 7. Podá ae dobrozdání žádané slav. c. k.
okres. hejtmanstvím v Hradci Králové o žádostech za
udělení nové koncesse kněhtiskařské a kněhkupecké.
8. Rozhodne se o žádosti „Filharmonie“ v Hradci
Králové za příspěvek. 9. Rozhodne se o žádosti za
tímného komitétu vodního družetva na Pražském Před
městí o zaplacení poloviny nákladu odvodňovacího
projektu zemědělské rady obnosem 66 zl. 80'/, kr.
10. Rozhodnutí o návrhu zdravotní komise, aby ve
škeré do města dovážené maso, i jinde ohledané, po
drobeno bylo zde zvěrolékařské prohlídce.

Jubileum císaře a krále našeho
bude se dle výslovného přání Jeho Veličenstva ulaviti
jen měí svatou s „Te Deum“ dne 2. prosince. Všecky
veřejné a úřední slavnosti musí odpadnouti. Dle vy
žádané informace rozumí se tím i slavnostní hostiny,
jež by měly jakýkoliv vztah na císaře pána a to, ať
by slavily se kolem jubilejního dne samého anebo jindy

při odevzdávání neb svěcení jubilejních ústavů nebudov.

Vyhláška © podání výkazů od ma
jitelů domů za účelem přípravy pro ukladání
osobní daně z příjmů na rok 1899. Na základě $ 200
zákona ze dne 26. října 1896, ř. a. č. 220, o přímých
daních osobních a na základě článku 39. prováděcího
nařízení ke IV. hlavě tohoto zákona vyzývají se všichni
držitelé obydlených domů, po případě jejich zástupci,
aby předložili berním úřadům vyměřovacím ve lbůtě
níže určené a s poažitím úředních tiskopisů výkazy
všech osob v domě bydlících, spořádané podle bytů
resp. obchodních místností a při pronajatých budo
vách s uvedením nájemného a po případě podnájem
níkův, uvedouce zároveň jméno a způsob povolání ne
bo výdělku, pak i bydliště jednotlivých obyvatelův.
Při tom podpronajímatelé nechť uvedoa své podnájem
níky a nájemné od nich placené, přednostové domác
nosti pak udejtež všechny k jejich domácnosti patřící
osoby, která mají nějaké vlastní příjmy. K tema se
biíže podotýká, že držitelé pronajatých budov mají
podati „seznam domovní“ (vzorec B, s případnými
„seznamy bytovými“ vzorec C), kteréž poslední od
jednotlivých přednostů domácnosti potažmo nájemníků
mají býti vyplněny; naproti tomu v příčině budov
nepronajatých mají držiteló domů podati „seznamy
obyvatelů domu“ (vzorec D). Tyto výkazy (vzorce B,
C, D) buďtež vesměs přesně dle stava ze dne 15. li
stopadu 1898 v příslušných rubrikách náležitě vypl
něny a nejdéle do 20. listopadu 1898 u vyměřovacích
úřadů I instance (c. k. berních správ, okresních hejt
manství) od majitelů d.mů samých podány, uniž by
bylo vyčkáno, až orgány veřejné neb obecní pro tyto
výkazy přijdou. Kdo by odepřel podání zmíněných
výkazů nebo v nich vědomě nesprávné udaje učinil,
můče býti dle $ 247. citovaného zákona potrestán pe
něžitou pokutou až do 200 zl. Potřebný počet tisko

před budiž od stran u c. k. berní správy, okresníhoejtmanství, berního úřadu neb obecního úřadu vy
zvednut. V Praze, dne.z3. září 1898, Danzer.

Moravská česká universita. Doplnění
starodávných vysokých škol na Moravě a zařízení jich

dle nynějších potřeb země, jest dávnou touhou nejen
echů moravských, ale všech synů českého národa

vůbec. Dr. Riger žádal zřízení české university na
Moravě již před 82 pr redaktor tohoto listu, píše
o bývalých vysokých školách v Olomouci a v Brně,
přimlouval se za jich obnovení již před 20 lety v Mo
ravské Orlici, později pak v Politice, ve Vlasti a jinde.
Od té doby neutuchla tato záležitosť, poslanec Sei
chert ujal se jí na říšské radě, mluveno o ní na mo
18vském sněmu a v celé řadě manifestačních schůzí.
Vláda i říšská rada uznaly natnosť českých vysokých
škol na Moravě, ale obtíže dělá otázka jazyková. Obě
moravská hlavní města, Brno a Olomouc si přejí jen
německou universita. To jest nespravedlivé. Morava

jest se tří čtvrtin česká semě, 400.000ronegátů a židůa Němce jen vydávají, takže pravých Němcůne
rozamících česky anebo málo rozumějících jest na Mo
ravě sotva 200.000. Má-li 8 a půl milionů Němců ně
mecké university ve Vídni, v Praze, v Innspracku,
Štýrském Hradci 8 v Černovicích, pak6 a půl mi

lonům Čechůbyapotřily nikoli dvé, ale tři university. Kdežto 3 apůl mil. Poláků má dvě university,
má 6 a půl mil. hů jedinou universitou v Prase.
Jinde panují mnohem přísnivější poměry, pokudse
týká universit, Dobře pravil v nedělní pražské mani
festační schůzi pro zřízení vysokých škol na Moravě
prof. dr. Čelakovský, že ve Švýcarsku mají pro 8,000.000
obyv. 7 universit a připadá jedna na 400.000 hlav,
v Holandska pro 4,800.000 obyvatelů mají 6 universit
a připadá na 900.000 hlav, jedna, v Dánsku pro ?%
miliony obyvatelů dvě university, ve védsku pro7

milionů 6 univereit. Podobně js toma v Britanii,Francii, Belgii, Itelii, Uhrách a Španělska. Zde nikdy
nepřipadá universita na celé dva miliony hlav. V Né
mecku přichází jedna universita ná 3,600.000 obyva
telů, v Srbsku na 2,300.000, obyv. v Rumunsku na
2,500.000 obyv. a v Rakouska jest 8 aniversit pro 23
milionů obyvatelů. Jen v Balharsku a v Rasku jsou
poměry méně přízaivé. Čechů jest nyní 6,500.000 duší
a mají tudíž nepopíratelné právo na dvě vysoká čení.
Český národ tvoří čtvrtinu obyvatelstva Cislajtanie a
platí čtvrtinu všech daní, má tudíž právo žádati, aby
stát v tomto poměra na jeho školství přispíval. Stát
však přispívá místo jednou čtvrtinon, sotva jedinou
osminou tobo, co dává na školy vůbec. To nelze na
zvati epravedlivým. (Výborně.) Řečník poukazuje pak
k tomu, že loni bylo na České universitě zapsáno 2832
posluchačů. Na takový počet nestačí ani učitelstvo,
ani místnosti -Do největších poslucháren vejde se sotva
200 osob, zapsáno věsk jest pro některé přednášky
až 400 posluchačů. Jest myslitelno, jaká tam pak na
stává eitnace. Nejpovášlivější význam to má na fa
kultě medicinské, v klinikách a laboratořích, kde se

druhých vysokých škol. Řečník poukazuje konečně
ještě, že také z počtu českých středních škol vysvítá
oprávněnost toho požadavku a školy ty nenetále při

růstají Máme dnes 40 gymnasií s 18.000 žáky a 16
reálek se 7000 žáky, to jest kontingent dostatečný.
Dále jest třeba, aby zde byl ústav konkurenční, neb
jen tak lze odchovávati aniversitní dorost. Dokud
máme jen jednu universitu, nejsme s Němci rovno
právní (výborně), ze srdce však ai přejeme, aby také
bratři Slovinci (velký potlesk) co nejdříve a s námi
zároveň dosáhli rovnosti s rovnými. Zbývá pakotázka,
kde má býti druhá universita a technika zřízena.
Všecky důvody mluví pro Moravu, která po 3 století
měla svou universitu. Tato však byla r. 1855 bez
důvodné zrušena. Počet obyvatelstva, jeho vsdělanost,
hospodářská zdatnost, počet škol a vědeckých spolků
atd., vše to mluví na prospěch Moravy. V téže achůzi
nedělní mlavili ve prospěch zřízení české uaiversity
na Moravě rektor české university dr. Reinsberg, rektor
české techniky dr. Slavík, mladočeský poslanec dr.
Blažek, dr. Fr. Lad. Rieger, hrabě Vojtěch Schěnborn,
dr. Baxa, Moravani dr. Otakar Pražák, prof. Kame
níček a Vahalík a zástupce křesťansko-socialního od
bora p. Tereba. Z těchto řečí uvádíme jen řečstařič
kéhoRiegra. Pan dr. Frant. Lad. Rieger uvítán bouř
livým potleskem pravil, že poněkud nemile byl dotknnt,
když v novinách četl, že na dnešní schůzi mají mla
viti zástupcové všech politických stran, neb kde se
jedná o vzdělání a prospěch néroda, nemůže býti řeči
o stranách. (Výborněl) V takových případech jest
úkolem vlastence, aby všecky kapacity, všecky síly
národa volal k dílu. Řečník před 32 lety poprvé odů
vodňoval dnešní požadavek a podával sněmu návrh
na zřízení české university na Moravě. Tenkráte pou
káz+l k tomu, že úkolem university jest jednak vy
chovati státu činovníky, jednak rostění vědy. Morava
následkem nedostatku vlastních vysokých škol musí
býti úřadatky zásobována odjinud a proto je tam tolik
cizinců, kteří neznají jazyka lidu. Kdo však jazyk,
v němž jednati má, neovládá, hlodí jej odatrčit. Nejed
nou bylo řečeno, že věda jest moc. Zdaližjest to v pros
pěchu státu, dáti všecka mocjednomu? Zdaliž se pak
nestane jeden pánem a drahým eložebníkem? Věda
však také oplodňaje práci národní a jest tudíž chlebem
národa. Když národ nemá prostředků, aby se vzdělal
ve vědách, zůstane ve stava podřízenosti, kde dva de
monové vedle sebe žijí. vzdělaný a nevzdělaný; onen
se stane pánem tohoto. Nemohou vedle sebe státi,
aby se vzdělaný nevzpínal nad nevzdělaným, eynové
tohoto pak hledí se často odnárodniti, neb takových
rytířských povah, které se hledí zastávati vždy jenom
chudých a slabých, jest v každém národě jen málo.
Každou chvíli se nám vyčítá nerovnocennost. O nás
Češích to dnes už neplatí. Naše duševní produkce ne
zůstává za prodakci Němců. My neustále zápasíme
za rovné právo, ale toto jest jenom illasí, nebudeme li
státi na stejné výši kaltarní. Vzdělaný domnívá se
vždy míti právo notiskovati nevzdělaného, strčí ho do
babna a pak řekne: ty jsi zamezaný a nehodíš se do
salonu. (Smích) My chceme, aby náš lid mohl se po
vzněsti k výšinám vědy a humanity, aby křivda, která
se nám po věky děla, byla odstraněna, a proto žá
dáme za emancipaci z tohoto stavu služebnosti a spro
stoty. (Bouřlivý, dlouhotrvající potlesk a volání slávy.)

Cukrovky vykazují letos mimo nadání ve
likou sklizeň. V Předměřicích a v mnohých jiných
obcích sklidili po korci až 140 metr. centů, jinde aš
160 metráků. Protože řepa jest letos mnohem cuker
nější než v jiných letech, budou míti z letošní kam
paně užitek nejen cukrovarníci ale i rolníci.

Svobodomyslaá strana utrpělapřivol
bách do okresního zastupitelstva na Mělnicka zdrcu
jící porášku. Z liberálních Mladočechů a protestant
ských jejich spojenců, který: se klade za vinu úpa
dek záložny mělnické a pašovské hospodářetví v okre
su, nebyl zvolen ani jeden. Zvolen byl pouze oblíbený
nynější okresní starosta Bradáček a dva mírnější
Mladočeši, ostatních 19 zvolených atojí v největší
oposici proti bývalému okresnímu tajemníku a kasf
rovi záložny Winklerovi. V redakci Národních Listů
vítězství Naxsrovo, Ratajovo a jejich přivršenců na
Mělnicku způsobilo zděšení.

Maso z venkova de Hradce Krále
vé devezemé podléhá dle usnešení městskérady
ze dne 16. října t r zvěrolékařskému ohledání v pro
satímních městských jatkách. Dováška masa smí se

díti pouze pob“ šli, vestředu a vsobotu ato nejdéle do 9. hod. dopoledne, a konati bude městeká
stráž policejní dozor nejpřísnější na dováška tato.
Jeou tedy ti, kteří maso odjinud do Hradce Králové
dopravají, povinni, toto v měst. jatkách dáti ohle
dati. Řesníkům a bostinským není naprosto dovoleno
koapiti neb odebrati maso dovezené, které vozdejších
městských jatkách městským zvěrolékařem ohl
nebylo a oo takové razítkem označeno není.

Po ovoci jejich poznáte je. Antonín
Samek, dělník ve slejvárně Malo-Svatoňovické, horlivý
vyznavač nauky sociálních demokratů, oženil se as

před třemi roky; ale nikoliv šťastně. Po svůdném příladu předáků socialistických necítil k ničemu takový
odpor jako ke skutečné práci. Když ho dena hnala
k vůli chlebu do továrny, stloukl ji. Ta však ucho

ila posléze nabitý revolver a postřelila muže dó ru
y a pod bradu, tak že kule ústy vyšle. — Jiný

obrázek k vůli změně z tébora pokrokářů.žiletý syn
řídícího učitele ve V. Pořiči u nova Oskar Skacb,
zapsaný na medicinské fakultě české university, hor
livý dopisovatel „Školského Obsoru“, „Osvětylidu“ a

obných „vzdělávajících“ listů, oznámil před časem.

své vystoupení z katolické církve. Nan pak uprchl:— jak se praví — do Anglie, byv stíhán zatýkačem
pro zločin velezrády, kteréhož wedopastiti měl zápi

smy pamětní knize na rozhledně Dobrošovskéu Náchoda.

Nezsámý sebevrah. Ka koncipředešlého
týdnu nalezeno bylo v panském lese Dobřeňskémokresu
kutnohorského na stromě visící mrtvola neznámého
as 5ólet starého maže. Byl slušně oděn a nalezlo se
u něho as 13 zl. peněz. Obvodní lékař pan MUDr.
Weigner z Hory Kutné konstatoval sebevraždu a ne
známý pohřbenv pátek na hřbitově dobřeňském. Kdo
aodkad | neznámý ten by byl, dosud nedalose sjistiti.

Překažená operace. Postavuučitelském
není drahého stavu, který by o neomylnosti své „vě
dy“ tak byl přesvědčen, jako stav lékařský. Není obo
ru lidského vědění a umění, do něhož by si nadšený
adept cechu Hypokratova ne základě své „vědy“ smě
rodatně netroufal zasábnonuti. Až do nedovna byla to
hlavně církev, škola a architektura, o něš se medicina
ráda zejímala; poslední dobou jsou to zvláště soud
cové, jímš se do řemesla míchají. Že však následkem
takovéto všestranosti trpí někdy důkladnost, přesvěd
čil se onehdy starosta jedné z nejbohatších průmyslo
vých osad českého severovýchodu. Jediná jeho dceru
ška 18letá Božehka stižena byla jednoho dne z rána

pradk mi bolestmi, tak že na rychlo posláno proléaře. Tenpřijel, vyšetřil a rozpoznal na zakličkování
střeva, od čehož není pomoci jiné, než rychlá operace.
Maminka slyšíc o operaci omdlévá a o mnoho lépe
není tatínkovi, leč vzpamatuje se, a telegrafuje pro
lékaře drahého. Ten přijde,vyšetřaje a výsledek dia
gnosy zní: bříšní průtrž, od níž není pomoc — leč
rychlá operace. Nové mdloby, nový nářek. Mezitím
ovijí se dceraška na loži a nářek její slyšeti po celém
domě. Již chce otec povoliti nátlaku lékařů, kteří do
kazují, že každá minuta drahá, že za nic neručí, od
loší-li se operace o hodinu, když přišouláse stará
matka starostovaa radí, aby nutno-li už operaci pod
niknouti, povolána byla „moudrá paní“ z obce a pro
vedla zatím „operaci“ bez nože. Stalo se. Avýsledek?
Páni doktoři skládají pinzetty elancetty, jehly i ron
dy a ujíždějí domů — není jich více třeba.

keolský Obzer píše o prolhanostikleri
kální žurnalistiky, poněvadž prý není pravda, že „ji
stý dopisovatel Školského Obsoru, který odpadl od
víry, v potřeštěnosti své hlásá, že je každý bobem a
Že se maji mocní vraždit! — Konstatujeme, že je to
pravda, co jeme napsali „že je to pravda v plném ros
sahu a není to pyramidální lež, jak drze trrdí „Škol.
Obzor“, který svým beránkům namlouvá, že si zprávu
„Obnovy“ vymyslil některý zarytý odpůrce „Školského
Obzoru“.Ano,tento—prý „učitelskýlist“máanarchi
stu za svého spolupracovníka a patrně, že jich má i
více.

Jak podporuje Bavorsko společný
prodej hospodářských výrobků. Bavorští
rolníci nemohou si na netečnost a lhostejnost vlády
k zájmům hospodářským tak jako my stěžovati. Již
dříve věnovala vláda bavorská veškerou puzornost
rolnickým družstvům nákopním a prodejním, poskyt
navši jim všechny možné výhody, blavně pak naří
dila správě vojenské a ústavům státním, by přede
vším jiným své potřeby kupovali u zmíněných draž
ster. Po letoší skvělé sklízni připomíná opět vláda
bavorská úřadům, by dražstvům rolnickým věnovaly
rozhodnou a prozíravoau podporu, Zároveň nařizuje
generálnímu řiditelství státních drah, aby stavby obil
ních sklad:šť rolnických při drahách všemožně pod
porovalo a umožňůvvalo, tím, že jim má propůjčit mí
sto ku atavbě skladiště, i kdyby tím měl povatat
náklad až 10.000 marek, tak že družstvu bude třeba
jen poříditi stavbu. A co děje se v tom obledu u nás?
Pak má naše rolnictvo s cizinou konkarovati|

Raiffeisenovy zálošny. ÚstředníJednota
česk hospod. společenstev vydala knibu: „České spo
řitelní a záložní spolky dle vzoru Raiffeisenova“, v
níž se podává návod ku zalošení a dálšímu vedení. Jest
to kniha velice praktická, srozumitelně psaná. Konse
kventními příklady jest provedeno účetnictví od po
kladničaího denníka až do bilance, tak že každý ve
lice enadn> pochopí na pohled těžké vedení účetnictví.

poporačujeme vřele knihu tu, připomínajíce, še Úatř.Jednota česk. hosp. společenstev (Praha, Jangn.anova
třida č. 25, 28) zašle každému zakladateli všecky ti
skopisy potřebné k založení a návod, jak za sebou se
vše vyřizuje, zdarma, tak de tiskopisy třeba jen vy
plniti a úřadům podati. Nechť farní osady, vzláště
od městských spořitelen vzdálenější, pilně ty blaho
dárné spolky sakládají; poznají brzo výhody a pro
spěch farníků. Nedejme se předstihnouti od krajanů
německých, u nichž ve velikém rozkvětu Raiffeisenky
jsou, zanechme planého husitského faogličkářetví a
svelebme raději bluhobyt lídu. Kniha zmíněná ve slíč



ně úprorů s pěkal vesbě str. 802 stojí i s poštovnýmnk"+ í uěřtel va Velkém Pořící, p. Karel
Skach píše v opravě „Školského Obsoru“, fe pravda

jest, že se ho p.inspektor tásal, jest-li to syn jeho(še do Bol. Óbzora, a že témuž „klerikální listy

redně odpovídají aš i ačitelský stav enišají, jsoucetoho domnění, še to nčitel“. — Nevíme, zda li to p.

inspektor řekl, pak-liano, tedy mypo inspektorovipravíme, še pokud „Obnovy“ se týče, tato pojednala
o slátanině medika Oskara Skacha věcně, vytýkajíc
mu hrubé ignorantetví. Že byl Oskar Skach zapsán
na medicínské fakultě a že není a nebyl učitelem, to
„Obnova“ věděla a chlapecké jeho plátaniny na vrub
něltelstva také nekladla.

Českému obchedalctvu a živnost
ctra. Aby rozdávání dárků štědrovečernícha navo
ročních, o jichž odetranění se již po leta jedná bylo
samezeno, usnesli se loňského roku zástupccvé ob
chodnictva a živnostnictva doporučiti, aby místo dár
ků vánočních věnoval se raději příspěvek Ústřední
Matici školské, která zaň vydá veřejný diplom, jímě
se obecenstvo žádá, aby od příznivce Ustřední Matice
školské dárků vánočních nežádalo a jej podporovalo.
Poněvadž loňského roku výsledek této akce byl celkem
příznivý, činí se přípravy, uby letos tento způsob od
stranění dárků vánočních proveden byl všeobecně a
obchodnictvo se tudíš upozorňnje, aby zbožím pro
dary vánoční se nezásobovalo. Zovrubnější zprávy ba
dou následovati. Dotazy zodpovídá kancelář Ústřední
Matice dkolské v Praze.

Svěcení kathedrálky. Za příčinousvě
cení nově polychromované kathedrály v neděli dne 80.
t. m. budou církevní badovy ozdobeny prapory. Na
dějeme se, še i ostatní pp. majitelé domů připojí we
výsdobou svých domů k této církevní slavnouti.

Divadlo v Adalbertima. Jednotakatol.
toraryšů sehraje v neděli dne 80. t m. „Modlitbu na
hřbitově“. Obraz ze života v 5 dějstvích. Začátek o
7. hodině. Spolková místnost. Lístky na sedadla lze
obdržeti po celý den ve spolkové místnosti.

Pěvecká jednota „Ellška“ pořádati
bude dne 18. list. koncert, ve kterém mesi jiným
provedou dámy velkolepouscénu „Přástky s bala
dou“ z opery: „Bladný Holanďan“ od Richarda
Wagnera. V úlohu Senty uvolila se ochotně sl. Ma
rie Vaníčkova, dcera hospodářskéhorady J. Osv.
hraběte Haracha. Všichni, kdož měli příležitost na
slouchati zpěvu slečninu, okouzlení byli svačným ko
vovým a emineatně vyškoleným hlasem -jejím.Připo
jíme-li, že naše dámy objeví se v připadných krojích
při kolovratech, bude to zajisté obrázek zajímavý. Se
vzácnouochotousehraje „Jednota divadelních
ochotníků na to některou jednoaktovku. Záenamy
na lože a sedadla přijímá laskavě kněhkapectví pana
B. E. Tolmana.

Z kruhů učitelských. Povčstný„mravo
kárce“ a stálý „krmitel“ z okresu školního Krélové
hradeckého v „asketickém“ „šornále“ páně Hofrych
trově jinak „fici-Heracles“ odhaluje často „špatnosti“
a taje, jež v okrese zmíněném se dějí. Děsno, jak to
u nás vypadá! V posledních několika číslech „osla
vuje“ c. k.okr. školního inspektora! A která je toho

říčina? To, že odvážil se říci pan insp. při okresní
onferenci těm „hodným“ pánům, pravdu, že odvážil

wevytknouti a odsouditi jejich beztaktní chování, že
místo, aby přítomni byli mši svaté, jež slonžena byla
v kapli v reálce pfed okresní konferencí, ostentativně
nezúčastnili se jí, chodili po chodbách, hlučeli a ba
vili se! Inu, oni nepotřebují Pána Boha! Tím, páni,
jichž se týče, dali si sami svědectví duševní chudoby,
a „také katolického“ přesvědčení. (Chování jich stojí
za úváženou. A tací páni „vychovávají“ katolické
děti! Pan c. k. školní inspektor dal patřičný výraz
uvému překvapení,že by učitelstvo tak se mohlo
chovati,učitelstvo —vychovatelstvo; a správ
ně to jejich chování charakterisoval a odsoudil! Proto
nysí ten rámus, ten hluk „strašidla ze zlatého prata,“
ješ se svým plukem nespokojenců, závistníků a noh
eledů, chrlí bahno a kal na osobu úctyhodnou. Jen
tak dále pánové! Jste na nejlepší cestě docela svou
reputaci, tak již hodně pošramocenou, mezi lidem úplně
si zničiti. Špiňte a házejte kal po lidech upřímně
s učiteletrem myslících a cítících a odpuzojte je od
nás. Není vás sice mnoho, většina učitelstva našeho
okresu není s vámi, odsuzuje vaše jednání — neb
nejste ozdobou stavu učitelského. Jeut nejvyšší čas,
aby učitelstvo okresu našeho opravdově katolicky
smýšlející vyvinulo 80 z jařma pseudoradikálů a od
soudilo fnsulty. Zajisté žádný upřímný katolík-učitel
nepostaví se v okresu našem za hanopisce do Hof.
rychtrovského „Obzczu“ aže podá nám ruku k svorné

ráci na roli školské, k mravnímu zdokonalení sebe.
polek čes. kat. učitelů rád chce žíti ve smíru a přá

telství s rozvážnými kolegy. Poznejte nás a nebudete
se nás báti. Co pánové svedli svým radikalismem?
Byli politickou stranou použiti za agitačního berana
a když vykonali jako mouřenín svou úlobu, odetavila
je tatáš strana. Proto obraťte!

Smraďoch. V jižní Americešije zvíře, kte
rému učení přírodozpytci přezděli amraďoch (das

gemeine Stinkthier), Smraďoch ten, když vidí,oho se bojí neb jejž považuje za svého nepřítele.
buď zs strachu neb ze zlosti vypouští ze sebe pene
trantně zapáchající tekatino, kterou snaží se odpůrce
omráčeti a saetrašiti. Takový emraďoch :gemeines
B nthien exotického původu vychází též nedaleko
Páchu v KatnéHoře s Švaroovy knihtiskárny vždy
v sobotu za voumraku. Zs zlosti, že poctiví lidé se
ho přestali bát a že jej usvědčují ze lží, klamání,
balamacení apodvádění lidu, vypouští odporný smra
doch v podobě tiskařské černí všdy tak hnusný zá
pech, že lidé na celém Podvysocku ošklivostí se od
vracejí a Pách, morovištěm tím otrávený, nestačí ani

všechna tu dpína za týden odplavati, V posledníchdrou exkarsích postříkal katnohorský smraďoch nejen
Podvysocko, ale též Hradecko. Špiní vážené měšťany,
tapí vůbec poctivé Čechy, ba zbabělec ten stříká
v malomocném svém strachu svůj morový amrad i na
dámy a vysoké hodnostáře. Smraďochem takým jest
nám hnusno se blíže obírati; Iftí-li se to lidem, kteří

ví Hbají v hrabě kůšii, jest to jejich věcí. Z příčiny
té musí mám dopisovatelé odpustit, še jich půtkám
a tištěným emraďochem kutnohorským nemůžeme po
přáti místa. Jak k tomu příjdou slušní čtenáři, aby
se otravovali čtením otravných chriů kutnohorekého
emraďocha?

Hier — a naší poslanol. Bůh uchovej nechceme psáti o tom, že naši poslanci ve Vídní mají
vždycky před sezením a na konci sezení říšskérady
hlásiti svoji přítomnost po česku neb po německa.
Diety berou sice rádi všichni, ale slov „hler — a zde“
jsou zásadnými odpůrci všichni. Bože, co by ta od
padlo desítek dietů ve prospěch strádajících rolníků
a šivnostníků, nebo aspoň ve prospěch dobročinných
ústavů, kdyby propadlydiety za všecky ty dny, v kte

rých poslanci schůze říšské rady zanedbají l — O tomto„hier“ jsme tedy nemluvili, ale o tom „zde“, kterým
se hlásili čeští zeměbranci při kontrolním shromá
ždění, sačež se dostali až na 7 dní do vězení,

atrné na důkaz toho, jak se v Rakousku provádí
19. stát. základ. zákonů, zaručující všem rakouským

národům úplnou rovnoprávnost ve všech školách a
úřadech. Cech smí sice platit daně — čím víc, tím
líp — smí a musí dokonce i život svůj za říši obě
tovat, ale po česku se hlásit nesmí. — Protože Ital,
Polák, Chorvat, Maďar smí se hlásit k své národnosti
a jen my Čechové ne, tedy trestání českých země
branců pro slovičko „zde“ vzbudilo v celých Čechách
veliké vzrašení.Každý cítil poliček v tvář, naše zne
hodnocení a ponížení. Protože dříve mohl se každý
českým slovem „zde“ hlásiti, tedy nynější vymoženost
vašich poslanců všeobecně zarazila. Poslanci povolají
miliony zlatých daní, za mladočeské vlády v Čechách
vzrostly v Rakousku o 250 mil. zl. daně, nové daně
mnohamilionové se žádají — a my nesmíme ani říci,
že jeme — „zde“. Co ae to nadělalo před lety kři
ku, kdyš na bankovkách vynechána slova „platí
deset zlatých“. Tehdymladočeštíposlancia no
vináři poboařili proti Riegrovi a Staročechům celý
národ, ač tito za to nemohli, že je v této otázce Po
láci opustili. Dnes jsun Polácia šlechta spojenci Mla
dočechů, mladočeští a šlechtičtí poslanci budou prý
dokonce společný denní časopis k hájení avé politiky
vydávati. Nu — a stoupla vážnost českých lidových
poslanců a vliv u vlády? Když druhý den po adálo
sti s nadporučíkem Dancerem přišli se pp. poslanci
dr. Pacák a dr. Engel k ministrovi války za trestané
české zeměbrance přimlouvat, nebyl pro ně ministr
války doma. Přišli tedy druhý den, když to již ne
bylo nic platno, protože potrestaní zeměbranci si vě
zení odseděli, se supplikou zase. Ministr války při
jal sice pp. Pacáka a Engla vlídné, ale odpověděljim
že nadporučík Danzer jednal vlastně dle předpisů.
Páni poslanci byli po česku zřetelně řečeno — od
byti. A myslíte, že se bouří, že zahajili zásadní
oposici, na níž přísahali? I to, to! Kdo pak by si to
s velkými pány pokazil. Poslanci nám nevymohli tedy
ani beztrestné české z de.“ Za to zkošení a rozvážní
důstojníci v Králové Hradci, v Praze a jinde ničeho

proti němu nenamítali a Rakousko se nerozpadlo pones.

Zklerikalisovaný Hradec. | „Sroboda
lidu“ chápe se dopisu „Časn“ do kterého píše známý
bradecký mladý panáček, v němž se mlaví o zkleri
kalisovaném Králové Hradci. Udály se strašné věci:
Nové školy jsou otevřeny a posvěceny biskapem, jep
tisky hemží ee v ulicích. Chtějí prý si určitě naproti
školám postaviti klašter. Po německožidovské straně
strana klerikální prý se chystá ke žním.
Zasóvá koncem 19. století a bude sklízet počátkem
20. atoletí. Náměstek purkmistra p. Waldek je kleri
kál, starosta dr. Ulrich je — klerikál. Klerikálové se
ve školství roztahují a důkaz ten prý je obžalobou
obecního hradeckého zastupitelstva, které jest proti
rozpínavosti klerikální nečinno, ba většinou prý se na
lézá ve vleku klerikalním. Tedy Svoboda lidu řeže to
všecko od pana biskupa a starosty počínaje až poty
jeptišky a klerikály. Nebezpečí vidí Svoboda lidu ne
v tom, že anarchisté a mocialisté ohrožují bezpeč
nosť osob, majetku a státu, ale v tom, že v Králové
Hradci chodí děti do kostela třikrát týdne. Největší
nebezbečí se stalo dle Svobody lidu pro Hradec, že
školské sestry z Horažďovic — dobré Češky — kou
pily za 33.000 zl. pozemek na stavbu svého ústavu.
— Když čte rozumný člověk tyto „svobodomyslně —
pokrokové — socialistické lamentace, musí se usmát
jejich naivaosti. Hradecká obec koupila za více než půl
milionu pevnostní hradby. Pozemky nejdou tak ma
odbyt, jak se mnozí domnívali a zúrokování tak vel
kého dluhu činí královéhradecké obci veliká, nesne
sitelná břemena. A co udělali ti kaceřování kleriká
lové? Spikli se sned proti blahu obce a občanstva?
I to nikoli. Neopak. Skoupili skoro za 100.009 zlat.
bývslých pozemků pevnostních, na nicůž postaveny
budovu ústavy neb instituce vesměs účelům bumánním,
celku a tedy hlavně městu Hradci Králové prospívající.
A sice zakoupili pozemků: Adalbertinum za 15,000 zl.,
seminář za 20.000 zl., Radolfinum ustav pro hlucho
němé, za 20.000 zl., Akolské sestry za více než 30.000
z!. prodívčí ústav, a Borromeum chce koupiti po
zemků za 20000 zl.. Penězi těmito uhradí se tedy
celá pětina pevnostního dluha. Obecní zastupitelstvo,
přihlížejíc k finančním potřebém obce a k zmírnění
břemen občanstva, prodalo za dobré cany rádo zmí
něné pozemky, neboť tak jednalo ve skutečný prospěch
obce. Pan starosta dr. Ulrich není klerikálem, ale jest
mužem rozšafným, který má to neštěstí, že právě pro
vynikající své vlastnosti jest u všech zdejších poli
tických atran mužem váženým a oblíbeným. Pan ná
městek Waldek jest sice původu německého, avšak
proti českénárodnosti nevystoupil nikdy a naopak české
obci královéhradecké jako zkušený hospodář znalý ve
všech oborech samosprávy, ziskal si o městskou obec
zásluh nemalých. Obecní zastupitelstvo dělá vůbec,
co za daných poměrů a prostředků dělati může. A to
rozamnému muži dostačí, nikoli však naivní „Svobo
dě lidu“. — Tato v zmíněném článku přiznává sice,
že židovská strana zde nabývá půdy, ale není prý zor
ganisovaná a pokud prý není ryze českého smýšlení
aspoň z opatrnosti neněmčí. Poněmčení hrozí prý
1sradci spíše se strany c. k. vojska. Tak, teď to víte
a amějete se tomu zajisté všichni! Hradec jest přes

sto let vojenským městem a neponěmčilo se, naopakjest Hradec češtějším městem, než-li jim byl kdykoli
dříve. Ateď to vlastenectví zdejších židů! Kde jsou
pohromadě, mluví německy, v Grandhotelu a večer
při kartách, kde jsou židé mezi sebou, mluví jen ně
mecky. Pouze, když přijde mezi ně některýČecháček,
sahrají si na „flastence“a mluví chvílkutéž česky.
Noviny politické, odborné a zábavné berou jen ně
mecké. Že židé mají domy a obchody na ráně, že je
rozšiřojí a dělají nesnesitelnou konkurenci křesťan
ským živnostníkům, že se zmocnili velké většiny od
běratelů venkovských, jest rovnéž známo. Nikoli od
katolíků t. j. klerikálů hrozíHradci nebezpečí, ti jsou
všichni s duší — s tělem dobří Češi, ale od židov
ského praevalnjícího kapitálu. To „Svoboda lidu“ ne
vidí, poněvadž ji jedině židi a socialisté drží svými
inseráty a podporami. Kdyby pan redaktor Aloise
H ajn neměl oči záští proti všemu, co je katolického
zaslepené, viděl a kdyby dovedl býti ke všem stejně
spravedliv— doznal by to. Tak vidí, všecko zlo jen
v klerikálech, s nimiž jako socialista by se snad chtěl
nanejvýš — dělit o ty peníze, které mají sloužit
tém lidumilným účelům.

Recitnéní večírek paní OtilieSklenářové
Malé konal se v městkém divadle za vyprodaného
domu s za přečetné přítomnosti našich spanilo
myslných dam. Paní Sklenářová Malá má hlas
neobyčejné modulace schopný. Řeč její hluboce
procítěná vychází ze srdce a mluví k srdci. Paní
Sklenářová vystihla nejen úplně cítění a myšlení
citovaných spisovatelů, ale ona recitovala díla
jejich tak, že v očích posluchačů ještě větší ceny
a významu nabyly. Paní Sklenářová jest umělkyně
prvního řádu, v její ústech i méně cenné dílo
promění se v pravý poklad. Jest ovšem nepopí
ratelnou pravdou, že herec, recitator, interpret
dovede i dílo lepšího autora na jevišti učinit ne
možným a že naopak i méně cennému dílu do
pomůže k úspěchu. Paní Otilie Sklenářová uspo
kojila skvostnými svými výkony posluchačstvo
plnou měroua toto jest jí vděčno, že k původnímu
programu ještě mnohou perlu přidala.

+ +
+

Ba“ Druhévydání"JI
Tana Husa

vyjde tkem budoucího týdne. Prosíme pp. objed
návatele o posečkání a zveme k dalším objednávkám.
Dnes máme již opět i na druhé vydání několík tisíc
objednávek, takže jsou dosti velikou vzácností osady
8 katol. spolky, které objeduávky neučinily. Spisek o
48 stranách prodáváme při objednávce 60 výtisků po
2 kr. franko, jinak po 4. kr.

Admin. „Čas. Úvah.“

Politický přehled.
Brissonovo mimisterstvo, které vc

Francii sloužilo židům, protestantům a zednářům
uvítáno bylo při středovém zahájení sněmovny
pokřiky poslanců: „Demíse! Pryč se židy! De
misel“ Vůdce katolických francouzů Pavel Dérou
léd zkřesal nemilosrdně vládu; na její obranu se
pustili socialisté do rvačky s národními katolic
kými poslanci. Dérouléde pravil, že Brissonův ka
binet je neštěstí, potupa a hanba Francie. Ministr
války Chanoine rozčílené pravil, že on stejně jako
generál Zurlinden a posl. Cavaignac neschvaluje
revisi Dreyfussova procesu. Chanoine bez vědomí
ostatních ministrů prohlásil, že odstupuje. Brisson
byl úžaslý, poslanci mu vyčítali podvodně vymy
šlené »spiknutí generálů«. Umírněný republikán
Ribot navrhl odročení rozhodnutí a monarchista
de Mun a de Mahy pokárání vládě za to, že ne
zabránila potupám armády. Pro pokárání vlády
bylo 296 poslanců, proti 243. „Ať žije armáda,
pryč se zrádcil“ volala sněmovna. Brisson se
svými židy byl povalen a k odstoupení donucen,
Trpělivost katolických Francouzů konečně praskla,

Vyrovnávací výbor po generálníducha
morné debatě přikročil konečně k podrobnému
jednání o vyrovnávacích předlohách. V provedení
rakousko uherského vyrovnání letos nikdo nevěří
u prozatímní vyrovnání na základě Š 14 8t. z. z.
stane se nutností.

Proti německým liberálům štvouWol
fovci a Schěnererovci pořád s větším úspěchem.

Mezi Anglií a Franelí není otázka fa
šodská dosud vyrovnána. Francouzi nechtí se
vzdáti svých úspěchů v jižním Sudaně,

Císař Vilém přijat byl od sultana slavně
a nyní nalézá se již ve sv. zemi. Němci ve svých
velkých nadějích již trochu vysiřízlivěli,

Zvěsti z východních Čech.

Z Kutné Hory. V 42. čísle Podvysockýah
Listů zvláštním do očí bijícím zaslánem nababřelým
tónem honosila se vždy vlastenecká obec Chroustovická
v Hoře Kutné celé veřejnosti a zvlášť „velebnému do
pisovateli Obnovy“ diplomem skutečného členství U,
M. Š., který obdržela za odvedených na slavnosti v
Roztěři vytěžených 100 zlat. Páni ti mysleli si asi:
„Lepší drzé čelo než poplužní dvůr“. vekalo se, že
v příštím čísle budou se chlubiti ještě, jak nezištně
si počínali, že hleděli, jak se sluselo, co nejmenší vý
lohy a co největší výtěžek míti — ale o tom ničeho.
Proč páni nevznámí veřejnosti dle pravdy k. př. též,
že odvedše 100 zl. učinili z národního jmění jen 69
sl. výloh? Tváří se, jakoby ničeho nevěděli o rozhoř



čení, ješ po slavnosti následkem nedodržení slova ko
mitéta daného, v rolnických krazích proti ním pano

čebož jen propříští volby v městě na zvláštní prosbu
upuštěno. Jistojest, še si venkov zapamatuje jednání
jejích, e že sotva v budoncnosti kdy připustí vlaste
neckoau ta obec ke svým slavnostem. Diplom matiční
pstří venkovským účastníkům slavnosti, kteří peníze
ve prospěch Matice ubětovali, a nikoli obci chrousto
vické, která na jejich útraty se parádila.

Z Jaroměře. Obeczdejší žádala podáním
ze dne 9. ledna t. r. vojenské velitelství v Josefově
sa odstranění nynějšího pilířového mostu přes Labe
v pevnostních hradbách a za nahražení téhož mostem
jen visutým bez pilířů, aby krajina okolní netrpěla
povodněmi namnoze zbytečnými. Jelikož k žádosti té
zaujalo vojenské velitelutví stanovisko odmítavé, vy
pisuje c. k. okr. hejtmanství ve DvořeKrálové za den
B. listopadu t. r. komisionelní ohledání, jak by se dala
docíliti přestavba mostu, aby to bylo výhodou pro
budoací regalování Labe a Metuje a aby nebraly okol
ní břehy a pozemky povodněmi tolik škod. Jest oprav
du žádoucno, aby zbytečné massy nepotřebných zdí
zrušené pevnosti ustapovaly ochotněji potřebám a vý
hodám hospodářským, -- Zdejší okresní výbor, který
Vvystavě)pěknou, vzdušnou budova pro okresní stra
vovnu na cihelnách vedle nemocnice, hodlá válcovati
též silnici od hostince „na špici“ až k Heřmanicům
a od Jaroměře k lázním Velichovským a vypisuje za
tou příčinou offertní řízení na dodání dostatečného
štěrku. — Dne 26. t. m. hodlá sem zavítati k poho
stinským brám v „Grand Hotelu“ divadelní společnost

p Ant. Muška, známého to dramatického umělce. —ne 30. t. m. rozloučí se s námi horlivý a oblíbený
kněz p. Fr. Wolf, kaplan a odebere do Dvora Králové,
kamž byl netanoven za kaplana staršího. Na jebo mí
sto nastoupí zatímní kralodvorský kaplan p. J. Šorm.
— Dne 1. listopadu otevře samostatnou kancelář J. U.
Dr. Arnošt Kalina, dosavadní koncipient u dr. L. Le
derera. — Nájemce hotelu „u dvou jelenů“ p Václav
Hejna koupil známý hostinec „na špici“ od pí. Ant.
Paulové za 23.000 zl. — Nejapný vtip objovil se v
neděli dne 28. t. m. mezi návěštími na rozích ozna
mující vepřové hody u p. K. Beneše v hostinci „u
křížka“ ve způsobě oznámení úmrtních, zvaných vše
obecně „parte“. Objeví-li ee radostný vtip jen sou
kromné mezi hosty nedivíme se tomu, ale na rohy
mezi veřejná oznámení nepatří. A proto není vinnen
tak spisovatel, jako spíše orgány na městském úřadě,
že takové oznámení pečetí svou opatří a vyvěsiti do
volí. Hrozný majestát lid:ké smrti 4 způsob oznamo
vání úmrtí drahých nám zasnulých jest nám tak po
svátným, že naprosto nevbodno jest způsobu toho užiti
k oznámení smrti „pečlivě ošetřovaného čaníčka“.

Z Třebechovie. U nás udál se případ,kte
rý zasluhuje všeobecného povšimnntí prozpůsob, jak
na něj nazírá slav. c. k. státní návladnictví v Hradci
Králové. Dne 16. srpna t. r. na den „Nanebevzetí P.
M.“ bralo se totiž procesí vedené knězem, nesoucím
Nejavětější Svátost z Třebechovic do filiálního chrámn
Páně v Krňovicích. Na cestě potkali je: Vác. Barták,
katolík a rolník ve Velké Bělči, dále evangelíci: Jan
Jánsky rolnik a Jedlička, truhlář z Bělče a Jan Ga
briel, četař u c. k. dělostřelectva v Josefově, jedoucí
na vozíku a sice prudce proti procesí, přes výstrahu
zdejšího strážníka, před Nejsvětější pak všichni čtyři
po dvakráte, totiž při jízdě do Třebechovic a zpět,
okázale nesmekli a doutníky v ústech nechali. Tím
dle dosavadní soudní praxe spatřován v takovém jed
nání přečin dle $ 303 tr. z. Záležitost tato udána byla
jak již naznačeno zdejším farním úřadem al. c. k. ná
vladnictví v Hradci Králové k vyřízení, Avšak al. c.
k. státní návladnictví jenom proti jednomu ze jmeno
vaných a sice katolíku Václavu Bartákovi, rolníka ve
Velké Bělči podalo obžalobu pro zmíněný přečin, a
ten také dne 22. t. m. odsonzen byl na 8 neděle do
tuhého včzení třemi posty zostřeného a k 10 zl. po
katy. Proti evangelíkům, kteří stejnou účast měli v
oné trestní věci, soudní řízení zastavilo, a důvod k
tomu mělo c. k. státní návladnictví ten, že když ka
tolík při procesí katolickém tak neslušně a hrubě se
choval. jsk mohou žádati, aby evagelíci chovali se
lépe! Že katolík při procesí katolickém neslněně se
choval, jenž za to nyní pykati bude ve vězení, mohli
také tak se chovati i evangelíci, kteří s ním jeli. Toť
nový výklad trestních zákonů, na který právnické a
zvláště katolické kruhy upozorniti třeba. Více snad
poznamenávati netřeba.

Z Chlen. Řídná valná schůzekatol.- hosp

poie spolku „Lípa“ v Chlenech bude se konati v neěli, dne 30. října 1898. o z. hod. odpol v hostinci
„ I. Bartoše ve Chlenech. Předmět: 1. Čtení proto
olu z minulé schůze. 2. O zásadách liberalismu a

demokratického socialismu“. 8. Zpráva o hospod. vý
letu, konaném dne 19, června 1898, Podá pan Frant.
Sabata, rolník z Vrbice. 4. Zpráva o pražském ajezdu
katolíků českoslovanekých. Podá dp. J. Portman, farář
chlenský. 6. Zpráva o výsledku žní. Podá p. J. Ša
bata, předseda spolku. 6. Volné návrhy. 7. Přihlášky
o hospodářské potřeby. 8. Placení příspěvků a při
hlášky nových členů. Za katol.- hospod.- polit. spolek
„Lípa“ ve Chlenech. dne :3. října 1898. Jan Šabata,
t. č. předseda. Rad. Klóckler, t. č. místopředseda. J.
Portman, t. č. jednatel.

"Tržní zprávy.
. VAHradci Králové, dne 22. října 1898. 1 hl.

přenice zl. 7:00 až 790, žito sl, 6.80 až 6.80, ječmena
5'00 až 5-35, oves zl. 2-70 až 400, proso si. 490 až
5:00, vikve £l. 4'26 až 500, hrách zl. 7:26 až 4.60
čočka zl. 1025 až 18-50, jáhly zl. 900 až 000, krup
900 až 20-—, bramborů zl. 110 až 130, máku 19 tl.,
lněného semene 7 sl., 100 kg. žitných otrup 5-26 sl,,
1 kg. másla čerstvého 100 sl., 1 kg. sádia vepřového
0:88 zl., 1 kg. tvarohu 0:14 zl., I kopa zelí 300 zl.,
1 kopa kapusty 100 zl., 1 bl. cibnle 260 zl., 1 kopa
drobué zelesiny 080 sl., 1 hl. mrkve 0-90 sl., 1 hl. ja
blek 160 z'., 1 hl. krašek 2-00 zl. a 1 hl. ořechů 3-50 zl.

poctěna ©

V « děkovacích přípisů j
neškodným

padávání vlasů a
pánové dosáhnou -její užíváním

p

p.Antonínu Suchardovi,.
majiteli dílny pro kostelní potřeby

v ové Pace.
Po ukončení velkého díla, opravy to mo

oumentálního chrámu Páně v Polné, jakouž Jste
prací neumornou tak svědomitě, pečlivé vzorně a
poměrné levně provedl, vydáváme Vám milerédi
toto svědectví odporučujíce zároveň Vaši firmu
všem, kteří prací Vašich potřebují a zveme kaž=
dého, by dokonané dílo přišel prohlédnout.

Patronátní úřad Její Excelen,hrab, GlamGallasové
v Přibyslavi dne 26. září 1848.

J. Šimek, Jan svobodný pán z Brucků,
děkan v Polné. řiditel a patron. repraesentant,

Pravdivost hořejšího obsabu stvrzuje o Pol
né dne 12. října 1898

Pečet.

6

|paka Metrzi.3.60.
Na úplný obiek 5 m.

AB“z1. 10.80. W
Vzorek této látky, jakož i bohatý výběr moderních
druhů na obleky, svrchníky, zimníky a menčikovy
jen zaručené jokosti a v mírných cenách se na

požádání k nuhlédnutí franko zašlou.
První český zasilatelský závod

Ed. Doskočila v Chocni.

Oltáře, sochy, obrazy
a veškerý kostelní nábytek

180 v každém slohu
správně, solidně a čistě provádí

uměl závod řezbářský a sochařský
pro práce kostelní

Petra Buška synové
v Sychrově.

(Založeno 1853.)

Provedeno přes 200 oltářů. Nejlepší odporučen.

Množství vlastních nákresů a fotografií

pap> k volnému nablédnutí franco-<tfjšj

Rudolf Sadil,
starosta města.

WNovinkapro pány
na obleky, jakož i
menčikovyv mo

derní barvě.

Zalo:eno 1943.

Jan Kalis,
hodinář a zlatník

v Bychnově n. Kn,
272 doporučuje

Též na splátky.

Tabnlky s modliihamí:
k požehnání „Panem de coelo“;

po mši sv. „Zdrávas Maria“,
do sakristie s modlitbami kněze při obláčení

bohoslužebných rouch
Krásné provedení písmem i způsobem missálovým. Pro

dávají se nalepené (po 15 kr.) i nenalepené.
První dvě tabulky v úhledných černých deskách 60 kr.

Objednávky vyřizuje

Bisk. knihtiskárna.

| NNNRNNII
Křestní listy

ex oKo 
40 kusů 30 ky.

nabízí
Bisk. knihtiskárna.

KRANNNNNU

jest dle lékařských úsudbů
roelním a

mohutného - zá

Dekorační malíř a pozlacovač

JAN BARTA
vRychnověn. En.

Staré náměstí čís. 79.
doporučuje se P. T. duchovenstvu a

p tronátním úřadům PV 4!

pro malby obrámů a po- V)
zlacování oltářů e

Ceny co nejmírnější. 269

Plány na malby kostelů v)pracuji na
ní ve všech slozích s přiloše

tiskem biskupské knihtiskárny:

VADEMEČUM

Brevis Synopsis
materiarum et casuum in cura animeram freguenti
orum.

Ad osum potissimum clericoram et neosacerdo
tum juxta optimos fontes et probatos auctores concin
navit

Dr. Antonius Brychta
Stran 544 — 89. — (Cenabroě. 160 sl., poštou 175 sl.

Kniha se schválením Ord'nariatním vydaná se
stavena je po způsobu slovníku abecedně, podávajíc
knězi bez obtížného hledání poočení bezpačná ve všech
pochybnostech kněžského působení se naskytujících,
ze všech oborů vědy theologické Dodatek podává
v authentickém znění regalas Jaris Canonici, seřadění
bludů Wiklefových, Hosových a Lotrových, důlešitou
konstituci papeže Pia IX. „Apostolicae Sedia“ o cen
surách církevních a konečně připojen jest celý 3yl
labus. Podrobný index usnadňuje hledání v pochyb
nosti —

K hojným objednávkám této praktické prokněze
příračky, pravého to „Vademecum“ odporoučí se

k nejochotnějším službám oddaná

Biskupská knihtiskárna.
A CVOGDu- VySSacESáka888 8008«štoBssáů

m E48 © >-M8 2- MSEd3DVa (84© B6šSzou lkSnot s
jo “ "as u mnůC 9 pz.. 286.,“
£ © E- Ě 9 |3 E P- opoe“A BT zatásiše.u M N33 -E -o- oA EJ 780.4 +284JM 433259353© s PRAŽSKÁ> CIM MOWU-u

Nápěvy k českému oltáři,
právě byly v tisku dokončeny a možao objednávky již
vyříditi. Knihačítá 122 stran. 80 (formát Oltáře) a pro

dává se (bez frankatnry):
1 brožovaný výtisk . . . . . « « za 15 kr.
1 v poloplátně váz. vý'isk . za 23 kr.
1 v plátně váz. výtisk za 26 kr.
1 v plátně váz. se slaceným křížkem za 27 kr.

Pro knihkupce cena při brož.výpeslch o3kr,pli.vázaných o 4 kr. nižší. .
Jelikož Nápěvy objednávány budou jen po jednotlivých
výtiscích, jichž cena nízká nedopouští zasílání zvláštních
účtů, díti se bude zásilka Nápěvů při objednávce do 6
kusá jedině proti předem zaslanému obnosu, k němuš.

raěled pl. t. objednatelé přiložíti na porto
ph 1 výtiska 3 kr.,
„ 2-3 „ ky.
-4-6 , 10,

OMD“Hlas varhan k čes. Oltáři a kniha nápěvu
k něm. Oltář nacházíse v sazbě."ij

Aby Hlas varhan aspoň v částech dříve dostal 86.

sešitech „Mápěvy k Oltáéři“ obsahují melo.ie pro
zpěváka ka všem písním v Oltáři obsaženým. Kromé toho
A chorální nápěv k litaniím —Otče náš, Zdrávas Maria,

Pod ochranu Tvou, Zdrávas Královno, Anděl Páně.
„Při nápěvech podložen z pravidlapouze 1. verš, tam však
kde by mohlynastati obtíže s podkladem textu, aneb kde
praktická potřeba toho se ukázala, podložen jeat text tak,
aby snadno vpraviti se mohli do nápěvu i ti, kteří „Ná

čvů“ po race nemají.
Aby při zpěvu náležité se dbalo slovného přízvaku, vy-.

značenajestv „Nápěrochí tučnějším tiskem slabikahlavní:přízvuk ve slové mající.
Při knždé písni označeno, odkud nápěv vzat byl.
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Přesídlení obchodu.
Dovoluji si tímto velectěnému P. T. obecenstru oznámiti, že jsem můj

obchod klatovským zbožím
——==pro pány a dámy ===

Jakož | tovární sklad bílého zboží
přeložil do domu pana dvorního rady prof. dr. Eieelta (dřívějšíchmístnosti firmy Berger £ Munk na

Velké náměstí č. 136.
Vzdávaje srdečný dík za přízeň a důvěra mně až dosud věnovanou,

byla i na dále zachována, Slibuji, že snahou moji bude, bych velectěnému P.
zbožím jen I. jakosti v cenách nejlevnějších vždy ©posloužil.

Závod můj jsem značně rozšířil a doporučují každému, by dříve než své zimní po
třeby v prádle i v bísém zboží nakoupí, můj sklad si prohlédl a shledá, že lepší zboží a lev
nější nikde jinde nenakoupí.

| V úctě nejblabší

| STANISLAV JIRÁSEK,
specielní závod v bílém zboží v Hradci Králové Velké náměstí č. 136.

rosím by mi
. obecenstvu

Podporujtekřesťanskýzávod.

Ge" Pevné ceny. BE

> Svůj k s vému!l“jfijT Přesídieni závodu.
Dovoluji si velectěnému P. T. obecenstvu co nejzdvořileji oznámiti že přenesl

jsem závod svůj

První Královéhradeckou

STROJNÍ PLETÁRNU
z Jiřikovy třídy

do domu pana Hutly na Velkém nám. č. 138.
do dřívějších místností firmy St. Jirásek.

Vzdávaje vroncí dík za přízeň a důvěru mně ve dřívějších místnostech v tak bojné
a vzácné míře prokazovanou, vyprošuji 8i, by mi i na dále zachována byla a sliboji, že
snahou mojí bude, bych vždy zbožím jen té nejlepší jakosti v cenách nejlevnějších P. T.
obecenstvo v každém směru ospokojil a tak krub svých ctěných P. T. pp. zákazníků
nejen udržel, ale i značně ještě rozšíšil.

Dovolujisl proto svůj bojně zásobenýskladtrikotového zboží všeho
druhu pro pány, dámy i děti jako: punčoch,ponožek,kamaší, kolenicatd., vše vlastní
výroby, též nejlepší bavlny a vlny přízní velectěného P. T. obecenstva zdvořile odporučiti.

V dokonalé úctě

František Eroulík,
První Královéhradecká strojní pletárna

v Hradel Král., Velké nám., v domě p. Hutly.

imf“I-ovnéArychlépřipletání.©LTEee
slovátkou slnovici

a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

K Nesňal v Uherském Brodě
(Morava).DOL

Sklad a výroba nábytku

nabízí

nické zboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
daného

BG-pérovkyažíněnky,08
frane. způsobu.

Bak.nUNnIPpUOOSAUIARAGPETMSIUIPAOL„S
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! Podporujte křesťanský závod!
Po mnoba lela osvédčená frua

A. F. HOROVÉ
v Hradci Králové

divadelní ulice doporoučíkanastávající
zimní salsoně svůj

Wp-novinkami "Uš
zásobený sklad

dámské konfekce
elegantních vzorů a nejmodernější úpravy jme

povitě:

dámských pláštů, pláštěnek a žaketů,
dětských jupiček a pláštiků.

Mimo to odposoučí též ve velmi bohatém
výběru zimní bluzy, sukně, dětské šatečky a
a velký sklad černých a barevných zástěr dám
ských 1 dětských. Též veškerý výběr prádla a ná=
krčníků pro pány.
Ceny mírné. Zboží nejlepší jakosti.

kočárník v Hradci Králové.

Vyznamenáno na výstavách: V Jaroměři stříbrnou, v
Dobrušce zlatou, v Praze státní bronzovou medailií,
v Hradci Králové nejvyšší vyznamenání čestný diplom

s právem ražení zlaté medailie s korunou.

OO0000000000000006
Založeno r. 1821.

Nejstarší závod soukenický
v Rychnově n Kn.

firmaJosef Jaroš
(majitelAnt. Jaroš)

nabízívelký výběr látek pro dobu

podzimní a zimní
všeho druhu v cenách rejmírnějších.

Zvláště upozorňuje na litky pro
vid. duchovenstvo a úřednictvo.

Svůjksvěmul!l

OOOOO000000

Vzorníky na požádání franko. Objed
návky vyřizují se vzorně a rychle.

(5 Na zvláštní požádání prodává se
též na splátky.“ij

Cenynejmírnější!

Ř Založeno r. 1821.ČOOO00000000000000

GognacF; "Hkéhovtomsetý, ©ipo 3 zl.

Čognac 2175tkene79 šenieý 1 ie po

Slivovici starou 1 litr po 80 kr.

Boroviěkuf1703 jet toč
avšak v cenách jakosti přiměřených, na

bízí závod na zužitkování ovoce

J. U, C dos. Tomáška ve Vysokém Mýtě,

Cognac, který se z uherských továren 1
litr po 80 až 1 zl. ve velkém prodává a do Prahy
v značném množství dováží, nemůže býti a není
cognac pravý, nýbrž padělaný; neboť 1 litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého, když
z apparátu teče, 1 zl. 50 kr.

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys. Mýto
obal neb soudky účtují se v cenách vlastních,

Vzorky zasýlají se zdarma a franko.

Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15pro

cent.



dříve v Mračci Králové

udporučuje svůj atelier k provedení všech de.
; korativních

male kostelů ©,
I při trvanlivé malířské technice. :

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckéhospracování, restauruji staré malby

T nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
pb ují obrazy nové. (2)

Návrhy va slohy stavby kostela se na j,
požádání ochotně vypracují a rozpočty předloží

Velectěným pánům

řezníkům v Hradci (ráně,
Usnesením městské rady ze dne 18. října

1898 určeny byly místnosti ve zdejších městských
prozatimních jatkách k ohledání veškerého masa

odjinud du Hradce Králové dopraveného a Sice
počínaje dnem 24. října 1898.

Dovážka masa smí 80 díti pomze v pondělí,
ve středu a v sobotu a to nejdéle do 9. hodiny
dopoledne a konati bude městská policejní stráž
policejní dozor nejpřísnější na dovážku tato.

Páni řezníci se upozorňují, že není naprosto

posoleno koupiti neb odebrati maso dovezené,ve zdejších městských jatkách městským
zvěrolékařem ohledáno nebylo a co takové razit
kem označeno není.

Přestupky proti tomuto nařízení trestati 8e
budou dle ustanovení $. 36., 62. a 64. obč. zří
zení pokutou od 1 do 10 sl. r. č., po případě vě
zením až do 48 bodin.

Přestupky, jež se trestají dle trestního zá
kona neb politickým úřadem, postoupí 8e úřadům
těmto ku kompetentnímu jednání.

Purkmistr. úřad v Hradci Králové,
dne 19. října 1898.m

(krát prvními ce- p
pami vyznamenán: jE

— —

5" Cenníky, rozpočtyatd.
i veškerá odborná rada zdarma.

nabízí

dále haveloky

uvedeného výkresu

předpisu

T k Nápěvům Oltáře (čes.)

[ UV l Vd an vyjelsešitL Stran28for-|/,, cm. Obsahuje
písně pohřební, adventní, vánoční, po zjevení Páně,

tní, velikonoční, k BošímuTěla, svatodašní a ně
teré z obecnýchmešních (celkem 52 nápěvů).

Cena brož. výtisku 80 kr., poštou 85 kr.

Denní osvěžení; chuti k jídla, okamžité posily
sesláblým a starým lidem; překvapující účinek stíže
nýmchodokrovností, chorobám plic a re
konvalescentům poskytaje sklenička ře
ckého vína: MAVRODAPHNEsladké, ACHAIER
SIEECméně sladké, obě vína desertní a pro nemocné,
lisované z čerstvých hroznů Malvacinských. K obdržení

uAP lékárníkůA. Spory, K. Hubáčka, v HradciKrálové,jakož u rmy H. F. Seidel, Praha Yodi

proČechy, Moravu a Slezko, Ceny: Čelé láhev 1-TBst,

pů láhve 90 kr, Toto víno neskazí se vnačetých,bře uzavřených lábvích. (160)

LINIMENT.CAPSICICOMP.
z Richtrovy lékárny v Praze

uznává se za vybornů, bolesti utičujích natírání; jestnaskladěvevšechlélrárnáchza40kr.,70kr.a1zl.
Všeobecně oblíbený tento

domácí prostředek
žádej vždy jen v původních láhvích s naší ochrannou
známkou„kotvou“ z Rleh:revy lékůmy. 
Buď opatrný a přijmi jen láhve s touto Io V

Jj ochrannou známkou za původní přípravku. |

Nf Richtrova lékárna „U zlatého Ia“ YPraze.(N

oJosef KrejčíkwPraze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Plsárna a dilny na Letné, č. 612-VIL
Sklad Eliščina třída č. 24.

doporučuje uctivě

svéchvalněmmámé:Sochy, oltáře, kříževé cjesle, Boží hroby, kříže,kazatelny, zpověď.
nice, křtitelny, konsoly, svícny, lustry, pultyatd. dle slohu kostelů

Renovace starých oltáři a kostelních
sařízani.

Původní nákresy, cenníky a rospočty bezplatně a
franko.

účastí.

269.6.

|

Sportovní jee-+ klub
pro Hradec Králové a okolí

pořádádruhj jour fixe ve čtvrtakdne 8. listopadu t. r. s bobatým programem.

pro dobu podzimní a zimní,
Též velejemné

létky na talávy,
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ol

sluze mého křeslanského zárodu.

Učiňte prosím, melou objednávku m
zkoušku.

Při bromadném objednání větší výhody,

T4ž na splátky bez svýšení cen!

Mše ku cti sv. Václava,
Král. saský varh. Tregler, Missa In honorem

sancti! Venceslal, z A acipis ohemiae. Mše ku ců W
Václava, knížete Českého pro en sbor a průvedemvarhan (oblig.) Partitora a hlasy 8 al., hlasypo 15 ke. netto

Řed. Skuherský, Missa In honoremsancti Veg
eeslsi Guataor vocum insegualium comitante ergMg.

Partitura, hlas varhan a zpěvné hlasy 2 zl. 50kr „apóvnéhlasy po 30 kr netto.
Řed. Sychra, Mše ku cti sv. Václavapre: a)'$

hlasy sopran. alt), b) 3 hlasy (sopran, alt, bas), c? '4
hlasy, sopran, alt a tenor, bas s průvodem varhan zebo
dvou houslí, na violoncella, basy a dvou rohů 8 ul.
50 kr., orkestr h y 1.60 kr., zpěvné hlasy po30 kr. netto

o“ Seznam u mne vydanných církevních skladeb smblana kamkoliv a franko a lze u mne
dostati ou hudobolau nebo kmibu.
Nakladatel Fr. A. Urbámek, český kaihkupec

vwPrase, vedle národního divadla.
Prsý český závod hudební.

Jan Morávek,
starosta obce,



jine . ov,
jedinou ju. Tacírkev vučila mne vznešenémuučení Kristovu,ta skrze:
krov pomabé mi k milosti. Láska za lásku! Mileji
ešrkev tu. Nikdy jsem se tím netajil a tajítí nebudu.
Z lásky k té církvi vysdobili jeme chrám tento.

Ale církev ta jako působí ku spáse jednotliv
cův, tak i velikánů a silnými řiví národy, kteří se jí
věsti dávají. I můj učinila církev ta velikým
a slavným a vzdělaným. A proto vyrolem rok letošní
k vysdobení chrámu tohoto. Hlava církve Lev XIIL
slaví jabileum šedesátiletého knězství a císař a král
náš, hlava národa slaví své esátiloté jubileum.
Atudíš i ns tuto památku s lásky k národu mal
bami okrášlen chrám náš tento.

Pravím chrám náš, chrám Hradce Králové. Na

pořát 14. století vystavěla jej Hradečanům Eliškakrálovna. Za Jiřího krále byl dokonán s vysdoben.
Avšak letěly věky, přiletěly i bouře. Mnoho a mnoho
měnilo se v městě, měnilo se v chrámě. Konečně stal
se zase katolickým. Ale přišla doba, kde gothika ten
u naších předkůoblíbený sloh se znechutil. Chrám
dle domnění byl v minulém století lépe upraven, sa
tím však znešvařen. A tak v nevkusné úprávě stál
až do let šedesátých tohoto století. A tu hlavně při

-činěním kapitulního děkana Raise a p. biskapa Hanla,
řiepěním slavného města a dobrodinců zbaven zne

va ní a počal se objevovati v původní kráse své.
Něco však scháselo, Vystihlto i laik, o Hradec za
sloužilý muš, nástěstek purkmistrův, který řekl v pří
tomnosti mé p. biskupovi Haisovi: Ještěpolychromie
(vymalování) potřebujechrám tento. Nuže! I to se

stalo. Na radup. kapitulního děkans nynějšího pvedli jeme dílo to, které všeho uznámí dochází a don
fám, še od nynějška tím více klenotem sdejšího mé
sta bude chrám tento. Láska za láska. Ó jak miloji
město toto a tento chrám jeho. Zde jsem studoval
bohosloví, zde před tím oltářem jsem byl biřmovám,

„zde přijal jsem částečně svěcení, zde jsem kaplanem
byl a nyní z podivného čísení Božího i biskupem.
Jest ovšem nyní mnoho lidí slých a nejsou s to ani
chápati lásku srdce várou katolickou rosníceného,

(které nechce nic jinóbe, meč blaho a spásu vás všech,
„ale ať jest jakkoliv, « lásky k tomuto městu stalo se
co učinil jsem pro výzdobu chráma tohoto. Kóž by
to i tak přijato bylo. Kéž by ale hlavně toho dosa

chováno bylo, k čema -chrám jest, aby budil v nás
úcta a lásku k Bohu a Spasitelinašemu, kéž by zde
„roslehalo se slovo Boší tak, aby ku všemu dobrému
rosněcovalo duše. Kčž by byl sde proto, aby s duší

-nesmrtelných stavěn byl milostí a ctnostmi vyzde
bený chrám Bohu a kéšby konečně pomohl nám všem

'k toma, abychom věčně žili v tom chrámu, jehoš
tento jen obsazen jest, v chrámu, v němě dle dno
šního čtenínení sni belesti, ani křika ani smrti víca,
nýbrž kde láska věčně« daších hoří.

Řádná schůsceměstského zastupi.
telstva v Hradel širálové dne29.října1898
Než se přikročilo ku projednávání programu, zmínil
Be p. staroste po zahájemí schůze o příčinách průtahů
voleb, jež spočívají hlavně v sestavení nových voleb
ních listin dle nového berního censu. Pan starostu,
doufá, „že od 16. listopadu 1698 budou volební listi

ny vyloženy a p 6. 1999 še badou moci býti;
ustanoveny volby. Po vziádinní temto přikročilose :k projednání programu. Zprávapevnostního edboru o

eji bloku K. ko i školských sester de No
Dame, jakož i o prodeji bloku Z bisk. stud. se

mináři uzata na vědomí. ským sestrám prodáno
8277-5 čtver. sáhů po 10 zl. r. č. a tyto kupní cenu
také jiš aplatily. Pokud ae týče bloku Z pro Borro

maeum, neníprodej ještě zavřen, ješte nutno dohod
mouti se o.ně uejok věcech, jako ohradní zdi chodníku. Blok .Z leší vedle moravského mostů u straně
lové, vychásí-li se z města a měří 2800 čtver. sáhů.

«Cena sáha astanovena ne 10 sl. Město béše však na
sebe povinnost do konce 6. března 1899 místo to spla
eýrovati. — Mimo to referuje pevnostní odbor o pro
-deji některých stavebních míst. — Návrh, aby byl

lad 1507 al. 60 kr. na úpravu jíední dráhy u bý
walé Pražské brány schválen a kryt s úspor pol. IL.
2 rozpočtu z «. 1898, jakož i návrh na schválení a

krytí základu na úpravu jízdní dráhy = malého máměstí k budově c. k. odborné školy pro umělé zámeč
nicwí pro referátu p. m. rady Russa schválen. —
Rovněž schválena kupní smlonva s kuratoriem diecés
ního ústava „Rudolfinum“ o koupi bloku Y, kdyš byl
ze schválení téže vřelými slovy promluvil člen obec
ního zastupitelstva, vysoce důstojný generální vikář
Dr. Al. Frýdek. — Členovéobecního zastupitelstva
dr. Heller, Soukup, Richter, Dvořák, Pilnáček podá
vají pilný návrh a fádost o zařízení tržnice. Po slo
vech pp. Dvořáka, Vávry, Pilnáčka usnešeno, že trá
nice ta má se zříditi « přísemí bývalých měšť. škol
dívčích — Pan městský rada Weinhengat referaje o
© čísle 2.) šádá o schválení elaborátu, o systemiso
vání lesů «ěsta Hradce Kralové a dodává zajímavé
správy o stavu městských lesů a lesního hospodářství,
s čehož zřejmo bylo, že se v lese hospodařilo vědy
velmi dobře. Městská rada žádá pro nadlesního pana
Strachota odměna 500 zl. za důkladný elaborát. Obec
ní starší lékárník p. Hubáček navrhuje, by panu nad
Jesnímu dán byl titul lesmistra, pro kterýžto náhled
prohlašuje se obec. starší p. Dvořák, kdežto obecní
starší p. Pilnáček přimlouvá se za návrh městské ra
dy. Pan Dr. Beneš činí návrh odročovací, pokud týče
se titulu lesmistra a přimlouvá 9e za návrh městské
rady. Oba návrhy přijaty. — Schváleno uzavření in
vestiční půjčky do 29.000 zl. ke krytí nákladu za
předběžté práce k zavedení pitné vody, zejména na
achválené jiš koupě pozemků a zřízení dvoučerpacích
studní. (Náklad ten činí 9954 sl, 36 kr.) Rovněž za
potřebí krýti z této půjčky částka 2222 zl. 19 kr. na
stavbu „Sokolovny“ a částku 7000 sl. na vyrovnání
výkopu dávky právovárečného dříví. — Schválena

zonpě pozemků v Roudničce, Střebši, ve Lhotě Malšově a ve Svinarech jednak pro rybníky, jednak pro
úpravu Náhona a zalesnění. — Schválen návrh okresní

olní rady pro město, aby zřízeno bylo místo kate

|

chety při měšťanských dívčích školách, — Místo po

licejního otrážníka obsazeno A.Jettmarem, sdojším

příslušníkem.— Jelikožobchodníwe zdejší 00vyjádřilo, še v Hradci Králové jedné tiskárny ještě
je zapotřebí, kdešto kněhkupectví nikoliv, ostanovilo
se obecní zastupitelstvo na tom, schváliti a odporačiti
Sádost o tiskárnu p. Jana Slaky, faktora bisk. knih
tiskárny. Druhým žadatelem o tiskárnu byl p. Outrata
z Jičíns. — „Filharmonii“ povolen ma rok 1898 13
hlasy přís rek 200 zl. — Rovněš přijaty a schváleny

poslední dva body programmu, po jehož vyčerpáníředkládá p. městský rada Pilnáček žádost pí. Kláry
ippové o přenechání dosavadní dětenské podpory 40

slatých, což pro 3 následující leta ae schvaluje. Ku
dotazu pana obecního staršího Drořáke, kdy přede
jednou bude vyhotoven trání řád, odpovídá pan sta.
rosta, še to měl na starosti semřelý pan ředitel Tro

níček, še však sám hodlá řád ten spracovati,povíjen o ahovění, jelikož je prací přetížen. Tím schůse
skončana.

Hrabě Jam Harrach, majitelpanství
Hrádku, Nechanice, Sádová, Jilemnice atd., člen pan
ské sněmovny, slavil 2. listopadu své 70. narozeniny,
Narodil se na Dušičky v r. 1828 ve Vídni. Českýar
cheolog a básník Erasim Vocel vštípil mu jako jeho
vychovatel české smýšlení. Roku 1848 účastnil se se
svým otcem, br. Františkem Arnoštem Harrachem slo
vanského sjezdu v Praze. Když Maďaři zoenovali re
voluci, odebral se hr. Jan Harrach v družině svého
strýce knížete Josefa Lobkovice na Raus,aby tu jmé
mem knížete Windiechgraetse požádal cars Mikuláše
sa vojenskou pomoc, kterou byl tento císaři Franti
škovi v Zákupech alíbil, kdyby syu jebo Ferdinand

(Dobrotivý) se octnul v nebezpečí7 Na to se účastnilbr. Jan Harrachboje proti Maďarům a r. 1856 opu
stil vojenskou slažbu jako čestpý major a věnoval te
hospodaření na svém statečku Konárovice u Kolína.
Oženiv se téhož roku s dcerou knížete Jana N. Lob
kovice, udržoval pak čilé styky s českými vlastenci
na Kolínska “a v Praze. Značné zásluhy si získal o
svelebení hospodářství, psal sám hospodářské články,
staral se o zvýšení hospodářského vzdělání. V polití
ckém ohledu přijal úplně program Riegra a Palacké
ho, avšak vůči Vídnipřál si aktivní politiku. Roku
1878 oženil se po druhé s princeznou Marií Terezií,
dcerou knížete Augusta Maxa Thurn-Texisa. Mlado
česká strana vytlačila jej poznenahla z okresního sta
rostenství i z českého snému jakožto lidového poslan
ce. Hrabě Jan Harrach odvděčil se tím, že pracoval
pro mír Staročechů s Miadcčechy a že tyto proti
mnohým útokům hájí. Hrabě Jan Harrach jest vůbec

smiřlivápovaha, miluje plodnou práci. Největší zá.sluby získal si o vídeňské Čechy a jejich školu Ko
menského. Hrabě Jan Harrach patří k nejoblíbenějším
českým šlechticům.

Almanach bohoslovců královéhra
deckých, jehož vydání oznámeno bylo na 4. listo
pada, vyjde teprve 12. listopadu v sobotu, poněvadž
nabodilými přebážkami práce 80 zdržela. Vydání je.
ho a jubileum oslaví se téhož dne Akademií, O alíbe.
né účastenství prosíme.

Přednáška. V jednotě katol. tovaryšů bude
přednášeti v neděli dne 6. t. m. dp. katecheta Č er
ný o thematu „Sociální demokracie ve stopách anar
chismu“. Začátek o 2. hod. odpoledne. Po přednášce
pobožnost v kapli sv. Vojtěcha. Uvedení hosté mají
přístap.

Rybářství v Hradei Králové. Podloahé
době měli Hradečtí zase jednou lovení ryb. Za ataro
dávna býval v Hradci Králové zvláštní rybářský cech,
neb v Labi i v Orlici bylo ryb věslikých a chutných
hojnoať. Po veliké všeobecné povodni v Čecháchroka
1432 objevilo ae v řekách českých a zvláště u Hradce
nevídané množství Jekosů,tak že Hradečané prý je
jako jinou zvěř se"sekerami, oštipy atd. ubíjeli a lo
vili, Roku 1665 dne 9. července po veliké povodni z
nařízení rychtáře císařského a pánův radních rybáři
na fece Orlici pod Horšovem devaterým z tažením chy
tili 24 lososův velikých, u mlýna Orličného trojím ta
žením jednoho a tak všech 25, „coš při městě Hradci

žádného prý příkladu není, aby te jich tolik najednouchytilo. Roku 1657 dne 21, a 25. července poslali Hra
dečtí králi Leopoldovi I. do Poděbrad vždypo jednom
lososn a po čtyrech úbořích. — Dne 8. ledna 1696 od
městské rady ceehmistrům rybářského cecbu i na místě
celého cechu dáno dovolení, aby za velké vody na
lukách mohly„bobry bíti a atříleti: avšak by žád
ného bez dovolení pana primasa nému tejně ani
zjevně neprodávali, což jsou čimti připověděli. Jako
bobrů i lososů hájilo a vymíněně sobě mělo město
samo; tudíž r. 1698 Martin Lutna rybář pro lapení
a ukrytí lososa do vězení šatlavního se dostal a pro
puštěn byl tepre s rakojmími, že ve dvou nedělích
pět kop pokuty složí; „losoey posílali totiž Hradečtí
vzácným pánům ctí a dareni? imo lasosy rozesílali

pradentí Tnánům století a i jmenovitě ještě r. 1613sousedním pánůma do Prahyza vzácný dar mibul

Roku 1612 městeká rada rybářům a Šem; Kteří pří
vodě jrou, přísně nařídila, aby pod pokutou pěti kop
žádnému mihule neprodávali, mimo pana purkmistra

a topro potřebu a en jimi pánův stavů. Dne 1šisrpna 1607 z řekyvytažen byl“uwagc dlouhý 3 a půl

lokte a téhož dne poslala jej městská rada Ůdar a
novi Janu Radolfovi Trčkovi z Lípy, jejá „on vděčně

půjal a velice jeho velikosti ne divil“. V pětek po nečli umrtelné, dne C. března 1618 poslali Hradečtí
právě zvolenému a dosazenému hejtmanu města Praž
ského Menšího a J. M. císařové jakožto králové české
věnných měst království Českého podkomořímu přání
s dopisem: a vedle toho na dokárání naší k. V. M.
šetrné uctivosti do kuchyně k zelenému čtvrtku pár
plecí, a tři páry kaprů uzených a že lo málo od

nás vděčněpřát a tak nás sobě poračeny míti ráčíte, náležitě prosíme“. — Nejen ryb, ale iraků bý
valo dříve v Hradci hojnost. K nařízení krajského
úřadu musilo město Hradev ke dni 22. srpna 1750
patnácte kop/ráků do Nových Dvorů dodati ke atola
Františka vévody Lotrinského tam meškajícího.

Kathedrála av.Ducha v Hradel Kr.
V prvním desítiletí čtrnáctého atoletí, neli dří
ve, vystavěn jest velebný kostel sv. Dacha; avšak
oví me čí náklade.n a od kterého mistra. Kostel sv.
Dacha skládá se z presbyteria, hlavní lodi, dvou po

bočných lodí a s předsíněpod krachtamí. Celé stavba
má svenka iso mí pilířiv délce106,všířce

79' a jest ašbo slémě střechy 104' vysoká. Vnitřkostela obnáší délkaod západního portalu až k střed
nímu oknu za hlavním oltářem 169'; s toho připadá.
na prosbyteriam 78', na lodi s předsíní 61'. Předsíně

pod kruchtami mají 20' délky. Šířkapresbyteriailavní lodi obnáší 28'; šířka v obou pobočních lo
děch obnáší bez pilířv v každé 15'; k severní boční
lodi přistavěno ještě prostory 10'/,; pilířemezi loďmi
mají po 4' (oba tedy 8') a pilíř při drahé boční lodi
na severní straně 3'/,' v hrubosti, a to vše dohromady

činí 60" šířky celého kostela ve světlosti. kéhre klenby v hlavní lodi a v presbyteriu nad podlahou ob

náší 68', výškapobočníh lodí asi polovici toho. Ko"stelních věží zdidosahují 128' výšky, atřechy jsou
20' a makovice s kříší 7' vys., takže celá jejich výška
150"stop obnáší. Mimonimburský jest kostel sv. Ducha
s onédoby nejelav. v Čecháchy Zbožní měšťanéhradečtí
horlivě pečovali o zvelebení svého hlavního kostela
farního, činíce hojné a vydatné odkazy buď k zřízení
a nadání nových oltářův, buď k povýšení a rozmno
žení slažeb Božích. Podací právo ke kostelu av. Du
cha měl král český. Jan Lacemburskýje přiřklr. 1326
klášteru sedleckému. Do r. 1899 byli zde mimo faráře
4 kaplani; toho roku zařídili někteří měšťané hrade
čtí nadaci pro 6. kaplana. Velice utrpěl kostel sv. Ducha,
požárem dne 28. května 1407, při kterémž i slavný
zvon Osanna se rozlil. Tehdy měl kostel 1 hlavní a
17 oltářů, totiž av. Anežky, Barbory, Bartoloměje,
Doroty, Kateřiny, av. Kříže, Leonarda, Panny Marie,
Markyty, Matyáše, Ondřeje, Sigmunda, av. Apoštolů
Šimona a Judy, av. Víta a Všech Svatých. Poznená
hla opravovaný kostel a jednotlivé oltáře zbožnými
dobrodinci. Leč, když kostel sv. Ducha měl býti na
vracen v předešlý svůj stav slavný, počaly v cirkevním
životě vlasti naší změny hrozivé, které měly i politické
následky. R. 1638 pořízeny v chrámu P. sv. Dacha ve
liké varhany. /R. 1641 byl kostel sv. Ducha pěkně
opraven a stal 6e brzy na to kathedrálním kostelem,
neboť 1. května 1660 jmenoval císař LeopoldI. Ma

touše Ferdinanda az penkerke biskapem rálovéhradeckým) R. 1688 byf v katedrálce nákladem
obce za 5.650 zl. rostaven nový hlavní oltář sv. Du
cha, až do klenby vysoký a ze tří obrazů složený.
Protože nebylo paměti, že by kostel sv. Dacha byl
řádně kdy posvěcen, učinil tak biskup Tobiáš Jan
Becker dne 13. října na ž-dost městského představen
stva. Za biskupa Jana Leopolda z Haye, který se na
rodil r. 1735 v německém Fulneku na Moravě, utrpěl
velice kathedrální kostel. Krásný starý hlavní oltář,
mnohé vzácné sochy, obrazy s pomníky z kostela sv.
Ducha ve smyslu nařízení vlády odstraněny. Sochy
svatých od židů koupeny a po městě k veřejnému
pohoršení noseny. Veliká krása chrámu utrpěla sice
již mnohými dřívějšími požáry a přístavbamí, ale nej
více utrpěla od r. 1780 až do 1794, když za biskopa
Haye staré oltáře odstraněny, tři okna v čele presby
teriu zcela a po jižní straně přistavením a na nejvýše
nemotornébo patra na menší sakristii dvě okna až na
malé části se zazdila. Taktéž jižní vchod do presby
teria zastaven, prostora před ním cihlovou zdí pře
pažena a tam opravdová harabardina utvořena; na
Štěstí neutrpěly krásnéa velevkusně provedené ozdoby
ani v nejmenším. Pro biskupské oratorium zazdilo se
jedno okno až na malý ntvor, který z vnitřní strany
presbyteria nesložnou dřevěnou skříní se uzavřel. Ve
dle vchodu do severní poboční lodi přistavěla se v
slohu pasakovém s lucernounahoře tak zvaná amrlčí
kaple, kterouž po zřízení literácké kruchty ještě
tam pozůstalá číst okna se zavřela. Zdi trpěli po
blíše podkroví mnohými požárya rovněž jiné ozdoby.
Tím spůsobem zmizely časem všechny vrchní okrasy
a vynikající ozdoby, a na místě cimbuří, štítů, ozdob
ných nástavků a vížek povataly těžké jednostranné
střechy se svými pádnými plochami. Oprava byla po
třebná. Dae 10. listopadu 1864 založena Jednota k opra
vení kathedrálního chrámu Páně Královéhradeckého,
povatalá za příčinou dvoustoleté památky založení
biskupství královéhradeckého a povýšení děkanského
kostela v Hradci Králové na chrám kathedrální. Jed
nota obrala si za úkol, uvnitř i vnitř opraviti kate
drální chrám sv. Ducha podle slohu jeho prvotního.
Opravy řídil stavitel Fr. Schmoransa provedeny
také většinou v dřívějších letech. — O nynější opravy
úsiloval hlavně nejdp. biskup Edvard Jan Nep. Bry
nych, vys. dp. gen. vikář Thdr. Frýdek, a jmenovitě
též obětavé veškeré krahy duchovenské, Uvnitř jest

nyní celá oprare kostela svatého Dncha stkvěle provedena a bohdá i zernitřní oprava krytaa věží v pů
vodním slohu bude v nejbližší době dokončena.

Znamení doby. © slavnosti posvěcenínově
vyzdobené kathedrálky súčastnila se jediná tovaryš
ská jednota této významné elavnosti -korporativně.
Kde zůstaly ostatní spolky hradecké? Jest jich cel
kem 50. Byly snad rozpuštěny? Činestojí jim ozdo
ba atkvělé svatyně, z dob Eliščiných a Jiříkových po
chodící ani za takové účastenství, jaké projevilypři
loňském cikánském průvodn „Narady“? Předkovéje
jich i za doby husitské chovali se k vyzdobení a uctě
ní chrámou našeho jinak. Neobjevíli se opět v le
tošním masopustě obvyklé sběrací archy, budeme
ujištění, že se letošním rokem hradecké spolky roze
šly. Uvidíme!

Rybolov v měsíském rybníku Rou
dmičce u osady téhož jména za Novým Hradcem
Králové byl následkem dušičkového deště odložen na

čtvrtek. Na sv. Hubert i rybolovu přál.Kapříci jsouaž2'/,kg.těžcí a vylovena ee štikami 1374kueů vážících

přes 17 a půl g. centů. Vylovení kapři byli převezenio městských sádek u vodárny. Ustenoveno, aby
tamtéž byli konsnmentům dle váhy prodávání. Protoše
ryby v zimě potravy nepřijímají a také jim na váze
téméř ani neubude, tedy se na kapřích také ničeho
neprováží, V městě Králové Hradci panuje citelný
nedostatek čerstvých kaprů. Chováním jich v sádkách
dá se tomuto nedostatku odpomoci.

Z jednoty katolických tovaryšů.
Časová hra „Modlitba na hřbitově“ setkala se se zna
menitým morálním i hmotným úspěchem. Hlavní role
v rakou el. Chmelařové a p.Jakubského by] přímo
výtečné. Vřele procítěnébyly výkony sli, Knihánkové»



Jezdinské, Hejcmanové, Novohradské a Schneidrové.
Se zdarem zhostili se svých úloh pp. Beránek, Douba,
Mandávek, Pulák at. a Svaták. Obecenstva sešlo se
takové množství, še mnozí vraceli se bez lístků zpět.
— Příštím pondělkem zahájí opět fečnický kroužek
evou obvyklou činnost rozhovarem „O bělohorské
bitvě“. Cbystaná manifestační slavnost desítiletého
trvání odkládá se na počátek příštíhoroku. Den za
ložení bude oslaven 20. t. m. službami Božími v Adal
bertinu a večer přátelskou zábavou. Při svěcení nově
vyzdobené kathedrálky súčastnila se jednota korpořa
tivně s praporem významné slavnosti jediná se všech
sdejších 50 spolků.

Živnostnictvo a mlsdočeští poslan
el. Roku 1889 i r. 1891 mohli poznati rolníci i šiv
nostníci, že předáci mladočeští měli sice pro ně mnoho
krásných slibů, ale málo skutků ©Před volbami hlá
sali, že rolníka může zastupovati jen rolník a řemesl
níka jen řemeslník, protože jen ten ví, kde ho bota
tlačí, ale při volbách protežovali mladočeští předáci
jen své doktory a jejich trabanty. Dosti pozdě po
znali rolníci i živnostníci, že mají sloužiti mladoče
p doktorům jen za kanonenfutter a jen za hřebří
ček, po kterém by tito se vyšplhali k lépe placeným
místům a synekuram. Volba, na českém jihu, kde
slíben mandét živnostníku, ale zadán byl pak staro
česko-mladočeskéma advokátoví Naxerovi, pobouřil
mnohé živnostníky. Tito po volbách problásili proti
mladočeským předákům: „Seznavše, že řemeslnická
myšlénka nikdy poctivého uznání u strany mladoče
ské se nedočká, tedy dosavádní zástupce živnostnictva
ve výkonném výbora roladočeské strany, p. Hartvich,
předseda to Zemské Jednoty řem. a živn. Společen=
stev z výkouného výbora vystoupil, nechtěje zastapo

vati Jednotu ve sboru takovém, kamž jezván jenpři věcech, do nichž mu nic není, ale když se jedná
o zájmy stavu, který má ve sboru tom hájiti, tu jest
pomíjen a nerespektován.“ Vystoupení to pak výbo
rem schváleno. Ale zároveň se oznamuje ještě jiná,
neméně zajímavá zpráva. Věstníh zemské jednoty
Společenstev přináší tuto zpráva: „Resignace: Nespo
k jenost s vedením výkoaného výboru národní strany
svobodo nyslné jeví se v přítomné době nejen v ře
meslnictva a živnostnictvu, ale i v rozhodajících kru
zích agrárních. V téže době, kdy ohlásil své vystou
pení z výkonného výboru mladočeské strany delegát
Zemské Jednoty p. Hartvich, oznámil své vystonpení
zástupce Sdružení zemědělakého, rol
ník p. Stanislav Kubr, odůvodniv vy
stoupenisvétím ževýkonný výbor ne
béře náležitého zřetele k naléhovýmpožadavkům rolnického stava“ — Bol
níci i řemeslníci, poučení smutnými zkušenostmi, vy

acákovako-Heroldovské, ,
Zpěvy při svěcení kathedrálního

Chrámu Páně v Hradci Králové obstarali
p. bohoslovci za laskavého účastenství předsedy cy

-riliských jednot, p. prof. Dr. Mrštíka. Menší sbor
čvecký přednášel při svěcení samém veškeré anti
ony a žalmy chorálně dle pontifikálu kromě zpěvů

při průvodech kolem kostela a se av. ostatky, ješ
upraveny byly D. Orlem ve vícehlas. Při puntifikální
mši sv. zpíval celý sbor pěvecký čítající 40 p. bobo
slovců. Chorálně byl přednesen introit, graduale, Cre
do IV. a communio. Kyrie a Gloria bylo « čtverhlasé
polyfonní mše Dieboldovy op. 27, Sanctus, Bene
dictus a Agnus z čtverhlasé polyfonní mše sv. od J.
Rennera op. 37., Offertorium „Domine Deas“ dvoj
hlasně s průvodem varhan od P. Utto Kornmůllera.
Při odpoledních slavných vesperách, při nichž officia
torem byl vys. p. prelát Hampl, byl umístěn ebor
precentorů v presbytáři a s vys. důstojným panem
officiatorem dělil se o zpěv antifon a prvních veršů
talmových. Pěvecký sbor na kůru zazpíval „Domine
ad adjuvandum“ čtverhiasně od Caes de Zachariis
(XVI. stol.) Magnificat od Cimy a žalmy střídavě
s celým alamnátem v lodi jsoucím chorálně. Zpěvy
při svěcení pontifihálce řídil dp. Dobroslav Orel, při
vesperách praefekt p. Jarkovič.

Oběsíl se. Václav Klempíř, krejčí v Novém
Hradci Králové, 54 roků starý, oběsil se ve své svět
nici, maje kolem krku omotanou starou míra krej
čovskou a přivázanou na klíči u šatníku. Týž byl
ženat a bezdětný. Řemeslasi valně nevšímal a tadíš
byla žena jeho odkázána sama ho živiti. Zabývala se
nošením a prodáváním loketního zboží. Bylo pozoro
vati mezi nimi častější hádky, kteréž vědy se dosti
dobře skončily, že se totiž obě strany před rozcho
dem smířili. V neděli k večera šel ještě vyprovodit
svoji manželku na nádraží královéhradecké, kteráse
ubírala za svým obchodem do světa. V pondělí ještě
navštívil svoje příbuzné a známé, jsa přidobré mysli
a rozmara. — V úterý ráno, kdyš domácí lidé ee

probudili a slyšeli vepříka, majetek to oběšeného,
asité vo ozýnati v chlívka o žrádlo, tu šli Klempířebuditi, aby dalvepříku žrát, ale jaké bylo jejich sdě

Šení, když spatřili jej na klíči pověšsného Tys byl
veselé a lehkomyslné povahy a má se za to, te ko
řalka ho svedla k tomato činu.

Za hlavní porotee pro čtvrté po
rotní období, které předc. k. krajským soudem
v Králové Hradci akteré bude čítati asi 9 případů
byli min. středu vylosováni za hlavní porotce pp.

ier Karel, hostinský v Božanově, Grandmaan M
v Broumově, Wildner Jindřich, nadlesní v Broumově,
Křivda Fr., mlynář v Martinkovicích, Kocian Čeněk,
rolník a starosta ve Slatině, Janke Jan, účetní v Koclé
řově, Seidl Jan, rolník v Kočbeři, Beneš Viktor, lesní
správce v Bělči, Jarkovský Jan, rolník v Bělči, Felfel

denko, obchodník v Kuklenách, Stránský Jan, rolník
v Lípě, Potůček Fr., stavitel v Pražském Předměstí,
Morávek Fr., rolník a majitel krahovky a Weyr Bedř.,
řiditel cnkrovara v Předměřicích, Černý Antonín, rol
ník ve Stěžerách, Varmuža Josef, správce velkostatku
Světy, Voženílek Alois, rolník v Střebši, Spora Karel,
lesní ve Svinarech, Traxler Rudolf, kněhkupec v Jo
sefově, Fendrich Gothard, nadlesní v Borohrádku,
Šmok Rudolf, hostinský v Čičově, Kněšek Josef, rol
ník v Zámělí, Poraelt Josef, obchodník v Červeném
Kostelci, Řípa Frant., správce spořitelny v Náchodě,
Šulc František, mlynář v Nerošově, Vyčítal Václav,

rolník v Horním Přímu, Paďoar Jos., obchodník v.No
vém Městš n. M. Rydl Václav, kapec a hostinský
v Dobrušce, Novohradský Jan, Jak v Křovicích,

Duzbaba Jan. rolník vLomech, Černý Jan, stavitelv Opočně, Procházka Fr., rolník v ČeskéMetaji, Kno
blich Arnošt, hostinský r Bartodovicíčh, Blůmi Jindř.,
rolaík v Bílé, Urban Josef. rolník v Kerndorfa, Fir
bas Erich, nájemce dvora v Helkovicích. Za náhradní
porotce byli vylosováni tito pánové s Králové Hradce:
Beran František, kožešník, ČervenýJaroslav, továrník
Dadek J., hotelier, Hodr Václav, optik, Steindler Ja
lius, obchodník, Udalrich Josef, příračí v pivováře,
Vacek Jan, apeditér a majitel domu, Vachek Alois,
cukrář a Vlach Cyril, vinárník.

Známý obrovský zvěřinec Klud
ského = Plzmě utábořil se poblíže Střelnicena
Pražském předměstí. Ve zvěřinci se nalézá obrovský,
největší slon v Evropě, vzácní afričtí lvi, bengálští
královětí tygři, skvostné exempláře jagaarů, levhartů,
pardálů a jiných zajímavých šlem.Začátek předsta
vení je vždy o 4. hod. odpol. a spojeno jest také se
zajímavým krmením dravců. Zvěřinec stojí skutečně
za podívanou a návštěvu jeho odporačnjeme nejen

ka středních a obecných škol, nýbrž nejširšímuhům.

Pan Stanislav Jirásek, chrálněznámý
křesťanský obchodník klatovským a bílým zbožím
přeložil svůj závod do dřívějších místností firmy
Berger £ Mank a obchod svůj značně rozšířil. So
lidní jeho obchod odporučujeme přízni křesťanského
českého lidu a veleb. duchovenetva.

Fešácky kriminál chtěl míti patrněvy
sloužilý vojín M., jenž se vrátil z Josefova z vojny a
proto ochotně přijal nabídku obchodníka Běliny s Ja
moře, aby za něho odseděl trest Gnedělníno vězení,
do něhož byl tento odsouzen, protože od vojaků ku
poval kradený oves Běliva oznámil mu sré jméno
rodinné a křestní, rodinné poměry a věc pro kterou
byl odsouzen; 25 zlatých dal M. kandidátu kriminál
ního života na ruku, ostatek měl dostati ve lhůtách
až po odsezení. Vysloužilec se hlásil statečně do kri
minálu a žádal pana dvorníhoradu Okenfussa, aby
ma vydal poukaz na „sezení“ — ovšem bez diet. Na
neštěstí padl voják na nepravého. Pan dvorní rada
předsedal sám senátu, který obchodníke odsoudil, a

roto se mu zdál přihlášený kandidát podezřelým.
tal se jej, který z pánů radů jej odsoudil. Na tuto

otázku nebyl vojak připraven a prohlásil, še z pánů
soudců, kteří byli ve vedlejší zasedací síni jej neod
soudil nikdo. Vyšetřnjící soudce p. J. ejistil určitě,
že kandidát „seditby“není odsouseným a tento
nenadá'ými aspletitými otázkami pelekán a spleten

řiznal se před vyšetřajícím soudcem, še obchodník
člina dal mu v5 zl. na ruku, že ma celkem 140 zl. slíbil

po odsezení jeho trestu, že jej ke krajskému soudu
sám přivedl a že musí býti ještě r Hradci. Občan B.
byl brzy četníkem vypátrán a k souda předveden.
Zavřen byl i se svým společníkem kriminálních atrastí
a na přilepšenou se mu dostane nové obžaloby pro
pokus podvodu. Voják dostal 8 dní.

Divadelní sezonu zahájídne 14.listopadu
v městském Klicperově divadle operní, operetní a di
vadelní společnost páně Pištěkova, která jest prozatím
rozpočtena na 80 představení. Bližšího oznámení se
pám od p. Pištěka nedostalo.

Zvěsti z východních Čech.
Z Jaroměře. Pěv. a hud.jednota„Jaromír“

uspořádá v listopadu obvyklý p nlaký večírek prosvé členy a zvané hosty „u modré hvězdy“. Program
již se pečlivě studuje. V měsíci prosinci hodlá uspo
řádati velikou akademii ka poctě mistra Karla Ben

dla. p Programu budou vesměsjen skladby Bendlovy. Akademie ta měla již býti z jara, ale pro těžkou
nemoc sbormistra pěveckého odboru p. Leop. Stockého
musila se odložiti. Podrobné programy příležitostně

zašleme. — Zdejšímajitel továrny na perskéa ture
cké koberce P Ant. Čerych daruje ke dni3. prosincet. r. k oslavě panovnického jnbilea do chrámu kathe
drálního v Hradci Králové skvostný koberec. Zazna
menáváme to s radostí a s díky, ale ještě bychom
byli raději, kdyby podobný dar objevil se téš ve chrá

po sv. Mikulášeu nás. Potřebujeme ho též. — DámyÚ. M. Š. jako roka loňského tak i letos chystají se
jiš k vaření obědů pro chudou školní mládež. Ke dni
sv. Mikuláše pak hodlají uspořádati zábavu spojenou
s rozdáváním dárků ve prospěch Ú. M. Š. — Dne38.
října zemřela vDolanech pí. Marie Vítková, choť ří
dícího učitele tamějšího. Pohřeb konal se dne 31. října
odpoledne za přehojné účasti pp. učitelů a jiného
obecenstva.

Z Oáslaví. (Ku povznesení zájmuhospodář

ských) zdejšího okresu pracoje neunamněkooodkřayspolek zdejší, jenž prvý dal podnět ku zřízen veřej
něho skladiště, o němž na všech stranách pilně
se debatuje. Může nás to jenom těšiti, se Čáslavsko
jest v tom obledu prvým. Vyslaníčlenové hospodář
ského družstva bedlivé studovali otázku tu a výsle
dek její uveřejněn jest v jednom s minulých čísel
zdejšího „věstníku“. Velikou zásluhu má o to hospo
dářeká záložna, která nezištně podporuje sájmy rol
nictva, vedena jsouc obezřetně p. účetním Riedlem
Vyjednává se jiš o koupí pozemku, na němě má te v
brska stavěti. Rolnictva nemůžeme neš vřeleodporučiti,
aby informovalo ae o této důlešité věci a všude po
dobně rázně se věci chytilo. Bude to veliký krok k vy
baveníse z rukou obilních handlířů a bude se moci
tak přikročiti přímo i k touženémua dodávání zásob
pro spotřebu státní samotným rolnictvem. — S ho
spodářským spolkem jde ruku v race i ovocnické drut
stvo zdejší. Kdo měl příležitosť shlednouti vystavené
jím ovoce, ten uznati musí, jaký bohatý pramen příjmů
uložen jest v zanedbávaném ještě namnozesahradnictví.
Doufáme, že Čáslavsko, které bylo pověstno svým
ovocem, povznese se zase k bývalé své proslulosti,
Jako potěšitelný ukaž oznamujeme, že drušstvo na
vázalo styky obchodní s Francií, kam od mého půjde
velká dodávkaovoce. Bude to zajistémový krok k
povznesení jmena českých

Maleševa. | naše sakoutí mělobýti mi
male osvíceno světlem oocialistiokých Sidovsky pách
noucích Kahánků. Kutaohorský demokratický řečník

přišel sem budit lid. V postranní bospůdce tak svané:rně měla poprvé zablesknomti se červená kravata.
Jenže ubošáci pohořeli. Doufali nalésti ve zdejší chu
dině, většinou semědélských dělnicích, svoje nohsledy
ale nezdařilo se jim to. Ba ani ten socialista, který
vykládaval pánům tak krásně sociální program, že za
to kolik dní seděl, ve nepřihlásil ku slovu na tož ku

skutku. Nesbylo dr než achlíplou korouhevsvinoutia dáti se na ústap kuHoře zpět. — Ješto prvý vý

dne 8. listopada. Zdejší Raifeisenova záložna pokra
čaje dosti utěšeně; jen aby tak zůstala a aby důvěra,
které se jí začíná věnovati, rozumným vedeným pro
stým všeho strannictví, čím dále tím více ae apevňovala,

Z Perštejnice. Minalýčlánekostavběuči
nil velmi dobrý dojem svými užitečnými radami Jeme
zvědaví, zdaž ci ho pováimnul i okresní náš výbor,
a zda-li nyní věnovati bude stejnoměrnou péči všem
silnicím okresním, když na silnici Malešovskou bude
vzat takový ohled. Nebylo to tak vždycky. Pak ještě
jeden dotaz ku silničnímu odbora okresního zastapi
telstva. Kdy se dozvíme, co dostali Malešovětí na svoje
kanály? Všecky obce nejsou tak šťastny, některým se
nechce dáti ani pouhý mostek. Inu Malešáci mají vo
všem štěstí. Víme také proč!

O©dKaňka. Plačící sochu Magdaleny obje
vil redaktor Hejnic nejnověji v Miláně. A jak zaří
zenou. Šly prý k ní schody a těmi vystupoval všdy
po čase mnich, aby ty slzy doléval. Pan Hejnicpsal
to asi tehdy, kdyš sám trochu více „slze“ dolil. V tom
on se vyzná. A protože tak není potřebí k tomu ani
schodů ani mnichů,bude prý postavenu nás doobec
ního katnohorského háje, aby byloo nějakou attrakcí
více a návštěva jeho se povznesla. Zdejší socialisté
už se na to těší. Nepřestane prý ani breóet. Jen jak
ho sem dostanou.

Z Miskovie. V posledním čísle „Podvysoc
kých“ postavila se Kutnohorská zábavná obec Chrou
stovická v zaslána proti vašim informacím ohledně
Roztěřeké slavnosti matiční, dokladajíc, že bylo všecko
v pořádku. Na jejich zasláno plné bombastu odpově
diti lze otázkou. Proč jistý pan doktor po slavnosti
veřejně totéž říkal, že v pořádku vše nebylo. A proč
toho pána žádný s těch nařknutých nezakřikl? Inu
známe celou ta procedura a proto jen pomalu s tou

namířenou flintou. Naše zprávy byly vědyck eprávaT:Že sedlákům s pány jednu kaši nedobře jídat, je od
jekživa známo. Budoucnost bude opatrnější.

Z Proseče. Dne +3. října sehrál divadelní
kroužek Svatojosefské jednoty zdejší hra Klášterského
„1848“ a fraška Lorbeerovu „Mleota“. Představení
sehráno se zdarem a dobrým úspěchem.

Z Polné. (Schůze hospodář. spolku.
— Nalezena mrtvola). Dne30. říjnakonal hospo
dářský spolek náš veřejnou schůsi v Hrbově, kdeš
mlavili p. učitel Mouca o práci na podzim p.učitel
Pokorný o vzdělání rolnictva a katecheta Vlček a sta
vovském zastoupení ve sborech zákonodárných a 0
obilních skladištích. Přednášející vytkl, že rolnictvo
v otázce této musí čilejší styk míti s poslanci, jejichž
povinností jest, aby tak důležitou inetitaci zákono
dárně provedli na semském sněmě. Naše okr. hosp.
záložna podle výroka p. starosty Plevy tak sitao
vána jest, aby nika toho se podjala. Ale jediný
pokus nestačí. V sousedním Bavorsku prospívajíjenom
celé svazy takovýchto askladišť, o něš ovšem pečoje
velice vyvinutá orgenisace Reiffeisenovek, jichš u
pvsud pořídku.Proto dlužno, aby věci se uchopili vo
všech okresích všiobni, kdož a naším rolnictvem cítí,
neboť tak zvaná krise hospodářská saplaví v krátkém
čase všechno. Ono te jen řeční,tradicionalně se stýská,
ale rýč důkladná a pronikavé opravy posud se neza
ryl. — Dne 28. října panský hojný Chalupa, prose
kávaje mlásí v panském lese a Polné, našel v mechu
zakrytou a již rozpadlou kostru člověka. Soudní ko
mise na to + pátek místo shlodala s sepsala zpráva,
kterou zaslala krajskému soudu do Kutné Hory. Dne
17. července t. r. totiž ztratila se dcera manželů Klí

mových z Horní Věšnice u Polné. Všechny indicie,jako délka kostry, zdravý chrap, zuby moudrosti do
sud nevyrostlé, útvar lebky, barva vlasů dle doznání
věrohodných svědků nasvědčují, že kostra ta dívce
pohřešované náleší. Že spáchané byla vražda, doka
sají větvičky čas od času na mrtvoln ukládané, z nichž
nejstarší jsou jiš suché, pozdejšíposud zelené. Vrah

místo navštěvoval a svoji pokrýval, aby nebyla
nalezena. Na kostře byla jen košile z domácího hra
bého plátna; ostatní šatstvo s obaví vrah zavrašděné

odňal, bospochyby aby mrtvola neba dle toho poMsnáns, kdyby v čas byla nalezena. Loupešnávrašda
jest naprosto vyloučena. Čekáse nyní, kterak ros

hodne úřad v KutnéHoře.
© Heřle. (Odsouzenpro rašení náboženských

výkonů.! V minulých dnech konalo se před jičínsk
krajským soudem přelíčení s Janem Šafránkem, 47le
tým, ženatým, již trestaným dělníkem z Lokavce u Ho
ic, pro přečin dle S 308. trest. zákona a přestupek
dle $ 834. trest. zákona. V neděli, dne 7. srpna slon
žil v chrámu Páně v Hořicích tamní děkan vdp. P.
Hakl ranní mši svatou. Kdyš týž ka konci uvedené
bohoslužby předudílením požehnání zazpíval slova
„Chléb s nebe dal jsi nám, o Pane“, a přítomní vě
řící odpověděli „všechnu líbesnou chuť v sobě mající“

ronesl Šafránek po malé přestávoe týmě nápěrem,
erým věřící spívali, slova, ješ všeobecné pohoršení

mezi přítomnými vzbudile. Výtržník byl bybýval
s kostela vyveden, kdyby sám nebyl se odtud vytra
til. O rouhavém jednání jeh> učiněno bylo oznámení,
následkem čehož zavedeno bylo s ním treatní vyšetřo
vání pro přečin proti veřejnému pokojia řádu dle
8 303. trest. zák. a mimo to, jelikož proti zákazu
v Hořicích se zdržoval, pro přestupek, dle $ 824. trest,
zákona. Byl po skončeném přelíčení uznán vinným
oběma těmito trestnými činy a odsousen za ně do
tuhého vězení na dobů šesti neděl.

Z Kostelce m. ©. V Poslu = Podhořív č.

«. v dopise = Kostelce n. 0. nějaký dobrodinečekstatečně pumy — satím jen papírové do „stu



dených“ — rosaměj do členů katelické je a
do Černých €j, dosociáhdehdaachratů“ Účelem

celého dopisujn jiné oníšití a svou straau — jekse můše mezi řádkyčísti jest p dopisovatel „nářodní
dělník“ — hodně a moc vyvýšiti. Při tom chudák
chce být básnicko zejímavym. Jenše se mu to mnobo

nedaří. No a jské m neštěstí se stalo, še mravokárný dopisovatel Posličkajest tak rozohněn? Do
schůze katolické jednoty kostelecké n. Orlici, kterou
uspořadala v blfské Lbotě, vnikli sociální denokraté
s úmyslem,ji rozbit. ji měli úmysl rozbit, je vi
dět z toho, že dříve než-li do schůze šli, ozbrojili se
kameny. Když si ve schůzi počínali vyzyvavě — a
svláště když vůdce jejich Bek s Rychnova zuřivě kři
čel — byl ještě s několika mocí vyveden ven. To bylo
to cslé neštěstí, které se stalo. A tohle že sociální
demokrsté, jak „Poalíček“ připomíná, svým vyzývavým
chováním dali příčinu ka bouři a že p. Bek se svým
štábem vyveden byl ze dvoří — dává přičinu — „ná
rodnímu děln'ku“, aby se otřel o „studené“ a o „Čer
vené“? Jenže kdo máš na hlavě máslo — nechoď na
slunce a kdo nemáš „čisté svědomí“ — jinému do
svědomí nelez! P. dopisovatel Posla z Podhoří chválí
korrektní počínání národních dělníků při schůzi ve
Lhotě. Ale já táži se: Co znamenaly ty výkřiky a ty
často nemístné poznámky národního dělníka při řeči
vp. Bezdíčka? Táži se p. dopisovatele Posla z Pod
hoří, zdaž neví o tom výstupa, který po odchodu čle
nů katolické jednoty stal se ve Lhotě mezi jedním
sociálním demokratem a pány = táboru národních
dělníků? Ptám se p. dopisovatele, zdaž neví jak té
hoš večera oproti sociálním demokratům počínali ei
v jistém hostinci kosteleckém národní dělníci? Tam
stalo se sociálním demokratům totéš od dělníků ná
rodních, co ee jim stalo od účastníků schůze kaloli
cké ve Lhotě. Dopisovatel Posl. z P. nadává členům.
katol. jodnoty „studených“ a sociálním demokratům
„červených“ — a já bych rád věděl, jak by vlastně
měl nazývati spolek „národ. dělníků kostelechých“ ?
Má prý název: „Českaslovansko- národně- dělnická
vzdělávací beseda Palacký“. Má to být českoslovan
ský národní spolek — dle výbora by ale člověk sou
dil, že to je epolek česko-německý — nebo německo
český — zasedáť tam více rodilých Němců — jsou
tam i takoví, jímá česky mlaviti dělá veliké obtíše.
To pak má být spolek časko-alovansko národní? Nenf
to bambag“ A dále apolek jmenuje se „Palacký“.
Má tedy jméno po slavném Čechu Palackém. Paleckém.
První pobnutku k jeho založení dal Klofáč, redaktor
Národ. Listů ; těch N. L., které Palackého dokud žil
sa zrádce vyhlašovaly a kacsřovaly. Jak ee to tedy
srovnává, že epolek redaktorem N. Littů jmenuje se
„Palacký ?“ Není to bumbag druhý? Vidíte p. národ
ně dělnický dopisovateli do Posla z Podhoří, kdybyste
sbytečně do členů katolické jednoty nerýpal a nechal
nás na pokoji — o tenhle výprask měl byste méně.
Vy nás nazýváte „studenými“ a sociální demokraty
„červenými“. No dobře! Jakými pak ale jete vy? ná
rodní dělníci? Já vám to povídám tady otevřeně, že
nevíte čí vlastně jste — tak mi napadá, že jste snad
„šolení“. Rozaumem a zkušenostmi a jednáním jste
ovšem hodně „zelení“.

Z Malešova. Ve čtvrtek 37. října večervy

pukl v blízkých Suchuticích požár v téže době natřech různých stranách obce, zejisté zločinnou rukou
založen. Přes námahu a rychlou pomoc hasičských
sborů z Malešova, Vidic, Sakdola, Dobřeně shořely
stohy rolníků pp.Poláka a Hanouska a celá rolnická
usedlost pí. Matasovése všemi zásobami, pící i ná
řadím. Zlotřilémn pachateli prý jest četnictvo na
stopě — V městysi našem byly letošního roku při
činěním městské rady obnoveny bývalé zdejší trhy.
Jelikož se první, po šních odbývaný, při hojné ná
větěvě a odbytu dobře vydařil, dá se očskávati, že
tím více trh, jenž připadá na úterý 8. listopadu oby
vatelstvem dalekého okolí bnde navštíven,

Z Kutné Hory. Článek„finance kutno
horaké“ v posledním čísle „Obnovy“ otevřel tak
mnohému zdejšímu poplatníka oči, který ani tušení
neměl, že staroslavná Kutná Hora má již také svůj
milionek dlahů a že drahý nedá na sebo tak dloubo
čekat, půjde-li to dále posavadním rychlým krokem —
totiž krokem co do dělání dlahů. Mnozí snad řeknou
še obecní činšáky hrabě obci také peníze. Nu, dříve
nesly 1.060 z). a teď nesou 6.288 zl. Počítáme li amor
tisaci a zúrokování pů'čky, dále 6 proc. srážku na

ceně budov,jedy z toho vidno, že domy ty s0 bcinevyplatí. Myalícímu čtenáři jest také nápadné, še
činše z pozemkůpři městě a statku Červenojanovic
kéhu jakož i s tamního b. pivovaru nápadně klesla
— a t4ž stoupnutí výnosu z lesů není obci trvale

o. Pánové se svého času velice chlubili, kdyš
jednali o odstranění školního platu. Chudině to ne
prospělo, neboť ta bez toho školné neplatila a školské
výlohy přece jen vzrostly a musí se krýti 18 proc.
avláštní školní přirážkou. Poplatníci při tom padli
z bláta do louše. Kdo má s nynějšího hospodářství

prospěch, jsou především „Podv. Listy“ a p. Hejnic.est nápadno, jak insertní poplatky v posledních letech

vzrostly. Téžko také„pochopí proč vydaje na tiskoisy tak nápadně vzrůstají. Že pan Hejnic v této pří
iné mlčí, jest pochopitelné, še však své chlebodárce,

s nichž učinil v Podvysockých Listech samé výtečníky,
věcnými důrndy achájí, ba še ani se o to nepokouší,
to jest velmi významné. Nu, snad se páni aspoň do

říštího čísla a leknutí trochu spamatají a p. Bejnic
tomu připraví v Podvysockých hodně šťavnatou

omáčku. Jenom aby zase příliš nesmrděla a aby na
ed Pách neobrátil srůj tek. — Apropos a teď

volbám. Pan dr. Pacák a Macháček mají prý většinu
pojištěnou. Ale, proč potom tolik „šťavnatých“ nadá
vek těm odbojníkům s města i s okolí? Je-li jejich
věc spravedlivá, pak netřeba vyhrožovat až v Malíně.
Jame jen zvědaví, zda-li pp.dr. Pacák a Macháček
budou se držet zásad, které r. 1802 hlásali. Co ee
týče platu, to p. Macháček neslevil ovšem ani haléř
a sa placení a splácení p. dr. Pacák také není, to vědí

ppos jeho přáteléi v Praze.— Jeme srědavi,li malopoplatníci s řemeslnickoživnostenské besedy
drží se dosud hesla, že malý poplatník nemá
býti trnožem milostpánů od vesla. Boku 1893
ve voličské schůzi sa přítomnosti pp. Pacáka a Ma

cháčka sa volební sásadu svou prohlásilo: „Třetísbor
nechť volí jenom a jenom příslušníky třetího sboru |“
Podvysocké k tomu tehdy s gustem přidaly: „Žádné
„miláčky města“, žádné „vážené osoby“ nýbrí

třeby znají, a malopoplatnictvo zestupovati v pravém
slova smyslu budou! Zásada tato zvláště nadšeně byla

'héjena poslancem Pacákem!“ — Škoda, še p. dr. Pa
"cák nehájil s tímše nadšením kandidaturu živnostaíka
"na Jindfichobradecka!

(Zasláno.)
Voleslavné

náredep. společnosti českoslovanaké
v Praze!

Poněvadš výstava architektů ukončena jest, žá-.
dáme, aby nám svony z našeho kostelíka vráceny
byly. Odvoláváme aa v tomto případě na výnos velesl.
rady národop. musea, ze dne 6 července 1598, Žá
dáme důtklivě o brzké vyřízení této žádosti a pro
síme o poslání zvonů do stanice „Praskačka“ u
Hradce Králové. Na tuto stenici totiž byly zvony
dopraveny námi při stěhování do Prahy.

Ohledně ostatního interieru kostelního, žádáme
aby v brzku rozhodnuto bylo. Nabízíme jej ke koupi
za 1000 2l. Doufáme, že v tom případě, kdyby snad
slavná národop. společnost, neměla dosti hmotných
prostředků, povolil by něco slavný sněm a ostatní
částka by se snad sešla dobrovolnými sbírkami, kdyby
se ueneslo na případném provolání ku třídám majet
ným a korporacím. Byloť by zajisté velká škoda,

kdyby kostelík nebyl zachován výstavišti, tak jakjest. V naději brzkého vyřízení naší žádosti
|znamenáme se v úctě

Ant. Rychter, starosta. J. Vinař, rádní.
Podulšany, dne 30.října 1898,

(Zasláno.)

Plsateli „původního dopisu“ z NovéPa
ky do Národních Listů dne 28. října.

Pan Dr. Matys, takto dosud praktický lékař
v Nové Pace, letošním rokem však divným řízením
osudu „spisovatel“ slavnostního spisku o Husovi,
oblékl dokoncena sebe kůži kritigra a kritisuje v „N.
Listech“ náš spisek „Jan Hus“, jenž jest pádným vy
vrácením jeho spisovatelských nesmyslů a překrouce
nin. Vzdor této kůže kritigří poznáváme sterého p.
Matysa. Zase jen samá fráse, boucharonství, samá
domněnka, bezdůvodné podezřívání, děsná nevědomost
a drzý klep! Podáme ku svému tvrzení malý doklad.

1.) Pan kritik beze všech důvodů vzal si do
hlavy, še autorem našeho spisku jest ndp. biskup
královéhradecký a z této domněnky sestrojil si sprostý
útok na ndp. biskupa, aby zakryl výprask. Maně si
vzpomenete na trhana z ulice, jak apílá, když nemá

pravda! Pan kritik na n vyčítá ndp. biskupovi, žesi dává atříleti z hmoždířů při visitacích, že přijímá
kytice, že nutí klerus platiti na „Obnovu“, „Adalber
tinam“ atd., a sám že nic nedává. Krátce, vzpomí
náte si na trhanskou manýra z ulice. Není zvykem
sice odpovídati lidem, kteří vás zbavili svým neurva
lým útokem povinnosti jim odpovídati, ale nás váže
ohled na lid, jenž věří novinám všecko. Z toho důvodu
píšeme svou odpověď.

Žádáme proto p. dra. Matysa, aby se vytasil se
slibovanými určitými doklady, že autorem spisku „Jan
Hua“ jest skutečně ndp. biskup královéhradecký. Oče
káváme od tohoto důkazu výbornou reklamu pro svůj
spisek, jehož druhé vydání jest již opět z větší části
rozprodáno. Po tomto důkaze přikročíme najisto ku
pákladn 15.000 výtisků. Chceme důkaz!

Žádáme p. Matysa, aby nám jmenoval jenom
jedinon osadu, kde si dal ndp. biskup stříleti s hmoždířů.

Tážeme se p. Matysa, zdali povašuje za slušné
a taktní odmítnouti kytici, jakožto projev úcty ku
vrchnímu pastýři diecése. ti od p. dra. Matysa
rozhodnutí ve věcech společenské slušnosti, jest sice
nevděčná práce, ale snad přece intelligence přemůže
nataru. Co se týče onoho placení ze strany ducho
venstva na „Obnova“ atd., ta může p. Matys sám a
jemu podobní spíše osvoboditi duchovenstvo od této
dobrovolné daně nešli ndp. biskup. Přestanou-li drzé
útoky na náboženskou víru a na knéžský stav se strany
růsných doktorů, odpadne sara sebou povinnost útoky
tyto tiskem opět vyvraceti. Proto pochybujeme, že by
se našel vůbec v diecési poctivý a uvědomélý kněz,
jemuž by příspěvek na svatou věc byl obtížným.

Hájiti ndp. biskupa před výtkou skrblictví, bylo
by přímo urážkou tak lidumilného a dobročinného
biskupa, jenž neměl snad dosad předchůdce sobé rov
ného na stolci hradeckého biskupství.

2.) Pan kritik uvedl ze upisku našeho některé
výroky; ovšem vytrhl je ze souvislosti, aby se mu
hodily do krámu. Nemáme mu za zlé, že výroky tyto
uvádí, ježto ubozí čtenáři také jednou něco uslyší
s druhé strany.“ Jen že je to svrchovaně pošetilé,

když ae tyto výroky přičítají ndp. biskupovi, ačkoliv
jsou to citáty, vybrané ze spisů jiných mužů. Kdo se

plete do kritiky, má se dříve sám přesvědčiti o pravivosti svého tvrzení, aby si uspořil blamáž aneb
výtka úmyslného podvodnictví, které i na literárním
poli jest věcí nečestnoa a ohyzdnou. Čtenářetvo naše
může si vybrati, co má smýšletí o našem kritikovi.

Tak n. př., že „Has nebyl žádným učencem,
nýbrž jen prostředně nadaným člověkem“, vyslovil dr.
Fleišhanu ve veřejné přednášce,konané v klubu strany
svobodomyslné letošním červencem, dle referátu „Nár.
Listů“. Kdyžmu výrok snamenitého filologa opaku
jeme, jest to tupením Husa. Podle tvrzení dra. Matysa
jsou tedy „Národoí Listy“ tupiteli Husa, a světový
orgán si tento ortel svůj uveřejnil ve svých sloupcích.
Že takových ortelůpodepíší si „Národní Listy“ do

roka více, dokazuje svědomitě „Čas“ v každém svémsle.

, Jiné výroky n. Já o neposlušnosti Husově atd.jsou vyňaty s Palackého, ale to p. Matysem nebno.
Co pak jsou dějiny Palackého proti jeho spisu! Pa

lacký studoval dlouhá létapromeny dílo ne
smrtelné ceny, dr. Matys nestudoval doj pramenů,proto také dle toho slavnostní spis jeho dopadl.Stěstí
měl Palacký, že spis Matysůvvyšel po jeho jubilejní

slavnosti, jinak by sláva Palackého valněpohode,vždyťnemůše již jeho dějepie sloušiti za doklad pravdy.
Tak připraven národ český p. drem. Matysem o hi
storika, jemuž se obdivuje celý vzdělaný svět! Co pak
v našem spisku jest neslušného n. př. slovo „zhova
dilost“, vybráno jest ze slavnostního spisu Matyeova,
proto čtenářstvo uhodne, kdo vlastně píše neslušně,
Odpovídejte takovým...... 1 Vzdor všemu pachtění
po slávě historika a kritika, ztrácí přecep. dr. Matys
půdu pod nohama i u svých věrných v Nové Pace,
a my za četné pokyny, které uštědřil vtipný kritik
ndp. biskupu ka řízení diecése, jeme p. dru. Matys
sovi tou radou. aby se nepletl do náboženských a hi
storických otázek, nýbrž aby hleděl si klidně svého
zaměstnání s psal prozatím jenom recepty, ve kterých
snad přece jenom má větší štěstí nešli v historii a
v kritice.

Redakce „Časových Úvah“.
===

Kalendáře
Oyrillo-Method. knihtiskárny V. Kotrby

w Praze.

Blíží se kvapem konec roku a nový rok se ujme
své vlády. Ze všech stran nabízejí se kalendáře, které
jsou v každé domácnosti velmi důležity, protože zů
stanou tampo celý rok. Jest třeba tedy voliti kalen
dáře s čtením dobrým, zašlechťtujícím, nezávadným,
zkrátka, prokatolíky kalendáře katolické. Máme jich
s dostatek. Zmíněná předem knihtiskárna a naklada
telství vydala jich pět. Všechny, mimo vkusný v bar
vách provedeny list titulní, mají zvláštní případnou
přílohu. Jest to skutečně krásné provedený obraz J.
V. císaře a krále Františka Josefa ve dvanácti bar
vách; obraz, který jest ozdobou kalendářů těchto a
zůstane pro každého i jako obraz cenným na vždy.

V každém kalendáři jest mimo kalendarium a
jiné potřebné zprávy, mnoho pěkného čtení, básně,
pojednání, přehledy událostí současných, praktické
rady hospodářské i pro domácnost, Vše jest provázeno
obrazem, jenž slovo oživuje a znázorňuje. Pečlivý se
znam trhá připojen jest ku každému kalendáři.

Uvrádějíceje jednotlivě jmenujeme:
1. „Meč“ obranný kalendář katolický, jenž

po deváté vychází redakcí Fr. Pohunka. Mimo zábav
né čtení (povídky K. Zakouckého „Vyzrál na ně“, A.
Dostála „Usmířená vina“, V. Pravdy „Trpký lék“,
„Bůh dopastí, ale neopustí“ atd.) našli jsme velmi
dobrý článek o reformaci „Jinak báj, jinak pravda“,
pak „Několik slov o anglické reformaci“, dále rady
pro hospodyně, Rozmanitosti atd. Cena 60 kr.

2. „Marla“, kterýžto kalendář, naleznav loni
všeobecné obliby letos podruhé se vydává. Mimo úvod
ní báešň „Matce Boží“ jest zde velmi dojemná povídka
A. Miláčka: „Odměna neohroženého ctitele Panny Ma
rie“, popis poutnického místa „Hájek“ u Prahy atd.
Zmínka o letošních jubileích, příležitostný článek
„Jan Hus — či Matka Boží“; Hřbitov jindy a nyní,
mimo to pět jiných povídek mnoho vyobrazení atd.
doplňuje obsah tohoto kalendáře. Cena 1t koruna.
Tucet 4 sl.

3. „Vlastenecký pomtník“ (Red.Václav
Špaček) dočekal se třicátého ročníku. Jest tu pěkná

vídka red. V. Špačka „Babička ze statku“, „Obras
ičky Boží“ od A,B. Šťastného, dále jiné povídky:

obrazy J. V. Jirsíka, Palackého, články obranné, po
pis cizích krajů, o nichž letos nejvíce se mluvilo, ve
selé příběhy, zajímavé zprávy dějepisné, článek ho
spodářský „O pěstování zemčat“, Jubileum J. V. cí
saře a krále Františka Josefa atd. nalézají se v tomto
osvědčeném kalendáři. Cena 1 koruna. Tucet4 zlaté.
Tucet těchto kalendářů smíšeně expeduje se za 4 zl.
a při hotovém placení dá- se 1 exemplář nádavkem.

4. „Svatováclavský kalendář“ vyšel
letos (red. V. Špačka) po dvacáté. Obsah jest velmi
bohatý. Máme tu povídku V. Špačka „Štít se sochou
sv. Václava“, mnohé jiné povídky V. Brodského, V.
Korolenky. Donáta Pelhřimovského atd., vyobrazení a
popis posvátné hory Řipa, zámku Hluboké, Rozmani

tosti, Zprávy a L. Cena 30 kr. jest velmi levná. Tucet za 2 sl. 40 kr.
5. Kdo chce míti kalendář objemnější a více

čtení, tomu poslouží „Vlastenecký poutník Svatová
clavaký“ ve velkém vydání. (Red. V. Špaček.) Jest to
společné vydání obou před tím jmenovaných kalendá

. Je-li již každý kalendář o sobě četbou bohatý,
tož tento tím více. Cena 70 kr. Tacet 5 zl. 60 kr.

Cenoui obsahem rovnají se kalendáře tyto všem
jiným, v nichž mnohdy mravnost i náboženství čte
náře trpí,aneb so tupí. Proto katolíci kupujte jen
katolické kalendáře.

Na kalendáře pak tyto tímto upozorňujeme a
vřele je všemu čtenářstva doporučujeme.

Listárna redakce.

Clánek o oroonictví a sortimentech ovoce vyjde
jistě v čísle příštím. Též jiný hospodářský článek
jsme vynechati mueili. —

"Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 29. října 1898. 1 hl.

přenice xl. 6:75 aš 820, žito sl, 6.40 až 6-00, ječmene
4 80 až 6-40, oves zl. 2-70už 3-00, proso zi. 4:80 aš
5:00, vikre sl. 426 aš 500, brádb zl. 7-75 až 9.00
čočka si. 10-00 až 1600, jáhly xl. 900 až 000, krup
9 00 až 20-—, bramborů zl. 1:10 až 130, máku 19 al.,
lněného semene 8 sl., 100 kg. šitných otrap 6-26 al,
1 kg. másla čerstvého 130 sl., 1 kg. sádia vepřového
0-80 ul., 1 kg. tvarohu 0:16 sl., 1 kopa zelí 3:60 al,
1 kopa kapusty 1:00 zi., 1 bl. cibule 3-60 sl., 1 kopa
drobné zeleniny 1:00 sl., 1 hl. mrkve 1:00 sl., 1 hl. ja
blek 3:80 sl., 1bl. krašek 400 al.
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——

Cenníky, rospoč.y atd.
i veškerá odborná rada zdarma.
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p || V. VACEK,
závod

Školkářský

v Pamět
niku

u Chlumce i

nabízí pro zimat a jarn

n „stromyovocnéi kraky,sazenice pro
vé loty, křovinyozdobné,
konifery, divoké | strom
pro stromořadí,pláňata atd.
Statisíce sazenic v zásobě,
Levné ceny. — Výborné
zboží. — Poučný cenník

zdarma

Denní osvěžení; chuti k jídlu, okamžité posily
sesláblým a starým lidem; překvapující účinek stíže
ným chudokrevností, chorobám plic a re
konvalescentům poskytuje skleníčka ře
ckého vína: MAVRODAPHNEsladké, ACHATER
SEC méně sladké, obě vína desertní a pro nemocné,
lisované z čerstvých hroznů Malvasinských. K obdržení
u pp. lékárníků A. Spory, K. Hubáčka, v Hradci
Králové, jakož u firmy H. F. Seidel, Praha Vodi
čková ul. č. 30, hlavuí sklad epol. Achaia v Patrasu
pro Čechy, Moravu a Slezko. Ceny: Celá láhev 1-75sl,

l láhve 90 kr. Toto víno nezkazí ae v načatých,
obře uzavřených láhvích. (108)

nejnovější soustavy
práce solidní ceny levné

doporučuoje

«e ČENÉK BUBENa
kočárník v Hradel Králové.

Vyznamenáno na výstavách: V Jaroměři stříbrnou, v
Dobrušce zlatou, v Praze etátní broncovou medailif,
v Hradci Králové nejvyšší vyznamenání čestný diplom

s právem ražení zlaté medailie s korunou.

kA
EHMumpolecká

sukna a lodny.
Dámské lodny.

44 Modbílátkyeblekové na zimníky a
haveloky z čisté ovčí vlny v levných

cenách doporačuje

Karel Kocian,
soukenický a první zasílatelský závod

v Humpolol.
Vzorky k nahlédnutí franko.

KOLIE

Pénu

p,Antonínu Suchardovi,
majiteli dílny pro kostelní potřeby

w Nové Pace.

Po ukončení velkého díla, opravy to mo
numentálního chrámu Páně v Polné, jakouž Jste
prací neumornou tek svědomitě, pečlivě vzorně a
poměrně levné provedl, vydáváme Vám milerédi
toto svědectví odporučujíce zároveň Vaši firmu
všem, kteří prací Vašich potřebují a zveme kaž=
dého, by dokonané dílo přišel prohlédnout.

Patronátní úřadJejí Excelen.hrab, Glam(allasové

v Přibyslavi dne 26. září 1808.

J. Šimek, Jan svobodný pán z Brucků,
děkan v Polné. řiditel a patron. repraesentant,

Pravdivost hořejšího obsahu stvrzuje v Pol
né dne 12. října 1898 Rudolf Sadil,

Peč. starosta města.

P. T. pány odběratele Obnovy uctivě šádá
me, aby list předpláceli a značné dlužné obnosy
doplatili. Ostatní týdenníky stojí Ó sl. ročně,
kdežto »Obnova« stojí Jen 4 sl., ač má často obsah
8 rozsah cennější a větší. Redakce a administrace
musí všeckoplatit přědem,; velké nedoplatkyji
uvádějí proto do nesnází. Pšedplatné obnáší čtvrt
letně pouze I slatý.

OPUSO POE

T LUDVÍK NEJEDLÝ,

b v Novém Bydžovědříve v Hradci Králové

odporučuje svůj atelier k provedení všech de
korativních l

! malef. Kostelů 9;
(i při trvanlivé malířské technice.

| Provádím malby od jednoduchého aš do |)uměleckéhoepracování, restauruji staré malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma- 1
luji obrazy nové. 12)

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

= E m i. ker o ha ah hand.©

„nod VOLČDTOL
bčanstro jist 1 prosto roti

sem..sému pěna čety J. Macháčkaabade volíti
za svého ance ošvědčeného v)astence

"panaProkopa Slavíka, lékárníka
v Kutné Hoře, kněmuž má důvěra, žece lépe záj
mů nešeho městaujme než nynější starosta, který
mimochodem řečeno, když byl purkmistrem Moravec,
navrhoval v zastupitelství r. 1691, aby pan Moravec
se vzdal svého platu 1200 zl. an prýsám je zámožný
a naše město je chudé s sadiudené, sám pak ale jak
mile dosedl na porkmistrovaký stolec bral a boro
těch samých 1200 al. ročně a jak v Kutné Hoře vše
obecně snámo netíší jej proto svědomí a přece za je
ho starostenství v 6ti letech přibylo nových obecních
dluhů odalších 700.000zl Každý nechť ztoho utvoří
si samostatný úsudek. Pan Prokop Slavík dlouká lé
ta působil v obci, zná naše poměry, jest obratný řeč
ník, muž poctivý a vlastenec s tělem i duší, skrátka

jj dobí vlastnosti, které myod svého poslance poujeme.

„Na úplný oblek 3 m.
MBz1.10.80. E

Vzorek této látky, jakož i bohatý výběr moderních
drahů na obleky, svrchníky, zimníky a menčikovy
jen zaručené jskosti a v mírných cenách se na

požádání k nahlédnutí franko zašlou.

První český zasilatelský závod

: (B 42 Paraby;
v UOh O

Dekorační malíř a poslacovat

JAN BARTA|
v Rychnově 2. Kn. |

Staré náměstí čís. 79.
doporučuje se P. T. duchovenstvu a pa- A

9 tronátním úřadům (6
P pro malby ohrámů a po- fĎ
kA zlacování oltářů a |
Ů ) a veškerých potřeb kostelních. ČN4

ji Malby podobízen v barvách i krosle- Ýných, dle zaslaných malých podobisen,
sa jichž správné provedení se ručí. |

„ Jeny co nejmírnájší. 269
1 Plány na malby kostelů vypracují na

pošádání ve všech slozích s přilože

| nými rozpočty.
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soukeník

Jall Horák, vRychnověn.K.
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobu podzimní a zimní,
Též velejemné

látky na taláry,
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťenského závodu.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Též masplátky boz zvýšení cen!

(ramí mánis:Kotva.

LINIMENT. CAPOIGI GOMF.
z Richtrovy lékárny v Praze

uznává96za výborné,bolestiutišujícínatírání; jestnaskladěvevšechlékárnáchsa40kr.,70kr.a1sl.
Všeobecně oblíbený tento

domácí prostředek
žádej vědy jen v původních láhvích a naší ochrannou

známkou„kotvou“ z Biohtrovy lékárny.p=
Buď opatrný a přijmi jen láhve s touto
ochrannou známkou za původní přípravku.

Richtrova lékárna „U zlatého Iva“ V Praze,



RočníkKXKI
Rovněžtak cenný apoutavýobsahemjest:

pojednání a j. a j. Práce, v kalendáři

Cena 1 výtisku $O kr.

BočníkXX. Cena 30 kr.

Dále nový kalendář

ročník rozebrán v měsíci. nost velikou

MEČ,

— Krásný titulní jubilejní obraz

Malý Marianský kalendář, cena30kr.

redigován od monsignora Ad.

velké vydání, cena 50 kr.
Svatá rodina, malé vydání, cena 30 kr.

Vojenský

Českýhahasič.oruny eské.

Ovatvečerní kalendář, pro katolíky,jichžkterý má avůjkřížek.
Velký zábavný kalendář,

w 1" " III. L) n

Oltáře,sochy,obrazy| K200E3
a veškerý kostelní nábytek

180 v každém slohu | *'
správně, solidně a čistě provádí

uměl závod řezbářský a sochařský
pro práce kostelní

Petra Buška synové„v Sychrově.
=== (Založeno1858,)<=

Provedeno přes 200 oltářů, Nejlepší odporučan.

Množství vlastních nákresů a fotografií
ORP- k volnému nahlédnatífranco ji

„ v „ „
„ » r „ „

=|

PB“NejlepšíB

olovátkouSvor
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy *

M Nesňal v Uherském Brodé
(Morava).

Významná círk, novinka od prof, Jos, Foerstera!

Právě vyšla:
Missa Jubilaei Solennis

guatuor vocum organo comitante.
Jn memoriam expleti feliciter semisaecularis gloriosi

regiminis Suae Caesareae Regiae Apostolicae Majestatis
FRANCISCI JOSEPHI I.

AuctoreJosepho Foerster, Op.36.
Sacrae Metropolitanae Ecclesia Pragensis Capeliae Ma

gistro In Conservatorio Pragensi musicae Professore, Acaemiae bohemickeImperatoris Francisci JosephiI. Sodali
extraordinario.

Partiru a hlasy 3 zl. netto, hlasy po 20 kr. netto.

OB“ Norá tato práce věhlasnéhonašekocírkevního
sklada'nle dojde sajisté, o (3m není nišádné pochybnosti,
všestrannépřísněa ocenění.<

Nakladatel Fr. A. Urbánek, český knihkupec
v Praze, vedle národního divadla.

Prvý český závod hudební.
O ————————

! Podporujte křesťanský závod!—— ——
Po mnoha leta osvědčená firma

A. F. HOROVÉ
v Hradei Králové

divadelní ulice doporoučíkunastávající
zimní saisoně svůj

W- novinkami "Uš
zásobený sklad

dámské konfekce
elegantních vzorů a nejmodernější úpravy jme

novitě:

dětských jupiček a pláštiků.
Mimo to odporoučí též ve velmi bohatém

výběru zimní bluzy, sukně, dětské šatečky a
a velký sklad černých a barevných zástěr dám
ských i dětských. Též veškerý výběr prádla a ná“
krčníků pro pány.

Ceny mírné. Zboží nejlepší jakosti.



G, (===
PRE-Svůlksvému. 8EC Tesesss

rn ad kalonžo prádhŠ
odporučuje a zasílá velecť. duchovenstvu

= čtyrnásobné koláry
ve všech číslech a výškách sa 2 zl. pr. tucet.

Tovární skladbílého zboží
O ctěnou přízeň a hojnou náštěvu prosí

"POZANSHEJS0P%OdÍn4edPOd

Podporujtekřesťanskýzávod.

STANISLAV JIRÁSEK,
specielní závod v bílém zboží v Hradci Králové Velké náměstí č. 186.

——

a- Svůj k s vémul“jjij

Přesídlen: závodu.
— —————

G" Pevné ceny. "UE

=+

Cenynejmírnější!

Dovoluji si velectěnému P. T. obecenstvu co nejzdvořileji oznámiti, že přenesl
jsem závod svůj

První Královéhradeckou

STROJNÍ PLETÁRNU
z Jiřikovy třídy

do domu pana Hutly na Velkém nám. č. 188.
do dřívějších místností firmy St. Jirásek.

Vzdávaje vroucí dík za přízeň a důvěru mně ve dřívějších místnostech v tak hojné
a vzácné míře prokazovanou, vyprošuji si, by mi i na dále zachována byla a slibuji, že
snahou mojí bude, bych vždy zbožím jen té nejlepší jakosti v cenách nejlevnějších P. T.
obecenstvo v každém směru ospokojil a tak kruh svých ctěných P. T. pp. zákazníků
nejen udržel, ale i značně ještě rozšíšil.

Dovolujisí proto svůj hojně zásobenýskladtrikotového zboží všeho
druhu pro pány, dámy i děti jako: punčoch, ponožek, kamaší, kolenic atd., vše vlastní
výroby, též nejlepší bavlny a vlny přízní velectěného P. T. obecenstva zdvořileodporučiti.

V dokonalé úctě

František Kroulík,
První Královéhradecká strojní pletárna

v Hradci Král., Velké nám., v domě p. Hatly.

Bas“L.evnéarychlépřipletání.If

B-"AnUNIPUOOSAUTIABGPBTHSIUIFAOJ

BF Podporujte křesťanskýzávod!©
AOOAOaDUM

PN
k í z at P .“ , BE 0 AOADaAG ELIN SPORLA) -4 KIS NSS

19 9 "hs
Š vs o NÝ

| TTeškerépůvodní šicí stroje $
= pro domácnost a živnostníky 9“ $

4 SRB“dodává pod 6-letou zárukou, též na splátky "p 4

| VeSvitarechALBERT R. ŠŤOURAČ. (my sm. |
jí Cestující se přijímají na stálý plat i na provisi. ji

SADAD ADCAEDCADAMý (>EIDE- 3X- 9 be I ae97 (3-542-91OZ ADBĚMAM)>

Josef Krejčíkv Praze,
umělecký závod sochařský a řesbářský.

Pisárna a dílny na Letné, ©. 612.-VIT
Sklad Eliščina třida ©.24.

9 doporučujeuolisd

B mo oltáře, né cesty,
©,Bali nroby, e, kazatelny, o

ice . dlevie ukostelů- 265

Renovace starých oltářů a kostelních
zařízení.

Sklad a výroba nábytku

FLANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
dílně na umělé truhlářské i čalou
nické sboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
pe dřeva ořechového, dubového, černého a vy' 'ú

daného

W $ a Židěnky,8
spohy a záslony do oken, hladké i sdrhované dle

frano. způsobu. 151

Bráče vesměs důkladná v čénách mírných.

vesvé vlastní

Původní „ osnmíky 8 bezplatněanákresy, y a rospočty besp
V"

at

Majitelca vydavatel

4

"© TELEGRAMI

největší zvěřinec==
== a slonový cirkus

mající 200 vzácných zvířat ve 18 vozech.
Začátek hlavního představení o 4 hodině od

polední, kdy se koná též krmení dravců.
Tamtéž kupují se koně ku krmení zvířat.

O hojnou návštěvu prosí Ředitelství.

Založeno r. 1821.

Nejstarší závod soukenický
v Rychnově n Kn.

firmaJosef Jaroš
(majitelAnt. Jaroš)

nabízívelký výběr látek pro dobu

podzimní a zimní
věcho druhu v cenách rejmírnějších,

Zvláště upozorňuje na látky pro
vid. duchovenstvo a úřednictvo.

Svůjksvému!

Vzorníky na požádání franko. Objed
návky vyřizují se vzorně a rychle.

(B Na zvláštní požádání prodáváse
též na splátky.

Založeno r. 1821
OO00000000000

Druhé vydání
JANA HUSA

od A. Z. Hradeckého

rozesílá se právě přihlášeným předplatitelům po
2 kr. franko při objeduávce 60 výtisků.

Žádáme, aby obmyšlenéještě objednávky byly
do týdne učiněny, neboť později nebudeme moci
vyhověti. .. ,

Administrace „Úas, Uvak.“

Založeno 1843.

Jan Kalis,
hodinář a zlatník

v Bychnově n. Kn.,
272 doporačuje

svůj hojně zásobený sklad
zlatého a stříb. zboží,
hod'u kývadlových, ka
posních v cenéch mírných

a 00 sf-ukou.

Též na splátky.

Do Hradce Král, a okolí!
A> Nejnovější

dámské rakávníky adámské kloboudky
z kožešiny; novotiny:dámské kočičky a
límce; velkývýběrkožešinových pedšívek
propány a dámy; costovní košichy vnár
mežníky; různýchdruhůkůše do kožichů

nabízí
w nejlevnějších oenách.

Fr. Beran,
kožežníkw EXradoi IK rálové

© Svatojánské náměstí č. 170: ©
W Velkývýběrčapeka připínucích

límců prd pány.
Zároveň veškeré kožešnické právea opravya pře

dělárky řádně a levně se zhotovují.



Číslo 44.

Nová taktika?
Dnes týden přestalo německé spoluručenství

všech liberálních německých stran, které pokládaly
tyto ode dvou let za největší svou vymoženost.

čmci nemají více společné parlamentární komise,
nebudou míti tedy společné taktiky a každá frakce
bade pracovati na svou pěať, vyjímaje snad jen
otázky národní. Jak známo žádal ve vyrovnávacím
výboru jihlavský neurvalý politik dr. Gross, aby
8e přešlo k deunímo pořádku přes všecky vyrov
návací předloby. Protože českých členů scbázela
skoro polovičku, (neboťz našich poslanců má vždy

Jie polovice odvahu hlasovati pro vládu a poloviceich ve Vídni není, nebo před hlasováním uteče)
a protože i někteří jiní přívrženci pravice scházeli,
tedy němečtí ústaváčtí šlechtici a zástupci obchod
ních komor (skupina Mauthnerova) obávajíce se,
še budou vyrovnávací předloby 29 proti 18 hla
sům zamítnuty, — blasovali pro vládu a pro
vyrovnávací předlohy a umírněná německá oposice
zachránila takto hraběte Thuna před opětnou par
lamentární porážkou.

Kdyby čeští poslanci ehtěli zmařiti vyrovná
vací předloby, mohli hlasovati proti nim, jak žádají
rolníci a z velké části též živnostníci. Ve skuteč
nosti však jsou všichni čeští poslanci pro vyrov
nání a hrají Bi s voliči pouze komedii, když si
dávají na tvář oposiční škrabošku. Čeští poslanci
chtějí získati jen čas, aby si jejich voličové na
vyrovnávací předloby zvyklí a aby pak se jim
poslanci vymluviti mohli, že to jinak ani nešlo.
Poslanci by v nitru duše své byli nejradší, aby
nemusili hlasovati ani pro, ani proti vyrovnání, a
přejí si, aby předseda ministerstva ustanovil vy
rovnání s Uhrami na základě paragrafu látého
státních základních zákonů.

Čeští poslanci, zejména dr. Herold, dr. Pacák,
dr. Engel a dr. Stránský ve své „obvyklé prosí
ravostia bystrosrakostipolitické“doufali,žeNěmci
Šmahem vyrovnávací předloby zamítnou, že si spálí
prsty, učiní se u koruny na dlouho nemožnými a
že vytáhnou mladočeským poslancům a pravici
kaštany z ohně.

Baron Cblumecký jest však přiliš chytrým
lišákem, aby se pálil a pracoval pro jiné; on pra
ouje nejraději pro sebe a sní nejlepší pečínku
sám. Proto pohnul své politické přátele, že místo
nedbalých poslanců pravice — zejména mnobých
českých poslanců — prokázali braběti Thanovi
malou slažbičku a překazili zamítnutí vyrovnacích
předloh ve výboru.

Baron Chlumecký rázem tak zmocnil se
smetánky, na kterou si již dělali laskominy pan

FEUILLETON,
Hrobečky.

Úředník Močkin dávno už se sbíral podívat
se na hřbitov, kdež měl pochovány tři dětičky,
ale pořád jaksi nemohl si udělati pokdy. Z jara
očekávali v odboru, v němž Močkin sloužil, re
visi s za tou příčinou provětrávali všecka akta,
—práce bylo až hrůza; na léto vzal sobě chef
kanceláře dovolenou do lázní a Močkin měl opět
práce až po krk. Ba ani ve svátky neměl chvilky
oddechu. V sám zim už vrátil se chef, a Moč

. in konečně uskutečniti svoje dávno želané
přání.

Vybral si k tomu neděli — počasí bylo pře
krásné — a šel Na cestě koupil tři maličké,
skromné věnečky, navlékl je na ruku a vešel na
hřbitov.
Den byl slunečný, teplý. Žluté listí hrálo
zlatem na slunci; zde onde na holých vršcích je
řabin rděly se červené hrozny; šedožlutí ptáčci
cvriíkajíce-přeletovali s větvičkyna větvičku; lehký
větérek něžně ovíval skráné; hruď s rozkoší od
dychovala čistým vzduchem. Na hřbitově bylo
Posto a:ticho. Močkin kráčel pomalu,ruce zalo
ženy do zadu a nohama sbrabuje chumáčky su
chého listí, nakupivšího se po pokraji úzké pě
JŠinky. Byl v jakési nezvykle zvláštní náladě. Bylo
mu trochu teskno a zároveň i lehko. Chvflemi
chtélo se mu plakat, ale slzami — sladkými, ra
-dostnými. Proč, — Močkin nemohl sobě zodpo

Pacá: a jiní pacákovští politici. Jak známo, pro
blásil nedávno Thun, že se chce příště opírati jen
o strany ce. Teď ale může se kruhům nej
vyšším chytrý Cblumecký pochlabiti a dokazovati:

idíte, jak je ta pravice nevděčna, za tak vzácný
slib nechá braběte Thuna v rozhodujících okam
ticích vždy na holičkách; pravice nechce provésti
upřímně rakousko-uherské vyrovnání, ona nechce
také zachování celistvosti říše, to chceme upřímně
Jen my, liberální Němci. My jsme ústavní stát
utvořili, my jej chceme udržeti. Cblumecký si
udělá takto dobré oko na hoře a Činí svou stranu
k vládě schopnou aspoň v budoucnosti.

Uvážíme-li, že Wolf a Schůnerer svými vla
stizrádoými agitacemi v kruzích rozhodujících ně
fnecké oposiční strany nepopírateloě poškodili, tedy
obratný tah Chlumeckého mírnějším Němcům ne
popíratelně prospěl. Umírněností avé strany, s kterou
jdou též poslanci vlaští, činí baron Chlumecký
parlameutární jednání možným a naopak znesnad
ňuje anebo činí naprosto nemožným odstranění
platné centralistické ústavy a nabražení její ústavou
federalistickou. Nabízí-li se Chlumeckýa Mauthner
s Vlacby hraběti Thunovi své služby, není tento
tak vázán na hlasy české a slovinské.

Lišák Chlumecký, který strčí do jedné kapsy
u vesty tucet takovýchpolitiků, jakými jsou Pacák
a Herold, ten dobře počítá: Nemohu-li za dnešní
situace získávati výhody pro sebe a pro Němce,
mohu aspoň avou ochotou zabrániti, aby se výhod
nedostalo Čechům a Slovincům. Zabraňovati úspě
chy nepřátelské straně, znamená síliti postavení
vlastní. A není proto náhodou, že téměř téhož
dne, kdy zástupcové čeští předložili hrabět: Thu
novs 26 svých požadavků, šli ústavovérní velko
statkáři a německé liberální združení zachránit hr.
Thuna, jak sami praví, před „doťíravostípravice"|

Pražská Bohemie a Tagblatt jsou pro plán
Chlameckého nadšeny, ba i největší tlučhuba ně
mecké oposice dr. Lecher, který dovedl v jednom
kuse 11 hodín proti Badenovi žvanit, jest pro od
stranění německé obatrukce a pro taktiku lišáka
Chlumeckého.

V úvodním článku „z okolí Bábele“ prozra
zují i „Nár. Listy“, že mladočeští poslanci svou
strašlivě chytrou politikou opět jednou prohloupili,
a že se ve svých nadějích a očekáváních důkladně
přepočetli. Píší:

Od roku 1895 a ještě spíše od okamžiku,
kdy octla se na denním pořádku otázka obnovy
rakousko-uherského vyrovnání, co se tu vystřídalo
za poslední tři leta „naprosto spolehlivých“, z „kru
hů zasvěcených“ pocházejících výkladů o tom, co
se jistojistě bude díti a kolikráte se ozvaly vý

věděti. Zapomněl naprosto, že má čtyřicet pět let,
že je úředníkem, že zítra musí nezbytně vyhoto
viti nékolik důležitých listin, na něž myslil dnes
ráno, pranic dříve, než jsko po koňské dráze, že
kancelista Uchvatov bezpochyby se nedostaví do
služby, a dostaví-li se, tož nebude k ničemu, jak
to s ním vždycky v pondělí už bývá, že už bude
brsy dvacátého a kasír, co slíbil, to také udělá,
— rozhodně že mu napočítá povýšením přirost
lých patnáct rublův atd. atd.

Ale proč mu bylo teskno, smutno? Snad hřbi
tov se svými holými stromy, se zhnědlou travou
a odpadlým listovím, se všemi těmi příznaky umí
rající přírody působil tak na jeho duši? ...

Močkin zabočil stranou, sešel s pěšinky, pře
šel podhnívající můstek a byl na místě, kde byly
pohřbeny jeho děti. Tři hrobečky, sloučeny v je
den, ale na každém stál neveliký kříž, a na kaž.
dém kříži visel uschlý, opršelý věneček. Močkin
vyměnil věnečky novými, svěžími, smetl rukou s
náhrobního drnu suché listí, pozkoumal, stojí-li
kříže pevno, a přisednuv na vedlejší brob, zadu
mal se.

»Tuhle jsou všeci: nejstarší Kaťuša, potom
ročka a potom Vašal< — přemítal Močkin na

mysli, — nejstarší bylo by už teď — pohlédl na
nápis na kříži — ano šestnáct let by jí už bylo.
Už by pomáhala matce. Suročkvi bylo by už tři
náct, už by se byl učil, do gymnasia chodil...
A tuble teď leží, hnijí, nic nechtějí, nopotřebují;
a co stáli klopot, starostí, peněz, nedospaných nocí!

Ach, děti,
dětila...,

— o———

klady ty, tolikráte braly se údalosti skoro bezvý
minečně jinudy.

Dotkneme se jem nejvýznamnějších. Hrabě

Badeni všechny své r 8 soustředil,aby získalpro sebe část opposičních Němců.Všechny pokusy
jebo selhaly. Hrabě Thun, tak aspoň se nyní říká,
po opětovných pokusech s částmi levice, opřel se
o většinu pravice — a — německé souručenství
se „rozpadlo“.

Německá opposice a obstrukce prohlásila, že
nezmění svou tuktiku, dokud nebudou jazyková
nařízení zrušena a změnila svou obstrukční taktiku
právě v tom okamžiku, když člen ministerstva, dr.
Bárnreither, jí nejbližší, vzdal se avé hodnosti.

Všechny strany na radě říšské prohlašovaly
předlohy o rakousko-uherském vyrovnání za ne
přijatelné, ale nyní 8 různými výhradami jednají
o nich meritorně.

Hlásalo se, že nezbývá než pomocí či. 14.
přikrcčiti ku přeměně nynější ústavy, vymýšlely
se již přechodní formace a nyní pokládá se skorem
za rušitele veřejného blaha, kdo by nechtěl uvěřiti,
že jedinou politickou otázkou, jíž se všecko musí
podříditi, jest obnova rakousko uberského vyrovnání.

Vlastní vedoucí stranou na radě říšské,o níž
opírá se nynější ministerstvo, jest většina pravice,
ale ve výboru vyrovnacím zachraňují vládní před
lohy před fiaskem stoupenci skupin opposičních.
Mohli bychom uvésti doklady jestě bližší a ještě
pro nás v Čechách zajímavější, ale přestaňme na
těchto, protože zejmena hlasování ono ve výboru
vyrovnacím stále ještě jest udalostí, o níž hlasy
veřejného mínění se nemohou shodnouti.

I polské časopisy, kolu polskému nejbližší,
kroutí hlavou nad tím, že ústavověrný velkostatek
vykousal svého příslušníka z ministerstva — aže
nyní hlasuje pro toto ministerstvo.

Tedy i „Národním Listům“, které krmily
své čtenáře těmi nejpikantnějšími sliby a plány,
jest chování Němců nápadné.

Krakovaký „Czas“ dokazuje sice, že pravice
nabyla více sounáležitosti, ale nebude-li jednolitou,
nebude-li jako ocel pevnou, pilnou, avornou a vy
trvalou, tedy ovoce její politiky shrábne zase jen
Chlumecký a my Čechové octneme se opět na ho
ličkách. Hra na schovávanou, dvojaká politika na
šich poslanců musí přestat. Buď budou spolehlivou
většinou braběte Thuna a pak mají naděje na jisté
výhody, anebo ať toho poslancování nechají a učiní
místo lidem schopnějším.

A Močkin si vzpomněl, jak onemocněla Ka
ťuša. Bylo to pozdě na podzim, myslím v listo
padě. Pojednou chytla ji horečka, dévčátko počalo
mluviti z cesty a házet sebou. Močkin běžel pro
doktora, večer, v hrozné slotě,

Padal sníh smíchaný s deštěm, vítr foukal,
že mu čepici s hlavy bral. Nezastav jednoho dok
tora, běžel Močkin k druhému a přivezl jej v
drožce. Potom běžel do lékárny pro lék. Nepoří
divše ničeho jedním, musili běžet pro jiný. Vše
cek dům byl na nohou... . (Obkladky,náplastě
hořčicové ... Tři dny a tři noci on ani matka
nehnuli od postýlky nemocné, A zatím smrť pra
covala a pojednou — všechno stichlo, zastavilo se
... A Vaša tuhle rovněž tak. Narodil se už sla«
boučký, prožil všebo všudy jeden rok a co sním
bylo muk a útrap! Vůčihledě, postupně, den za
dnem usýchal chlapeček. A jaký byl rozumný!
Někdy jenom očima pohnul — chudinka už ne
měl síly, aby ručkou ukázal — a rozuměls, že
prosí mlíčka nebo houstičku. A co všecko nadě
lali, čím všecko ho neléčilil Koupele roztodoví.
jaké, maštění, zbuštěné mléko . . . ach, uno, to
mléko, to bylo drahé .. , Tehdy teké navázal si
Močkin onen dluh, s kterým posudse hartusí ... «
A hošík přece zemřel, ba musil umříti, vádyť to
doktor teké předpovídal, ačkoli pořád k němu
chodil a peníze za návštěvy bral . . . Vždyť ne
mohl ani jinak! Kdyby nebyl přišel, byl by Moč
kin sám pro něho běžel, neboť který pakotec
mohl by se spřáteliti s myšlenkou, že jeho dítě
musíumříti... ,

sA ejhle, teď ani Váša ničeho nepotřebujel



Mor.
Poplašné zprávy přišly z Vídně o mora. —

(Cose mne samého týká, měl jsem i při tom moru
Aklerikální“ myšlénky. Tázal jsem se sám sebe,
proč asi Stvořitel přírodu tak zařídil, aby mohl
povatati mor lidí. Všdyť ani mor dobytka není
nic příjemného.

Ale at jsem to zkoumal jakkoliv, nemohl
jsem jinak než řící: Tak jedná Stvořitel ze svo
bodomyslnosti. Velkéto slovol A přecenení
tomu Jinak. Stvořitel miluje totiž svobodu tolik,
še jí obdařil i některé tvory své, mezi nimi i člo
věka. Věděl ovšem, že ji bade člověk užívati i
ke zlému, ba i proti svému Původci, a přece ne
stvořil jen tvory, kteří by jednali jen z nutnosti
jako zvířata.

Ale měl-li zůstati Bytostí svrchovanou, mu
sil při této své lásce ku svobodě tvorů vše tak
zaříditi, aby si ubájil svou nejvyšší svrchovanost
čili autoritu. Proto sice na jedné straně nechává
člověka jednati, jak mu jen libo, ale aspoň po
jeho smrti ukáže mu svou nejvyšší moc věčným
trestem. Věčný trest jest něco, čeho se přirozenost
lidaká děsí, a proto nevěra bledí toto učení kře
sťanské popříti. Ovšem mohl Stvořitel učiniti, aby
nebylo věčného trestu, ale ta by taky nemohletvořitievobodomyslnýchtvorů.Baďtotedy
svoboda tvorů a ovšem i věčný trest — anebo
žádný věčný trest, ale taky žádná avoboda. Stvo
řitel z lásky ku svobodě vyvolil to první. Ovšem,
že si při této svó svobodomyslnosti zachoval svou
nejvyšší autoritu, aby svoboda nebyla bezvládím
a tvor Bohem.

Podobně je to s morem. Člověk totiž rád
užívá svobodné vůle proti Nejvyššímu a rád ve
chová tak, jakoby sám byl svrchovanou bytostí.
A tu vypukne ob Čas mor nebo nějaká nakažlivá
nemoc. A ble! Mnozí, velmi mnozí krotnou. V do
bách takových ozve se v duši lidské ta nepopíra
telná pravda: Jsi bídné stvoření, závislý na ně“
kom, kdo se ti blásí v svědomí ave hloubce duše
tvé jako svrchovaný pán přírody, tudíž i jako
tvůj pán. A konec tobo! Mnohý, který hrál si na
boha, vzpomíná,umí-liještě říkati ten... Otče
náš. Pamatuji se dobře na r. 1866, na dobu cho
lery. V jednom městě řádila brzy po bitvě n Hradce
Králové, hned v červenci. Až dvacet lidí mřelo
denně. Lid se hrnul do kostelů, ke zpovědnícím.
Jeden hrdina vykládal však v hospodě, on že 8e
nebojí; to že je „příroda“, a bude-li „přirozeně“
žíti, že Be „ho to nechytí“. To bylo asi v osm
hodin. A v deset? V deset byl už u něho kněz.
Tu choleru dělala ovšem příroda, ale on se dával
do pořádku s Tvůrcem přírody, který právě proto
do té přírody i choleru přijal, aby si lidé vzpo
mněli, že nad přírodou a tudíž i nad člověkem

„stojí .. . Nejvyšší.
Tolik na vysvětlenou těm, kteří buď sobé

nebo přírodě přičítají božské vlastnosti,
Když vypukl ve Vídni mor a vůbec oproti

nakažlivým nemocem užilo a užívá se hlavně dvou
prostředků, desinfekce a isolace. Desinfekce —
to jest asi tolik jako zbavení nákazy — a ieolace
— asi jako — osamotnění.

A je to dobře tak. Stvořitel dal člověku
rozum, st ho tedy užívá ku zkoamání přírody.
a ať se jím chrání všeho, co mu škodí. Nejvyšší
mu zůstanou i potom jiné prostředky, kterými by
si svou svrchovanost uhájil a to obzvláště ještě
za dnů našich, kde i „věda“ veliký kotrmelec ča
sto udělá.

Ale tohle nejsou ještě všecky moje klerikální
myšlénky o moru. Ty klerikálnější ještě nyní
přijdou.

Máme totiž též mor duší, mor mravní. A co
je při tom znumenitého, že tento mor mravní na
zývají i liberální i radikální listy otravou. Vy

Žádný z nich! Leží všichni tři na řádečku, na hro
bečkách jim (tráva roste, stromky se rozvětvují,
ptáci vůkol zpívají. Teď všecko vadne, oprchává,
ale na jaře jaká tu bude rozkoš! A lépe snad, že
tu leží, ba věru, lépe, Nemusejí se ani učit, ani
ženit, ani do služby chodit... A kterak se to
nyní těžko žije! Uč se, uč, dobuď si diplomu,
vstup do služby . . . nemáš-li protekce — zavalí
tě prací, uhoní tě jak poštovskou herku! A děv
čatům nevede se lépe .. . Nějak se vždycky ještě
provdá, ale což kdy popadne muže ochlastu, útratu,
lenocha .. . Ech! Živote lidský — zač ty stojíš?
Zač bojujeme a bijeme se, zač mučíme se? Je
směšno přiznat se: za to, aby v neděli byl k obědu
piroh s kapustou . . . A stárneš předčasně a duši
si przníš, kolísaš se, hřešíš a na lidi číháš! Fujl
Nikoliv, umřít je lépe! Ležte sobě, děťátka, spěte
pokojně, Pán Bůh s vámil.. .«

Močkin přežehnal hrobečky, přežehnal sebe
a pomalu odešel.. . Ale jakmile hřbitov byl za
ním a on ocitl se opětv pouliční vřavě,tož ihned
změnila se jeho nálada. Zapomněl na hrobečky
dětí, zapomněl na své dumy nad nimi, a dřívější
věci, | teré tvořily vezdejší interes jeho existence
— př šly mu opět na mysl. Vzpomněl si na ka
síra, n a patnáct rublů, vzpomněl na důležité li
stiny, na Uchvatova, na ženu, která ho čekala k
obědu, a na týž (ale už v jiné, vábně svůdne po
době) nedělní piroh s kapustou .. . a spěchal
domů -.. NapsslSaramrov

našly se proto jiš i fráse k. p. „Náš veřejný život
Je otráven“. Jenže mnozí z těchto sovioátských
„doktorů“ nepátrají po tom, co tu otravu dělá.
— Dle našeho přesvědčení jest takovým obrovakým
„bacillem“, který dělá mravní mor — besbe
šectví, atheismus.

Řekli jsme to kolikráte. Jako ve Vídni dr.
Můller přinesl ty bacilly morové z Indie, tak i
k nám přineseno bezbožectví s Francie a z Němec.
Nejdřív si jimi zahrávali professoři na vysokých
školách, pak to vniklo do lidu. Máme besbožce,
kteří veřejně povídají, že jimi jsou. Ale veliká
část obyvatelstva obzvláště městského nehádá se
sice o bezbožectví, ale šije úplně — beze všeho
vykonávání pocty Boží, ber náboženství. A ná
sledky se akázaly. — Všecko vyšší, mravní, du
chovní, ideální snažení jest podryto, na mnoze
v úpadku. Obchod čili peníze, zábava a rozkoš —
to jest jen to, Čemu mnozí rozumí a co je roze
hřeje. Ostatní — již i to vlastenectví — nechává
srdce v chladu.

Což divu, že takto seslabené duše nemají
síly k mravnosti — člověku často tak obtížné. — Což
divu, že šíří se spousta mravní měrou děsnou, že

letích proti moru tělesnému neužívalo se tolik

promtočků? jako nyní, za to ale působilo se rozodně proti moru mravnímu.
Utívalo se totiž desinfekce i isolace. — Oheň,

jímž pálily se kuiby bezbožné a protipáboženské,
ba až i osoba morovinou nakažená, to bylo to,
čím se zbavovali nákazy. — A nedošlo-i na de
sinfekci obněm, byla tu isolace, uzavření v samotě
toho, kdo by byl morovinu šířil.

Ale přišly nové doby. Desinfekce vyšla z mó
dy. Naopak! Desinfekce knih nazvána jest tyran

proti Bobu a jeho zákonům, a nebránění morové
nákaze nazývá se svobodomyslností. Ubohý Ko
uiáš, který dělal desinfekci ohněm, po dnes je
strašidlem svobodomyslných. A o isolaci — to jest
uzavření morem nakažených, — teprv řeči není.
Naopak! Státy je stkvěle platí a národové často
právě takové, kteří morem jsou nakažení a mor
šíří tiskem a řečmi, za nejelavnější muže mají.
Došlo se tak daleko, že mor nazývá se novým
životem.

Tu i tamchtí „isolovati“ nějakého spletené
ho a svedeného anarchistu, ale listy protinábožen=
ské v celých haldách rozpášejí se denně do všech
hospod a kaváren, do rodin, ano již i do škol
A kdo se proti tomu moru ozve, ten je „klerikál“
a „tupitel velikánů národa“. Páni chtí míti „zdravé
poměry“, ole mor nechají šířiti, desinfekci nechtí,
proti těm, kteří chtí desinfikovati, je takměř vše
cko dovoleno. A co nejhoršího, že mnozí z těch,
kteří by měli proti mora působiti, sami nakažení
jsou. Kam za takových poměrů dojdeme, lehko 8e
rozvážný člověk domyslí. Morová nakaženina mrav
ní až posud vždy byla příčinou emrti — říŠÍ a
národů. Jako jed hmotný v těle musí přivoditi
amrt a jest to nutno dle zákona Božího do hmot
né přírody vloženého, tak je to i 8 jedem bezbo
žectví v duši národa. Dle zákona Božího duchům
dáného nutně byne každý, kdo proti tém zákonům
jedná a tudíž i celí národové.

Na místo křiku proti klerikálům, kteří jediní
rozhodně stojí při víře v Boha, na místo potup,
jimiž lidé od Boha odpadlí zasypávají „genera
lissima klerikálů“, mélo by se pomýšleti na desin
fekci abobého národa našeho. Vypuditi ze srdce
mor bezbožectví oživením víry v Boha, jakožto
bytosti trestem hřích stthající, to jest to, co ší
ření moru zastaviti může. Isolaci bezbožců pro
vésti — to jest nebrati jim jejich listy a kniby —
to jest to, čeho zapotřebí má mládež naše. —
Ovšem jest až posud daleko do toho. Předsudky
a zášť vácho, co s Bohem souvisí, naplňují mno
hou hlavu, mnohou duši. Ale snad aspoň potom
stvo uzná, že ti, kteří stáli o desinfekci národa,

ti „klerikálové“ měli světlo v hlavě a oheň láskyv srdci.

Politický přehled.
Porady proti anarchistům budouse

odbývati v Římě. Účastní se jich zástupci stětů
evropských při vládě italské, dále odborníci v obo
ru policejním.

Ve Fraueli sestavilministerstvoDepuy,
bývalý radikál a nyní umírněný republikán. Mi
nistrem války jest protestant inženýr Freycinet,
který býval příručím Gambettovým při organiso
vání branných sil za války francouzsko=německé.
Ministrem námořnictví je Lockroy, financí
Peytral, zahraničnýchzáležitostí Delcasse a
orby Viger. Tito poslední čtyři ministři byli i
v Brissonovu ministerstvu. Nové ministerstvo chce
se opírati o všecky republikánské strany. Celkem
v ném převládají přivrženci bývalého. ministrpre
sidentu Melina. Protože kasační soud nařídil ob
novení processu proti Dreyfussovi a generálové a
důstojníci smýkáníi budou před soud, můžeme býti
překvapení náhlou některou událostí, Katoličtí
Francouzi mají již toho žídovsko-protestantsko-li
berálního poručnikování dosť a není nemožno, že
vymrskají republikánské strany bez rozdílu, pro
tože národ vykořisťují, balamutí a volby jeho fal

šují všecky. — Ve Fašedské otázce francouzské
vláda ustoupí patrně Anglii.

| ministerstvo hrabě Thun
podával císaři v pondělí zprávu ©politické a petla
mentární situaci. Součesněodjel ministr dr. Kaisj
do Prahy; jednal patrné s důvěrníky českých po
slanců. -Pak-li tito nedovedou vůči vládě zaujet“
rosbodné a určité stanovisko, bud pro vládul
aoebo proti ní svorně s ostatní pravicí, pak bu,
deme opět na delší dobu odstavení. .

Německý elsař v Palestýmě. Císař
Vilém oznámil papeži a cařihradskému papešskému
delegátu megr. Bonetimu, že se podařilo jeho
osobnímu přátelství se aultanem sískati pozemek.
„la dormition de la Sainte Vierge“ v Jerusslemě,
které věnuje německým katolíkům a katolické spo
lečnostti v Jerusalemě, Německý císař děkoval te
legraficky sultanovi nejvřelejšími slovy, a prohlá
sil ziskání pozemku jako velké dobrodiní pro své
katolické poddané a ujistil, že mu skutek sulte
nův zůstane nezapomenutelným. Císař Vilém sdě
Jil s papežem zprávu o nabytí posvátného po
zemku tekto: Jsem šťasten, že mohu Vaší Sva
tosti, oznámiti, že jsem díky blahovůli sultanově,
který neváhal mi podati tento důkaz osobního
přátelství, byl s to nabyti v Jerusalemě území
zvané vúmrtí místo P. Marie«. Rozhodl jsem
se, toto místo, jež jest tolika zbožnými vzpomín
kami posvěceno, věnovati svým katolickým pod
daným, zejmena německému katolickému sdružení
ve Sv. zemi. Chtěl jsem tím ukázati, jak jsou mi
drabé náboženské zájmy Božskou Prozřetelností
mně svěřených katolíků. Prosím Vaši Svatost, aby
přijala ujistění mé upřímné příchylnosti. Papež
císaři poděkoval. — Posvěcení ev. kostela Spasi
telova minulo v Jerusalémě za nejkrásnějšího po
časí. Císař zněl uniformu tělesné gardy. Turecká
pěchota a němečtí námořníci tvořili spalír. Když
byly služby Boží skončeny, přistoupil císař k
oltáři a přečetl v kostele řeč, v níž poukazoval k
tomu, že Jerusslem dosvědčuje společnou práci,
jež spojuje všecky křesťany nad vyznání i národ
nosti v apoštolské víře. Z Jerusalema vyšlo světlo,
v jehož lesku stal se německý lid velký a vzne
šený. Čím se stali národové germánětí, stáli se jen
pod korouhví kříže, odznaku to sebezapíravé lásky
k bližnímu. Jako skoro před dvěma stoletími, má
také dnes z Jerusalema zavzníti blas tlumočící
nejkýženější naději všech: Pokoj na zemi! Císař
Vilém obnovil pak slib svých předků slovy: Já
a moje rodina chceme sloužiti Pánu! Vyzval pří
tomné, aby složili podobný slib a zakončil svou
řeč prosbou: Bůh pomoži, aby důvěra v Boha,
láska k bližnímu, trpělivost v strádání a důkladná
práce zůstaly nejdražším skvostem německého lidu
a aby duch míru evangelickou církev stále více
pronikal a posvěcoval. V Jerusalemě přijal císař
Vilém zástupce všech protestantských vyznání,
pokud byli přítomni.

Drobné zprávy.
Věstník diecésní. Vyznamenánjest:

p. Jos. Vondráček, farář v Karli, jmenován děkanem ;
. Fr. Jenček, farář v Chotusicích, jmenován vik. se
retářem; p. Jos. Píxa, farář ve Vejvanovicích, obdr

žel Exposis. canon.; A Bob. Beránek, kaplan ve Vejvanovicích, obdržel farní synodalie. Ustano voní:
Pátek, katech. v Červ. Kostelci, za faráře do

Vrbice, p. Fr. Wolf, kapl. Jaroměřský, za kaplana do
Král. Drora, p. Jos. Šorm, kapl. Králodvorský, za ka
lana v Jaroměři, p. Fr. Kořínek, kapl. Lipnický, za

koop. do Svojanova, p. Jan Vík, za defin. zámeckého
kaplana ve Smiřicích, p. Jos. Jaška, kaplan v Pecce,
za kapl. do Heřman. Městce, p. Ad. Hubálek, koop.
v Něm. Rybné, za kaplana doNekoře, p.Fr. Teska,“
koop. v Kaňku, za koop. do Něm. Rybné, p. Em.
Aliger, kaplan Ronovský, za katechetu do Vys. Mýta.
V Pánu zesnul: p. Al. Potěhník, farář v Častolo
vicích, + 30. října 1898, (naroz. r. 1839 v Bohousově,

sv. 1868.)Na odpoši nné vstoapil: p. JosefVondrášek, farář v Karli.Uprázněne místo:
stolovice, fara patron. hraběte Leop.Šternberka, od
81. října; Karle, fara patron. knížete Thurn-Taxise,
od 1. listopadu b. r.; Bartošovice,fara patron. Oska
ra Parische, od 1. listopadu b. r.

Svěcení kathedrálního kostela sv.
Ducha konalo se dle ohlášeného pořádku. Po 7. h.
ranní začaly v kostele sv. Klimenta obvyklé modlitby

za přítomnosti J. Milosti ndp. biskupa, nejd. KPtuly a zdejšího duchovenstva, jakož i zdejších boho
slovců. Před 9. hodinou vykropil kathedrální chrám *
Páně ndp. biskup zevnitř a uvnitř a po 9. hodině
přeneseny sv. ostatky z kaple sv. Klimenta do chrámu
av. Ducha sa nesčetného průvodu věřících z města
i s okolí. Před kathedrálním kostelem vysvětlil J. B.
Milost lidu posvátné obřady v krátké promlavě. Uvnitř
kathedrály svěcen hlavní oltář a konány ostatní pře
depsané obřady. O půl 11. hod. sloužil nejd. Vrchní
Pastýř pontifikální mši sv. za přítomností místodrži

telského rady p. Šolty, p. nnOnET dr. Ulricha, členůměstské rady, zástupců sl. úřadů, spolků a četných
korporací. Katoličtí tovaryši účastnili se slavnosti

hromadně se spolkovým praporem, ,
JehoMilostnejd.pan biskupp po ovan

geliu k věřícím vřele procítěnou řeč,jejíš stračný
obsah jest následující: í

Bůh láska jest. Ta věčná, nesinírné, láska pří
měla Ho k tomu, aby jeho drahá Osoba lidskou pří
jala přirozenost a stala so Spasitelem světa. Byl to
Kristus Spasitel náš, jenž vznešené ohlásiv učení
dobyl milost výkapnou smrtí svou. Zajisté Bůh lás

p. Jos.



Mozek společnosti.
č. „Obaova“ maše musí činiti pokání. Ona na

peela kdysi, že za velikou část našich svobodo=
mysiných myelí Národní Listy. Co ty v noci vy
tiskaon, séno je „přesvědčením“, často „svatým
přesvědčením“ jejich čtenářů. Ba co dím, bývá
to' „přesvědčením“ národa českého. A tak se stává,
že „národ“ nemusí myaleti. Dělají to za něj Nár.
Listy. Ovšem že se stává, že dnes myslí za národ
Klofáč, zítra Tůma; pozítří Kalaš, Ryba, pak zase
třebas nějaký pastor neb aspoň evanjelický učitel.
A co je při tom to nejvýhodnější, to jest to, že
Bárod není osvobozen jen od myšlení vůbec, nýbrž
i 0d zákonů řádného myšlení čili od logiky. Tak
k. p.: Někdy píše Klofáč anebo nějaký „helvet“
a.tu se zakládá národní církev, a zásadou jest:
Pryč od Říma! A „pryč od Říma“jest čtyryadva
cet hodin přesvědčením národa. -Hned na to píše
někdo jiný, že za slovanskou boboslužbu by se
národ náš 8 Římem smířil. A tak od hodiny dva
cáté páté je slovanská mše, která by se taky ko
nala v mrtvém jazyku a tři hodiny trvala, přesvěd
čením národa. A toto přesvědčení trvá někdy jen
do odpoledne. Může se atáti, že hned v odpoled
ním listě někdo třetí dělá se „katolickým knězem“,
který nesoublasí s bierarchií, a „nesouhlas a hier
archií“ je od druhé pošty do rána přesvědčením
národa. Neboť ráno velebí se zase bierarcba Strogs
mayer. Patrno « toho, že N. Listy osvobozojí národ
i od důsledného myšlení. Tak to posnurovalaaž do
nedávna „Ohnova“. Ale jak pravím, Obnova musí
činit pokání. Už nebudou míti Národní Listy tu
výsadu, že ony myslí za národ. Slávu tu vzal jim
Posel z Budče, časopis liberalistických učitelů.
V čísle 3. tohoto časopisu praví o sobě avobodo
myslnéučitelstvo:My repraesentujeme (před
stavujeme nebozastupujeme)mozek společno
sti. Jeden časopis dává k těmto slovům do závor
ky slůvko — „ouvej“|

-. Myslím, že by tohle „ouvej“ měla zpívati
redakce Národních Listů. Napadá mi žalozpěv,
který praví: Syny jsem si vychoval a vyvýšil, a
oni pohrdli mnou. — Zajisté! Liberalistické uči
teletvo pomáhaly vychovávati Národní Listy. Aby
porazili nenáviděné duchovenstvo, nespořily Ná
rodní Listy nikdy vyvýšováním třebas ipodučitelů
nad kočžstvo vůbec a nad papeže zvlášt. Národní
Listy myslely taky za učitelstvo. Ale časy se mě
ni. Liberalistické učitelstvo jest nad mistra svého
vyvýšeno. N. L. myslely jen za národ, liberalisti=
cké učitelstvo myslí za celou společnost lidskou;
onojest mozkem společnosti.

Ouvej! Ouvej! Účitelé křesťanských dětí my

FEUILLETON.
Kamení —chléb.

„ . Stínový obrázek nakreslil J. Čáslavský.

(3 sŽe mne to raději nezasypalo, že mne to
raději nezabilona dobro... IS
-| Tak zasténal Svatošův Jeník na chudém lůžku

v bídné chatrči a chytil se obéma rukama za hlavu,
jako by ji chtél rozmáčknouti. Pak vytřeštil oči
do prázna, zesinal“ vztáhnul ruce ku předu, ro
zehnal se jimi, jako by něco odchnati chtěl a pak
upadnul v horečné blouznění.
19., Jen dvacet zlatýchještě... . dva

cet... stni — svojil... Anničko,bu
deme šťastni, vidi... Koupím kravičku ...
Anničkosvoji! . .. Pozor, kamarádi! .. . Pozor,

. at utečete v čas! ... Slysíte, už to praská —
(pozor... teďl.. „«

V. Stará Svatoška, matka, která stála opodál,
zadívala se na syna pohledem, v němž byl smutek

- soufalý, vzdychla a na Čele se jí udělelo o vrásku
(více. Voku.zaleskla se slza a rty stáhly se k pláči.

Pak šla, vzala žhavý obkladek synovi s hlavy, na
móočilajej v ledové vodě a znovu přiložila.

Libý úsměv přelítoul ssinalou tvář synovu.
-— „Anničko svoji . . . za půl léta... svoji,

viď? ... . Dám tuhle naši světničku do pořádku a
ty tam budeš paní... Maminkapomůže...
koupím kravičku . . . za okna dáš květiny...
faly,vidi... = .
A nemocný zas upadnul v blouznění, Nevě

—————

slí.. . moskem! Krásná je ta naše škola. Děti

křesťanské myslí daší, jejich učitelové mozkem!Děti věří, že duše jest bytost od těla rozdílná,
nesmrtelná, Bohu, — „myslícímu duchu, — podob
Dá, — páni učitelové pak praví, že oni žádnou
daši nemají, že Bohu podobní nejsou, že jsou jen
náhodou sestrojená bmota, která to tak daleko
přivedla, že taky myslí.

vzdělanosti, než člověk uvěří, že mozek myslí. My
ubozí klerikálčíci jsme Be ještě tak daleko nevy
šinuli.

My předně, kdy sami sebe pozorujeme,
dobře ai jsme vědomi, že to, čemu člověk říká
„já“, je něco jiného, než mozek, a vůbec než tělo.
To, co ve mně o sobě ví a myslí, to mé já, to si
dobře myslím, a s jistotou vím, že to nejsou plíce,
že to není mozek. Mozek si představuji jako hmotu
v mé hlavě, ale není to to, co jsem já. Jasně vím,
že jsem zvláštní bytost, že nejsem tělem mým.

Za druhé, kdyby mozek myslel, muselo by,
cokoliv om působí, býti hmotné; muselo by to
míti vlastnosti hmoty, jako dílo hmoty, a muselo
by to býti vidět atd... . . Myšlénky, jako dílo
hmoty, musely by býti n. p. Červené, černé, modré,
bílé; těžké neb lehké; voňavé neb smrduté atd.
Ale to tvrditi, jest zdravému rozumu těžko. Na
opak! Pojmy, jako jsou u. p. pravda, lež, ctnost,
dobro atd. nejsou nic hmotného.

Za třetí. V člověkuozýváse zákonmravní,
člověk má svědomí, které mu hlásá, že je za srá
činy zodpověděn a že za zlé má se trestu obávati.
A zákon ten žádá, aby člověk jednal proti těles
ným a bmotným pudům; a člověk ví, že má v 80
bě tu nadbmotnou sílu, která bmotné pudy pře
konává, jea jestli člověk chee. — Člověk tedy
shledává, že jeho „já“ jest v mravním ohledu pá
nem a vladařem hmoty! Proto při otevírání
musea českého v Praze řekl krásně professor dr.
Albert: Mravní stránku člověka nelze ze hmoty
vysvětliti.

Tedy, co o nás myslí, co o sobě ví, co volí
dobré nebo zlé, co hmotou vládne, není hmota,
není mozek. Jest to ta podivuhodná, tajůpiná by
tost, které říkáme duše. Jest to bytost nebmotná.
Jest to duch.

Ovšem jest lidský duch rovněž podivubod
ným způsobem připoután k tělu, a ačkoliv má
úlohu, tělo oživovati, a tudíž i životní silou těla
jest, přece, dokud je v těle, vlivu těla podroben
jest.

Mozek totiž má úlohu, že duchu lidskému
tělesnými smysly — očima, sluchem, čichem atd.
přivádí obrazy věcí smyslných, aby duch o nich

Jnerty se počítají levně.
vychásí v pátek v poledne.K IV. Ročník.

pořádku a špataě pracuje, duše něco jiného vidí,
než co jest skutečně. A tak povatávášílenství,
— Ano í-to se musí připostiti, že tajemným a ne
vyzpytatelným způsobem čisté sebevědomí ducha
a tudiž i myšlení závisí na těle, na mozku k. p
ve spánku, v chorobě. Ale myšlení samo —
pojmy podstat věcí, pojmy vadsmyslné, úsudky a
závěrky — jsou dílem docha lidského. Tuhle práci
mozek nečiní; zrovna tak, jako nemyelí hlína nebo
kámen vůbec.

Námitka, že zvířata jednají podobnějako člo
věk, dokazuje právě to, 00 tvrdíme. Zvíře totiž
není jen hmota. To, co zvíře oživuje, co má pud
lidskému rozumu podobný, jest tajůplná síla nevi
ditelná, nehmotná, od těla rozdílná, jest to „duše
svířecí“. Ani bylina není jen hmotou. I to, coby=
linu oživuje, co působí, že si bylina ze země, ze
vzduchu za ;výživu beře jen to, co může potře
bovati, i to jest síla od hmoty rozdílná. Proto n. p
vědí učenci, mooho-li a jakých látek je v zrnu

kového zrna uic nevyruste. Schází něco nevidite|
ného, životní síla, tajůplná životnostbyliny.

A proč tedy duše lidská bez zdravého moz
ku nemyslí? Iou proto, že člověk je přechod od
hmoty a zvířat k duchům beztělným. Na toptej
se Stvořitele, proč chtěl míti taky tvora z hmoty
smysly opatřené a z dacha v jednc sloučeného. -
Kamkoliv se obrátíš, všude máš tajemství. K. p.
sílu v magnetě, který přitahuje želozo, nevidíš, je
ti tajemstvím, a přecejest. Uznej, že duch lid
ský jest v říši neb řadě myslících bytostí na
stupni nejnižším, pak uznáš, že jsou mu přemno
hé, ba vlastně všecky podataty věcí tajemstvím.

Uznej však, že jsou též bytosti, které myslí
bez mozku čili čistí, pouzí duchové. Rozhledni se
po přírodě, pozoruj své tělo a hlavně zase svou
daši. Všude se ti hlásí ta pravda, že ten podivu
hodný — po lidaku řečeno — promyšlený plán
každého tvora a tím více celého avěta mosí pochá
zeti od někoho, kdo má rozum. A byl bys směš
ným, kdybys tvrdil, že i tento neskončeně doko
nalý rozum pracuje pomocí nějakého neskončeně
velikého mozku. — Jest tedy též rozum bez moz=
ku, bez těla. A právě takový rozum jest dokona
lejší. Proto, ačkoliv v člověku myšlení duše naší
v jistém ohledu na mozku jest závislé a mozek
tolik důležitým jest, přece zase právě tělo Působí,
že duch lidský jest tělem tím obmezen, spoután.
A oddělení jeho od těla způsobí — ovšem tvůrčí
mocí Boží — že se myšlení jeho právě proto zdo
konali. Tolik tedy o mozku vůbec, který — je-li
chorý — překáží duši v řádném myšlení.

děl, že mu matka k rozpukaným rtům dává skle
ničku s vodou křišťálovou, aby si je ovlažil, ne

kleká u lože a z vroucí duše že se modlí za jeho
uzdravení, za uzdravení syna jediného — živitele,

hd +»

Krajina okolo Skutče chudá — chuodcičká,
Pole samý písek, štěrk a kámen a vyroste-li obi
líčko, studený vítr ode všech stran umoří je. Ani
to stromoví nezelená se jako jinde a jen osyka,
bříza a zažloutlý jeřáb tu domovem, Ba i slunko
nezáří tu tak vesele a nehřeje jako jinde a ptactvu
trilky v brdle váznou i v létě. Jen chocholouš tu
pobíhá po silnici a vrány se hašteří v nepřehled

ných bařinách. Pusto, smutno, chudo v té vysočiněčeskomoravské, Chaloupky nakřivené, nachylené,
otrhané, doškové a lid tváří vyzáblých, svraště
lých a rukou zmozolených, zkrvavených. Na po
lích urodí se mu málo, musí si chléb vydělávati
ve skalách lámáním kamene, hotovením dlažic,
prshů a žlabů. Kletba Hospodinova v ráji nad
zemí zalétla prý v tento kraji nejvíce, vítr ji sem
zanesl, zatočil jí tu kolikráte a nesl ji přes Leš
tinku, Prasetín a Rannou daleko až za Hlinsko,

Svatošův Jeník z Leštinky byl hoch jako
jedle. Chodil také do lomu a ač od rána do ve
čera se tam lopotil, nikdy na trpký los nenaříkal.
Když večer ubíral se do chudé chaty k staré
matce, pohvizdoval si a chudou večeři brambory
»na loupačku“ mastil si a kořenil vtipy. Vždyť
byl zdráv jako dub, mlád a také šťasten, neboť
v srdci choval lásku k holce v krajině té nejhezčí

———
— Kolářovic Anničce. K vůli ní byl by šel kraj
světa, k vůli té dívce byl že odvážil všeho na světě,

Jak hořelo mu líce, když v podvečer chvátal
k její chaloupce, jek jiskřily mu oči, když z dáli
uhlídal zakmitnouti lem její Červené suknice!

Byl by vždy nejraději se rozběhnul, cbytnul
ji do náruče a unesl do světa daleko — daleko,
kde by o nich nikdo nevěděl. ,

Ale starý Kolář byl tvrdohlavec. Nechtěl
Anničku Jeníkovi dát. Jest prý tuze chudý —nic
nemá. Annička bude míti dvě stě zlatých a Jeník
prý má jen dvě holé ruce a ns krku — starou
matku.

A tohle jedině zalilo junákovi veselou mysli
to jedině těžce neslo hrdé srdce jeho. Ale prosit,
starého Koláře nechtěl za nic na světě, ač měl
Anničku — dceru jeho rád k nevypovědění. Lo
potil od rána do večera v lomu, aby uhospodařil
též dvě stě zlatých, aby mu nemohl Kolář ničeho
vyčítati. Scházelo mu už jen dvacet zlatých, Za
měsíc je má a pak — pak si půjde smělepro
Anničku.

Byl horký den srpnový. Slunce od rána pra
žilo v holé skály jako výheň a jeho naprsky pá
lily jako blesky. Dusná těžká atmosféra spočívala
na krajině jako příkrov a vdáli sbíraly se na ob
zoru černé mraky k hrozné, vše ničící bouři, když
čtyři muži přinesli na nosítkách Jeníka Svatošo
vého bledého jak smrt se zlámanounohou a s
přeráženými žebry k zoufající matce do chatrče
Trhali prý v lomě skálu a nešťastnou náhodou



A pániučitelové liberalističtí jsou nyní mos
kem apolečností. Nastává nyní vášná otáska. Od
kud to tedy, že próvě nymí opolečnost lidaká tolík
třeští, tolik Špatné myslí? Nemůžeme jinak říci, než
že je chorý mozek společnosti. A jest tedy

třebí, aby 60 máran mozek; pak přejde nísamo sehou a správné myšlegí se dostaví.

A alk:tedy má se uzdravit mosek apolečnosti
Někdy se uzdraví mozek sám sebou. Jest

zapotřebí s opičky se jep prospat, plymy meb pá
ry, ješ se mu tam natáhly z nápoje, smísí; — a
člověk myalí 2ase náležitě. Ostatní dudělá studený
obkladek.

Atak se pa sdá, že bybylo nejprv
zupotřebí, aby se mozek společnosti nejprv pro
spal. Páry pýchy a domýšlivosti musíbýti
vypuzeny. Páni učitelové liberalističtí nechť uznují,
že jejich vzdělání nestačí k luštění otázek ná
bošensko-filosofických.Studený obkladek po
kory uznávající, že jsou ještě taky jiní lidé na
světě, kteří myslí, ba kteři mají mňohem vyšší
vzdělání. než oni — ten tedy studený obkladek
by velice prospěl. A myslím, že by vlastně posta
čil sám. V ústavech učitelských ať se ueopíjí mo
zek těch mladých pánů tou domyýšlivostí, nýbrž
naopak, ať se tam užívá těch studených obkladků
pokory, a bude brzy dobře.

Pánové! Ať jste jen na národních školách,
bebo na středních a vysokých, -- ten, který po
nižil sebe samého až k smrti kříže — ten vám
zm zel z duše. Ta voda, kterou On dává, tu voda
„prýštící se do života věčného“, ta se vám zne
chutila, a napájíte 8e lihovinou domnělé vědy bez

„Krista, a ta, jak dí jeden znamenitý muž, nadýmá
srdce, opojuje mozek.

A dokud státy nenahblédnou osudnou chybu
svou, že k opojení „mozku společnosti“ samy ve
svém zaslepení přispěly, bude to čím dále tím
horší. Choroba „mozku společnosti“ se jeví už tím,
že veliká čásť učitelstva není spokojena, leč 8 80
cialismem. To už není jen opilost. Na tu nestačí
jen obkladek. Tu může vypuknouti zuření, pak se
bude ua to muset jít násilím, avírací jakousi ka
zajkou, ale jak při tom obstojí stát a národové?!
Kde se ale musí proti mozkům již působiti kazaj
kou, tam se mi zdá, že dříve než na to došlo,
chorým byl „mozekstátní ů“.

==

Smlouvání vlády s pravicí.
V „Národních Listech“ dočítali jsme se vše

lijakých zpráv o tom, že český klub bez ohledu
na pravici diktoval předsedovi ministerstva svých
32 požadavků, které vláda splniti musí, pak-li
chce, aby čeští poslanci s ní drželi.

My jsme zprávám o separátním vyjednávání
českého klubu s vládou bez ohledu nevěřili, a to
vším právem. Takové jednání by musilo nezbytně
vésti k rozbití pravice a toho nechce ani český
klub, jak z četných prohlášení mladočeských po
slanců víme.

Jaká by to byla také jednota, svornost a
jednomyslnost stran pravice, kdyby každá vyjed
návala s vládou zvlášť a kdyby každá z nich
chtěla urvat přo sebe co největší výhody — bez
ohledů na své spojence?

Pak-li vůdcové mladočeské strany 8 hrabě
tem Thunem vyjednávali, tedy se to mohlo díti
jedině v rámci známého adresního návrhu stran
pravice. My jsme také pravili, že český klub
může se v tom rámci 8 vládou dohodnouti, ale

svalil prý se obrovský balvan na Jeníka, Vytáhli
ho polomrtvého — — —

Nyní leží již čtvrtý týden bez smyslů a
blouzní a třeští a trápí se a mučí.

„Anničko za půlléta svoji... koupím kra
víčku . . . za okno dáš faly .. . budeme... .J«

Uplynulo dlouhého půl léta. Krajina pokryla
se sněhem a ledem a nebe jako by olověné viselo
mraky svými nad zemí. Holé břízy trčely větve
mi smutně do oblak a jen někdy hladová vrána
usedla na nich, aby si odpočinula na truchlé savé
pouti zimní slotou.

Jeník Svatošův již mohl z postele dolézti k
oknu. Nohu měl již zdrávu, sle slabou, v prsou
však cítil ještě pořád bolesti, Byl bled a přepadlý
k nepoznání,

»Víš-li pak Jeníčku, co nového v krajině?
Jeník vytřeštil při té otázce na matku oči,

Nikdy za celou nemoc mu žádné novinky nepovídala.

„ „„Nerada ti to povídám, ale řeknu ti to ru
ději já, tvá matka, než aby ti to řekl někdo jiný
a snad se ti ještě vysmále,

Jeník nemohl ani oči s úst matčiných spustiti,
„ , »Jeníčku, buď silný a klidný, Slyšela jsem.

že Annička Kolářovic měla prohlášky s tím Roz
vodovým, víš... .«

Matka nedomluvila. Jeník skácel se jako pod
ťatý strom na zem. Upadnul v borečku poznovu
a když se konečně uzdravil, měl zahospodařené
peníze pryč a — Anničku také, Nevěrnice prov=

úl se za ppohatšího R.zvodu. Co prý s mrzáem...
. D

+

pak se bude musit takó rozhodnouti hlagovati bez
zvláštuleh výhrad pro vládní .

Posesevali jame politiské událostí vědy stří
zjivě a věcné, naše informace bývají spolehlivé a

bn se v DPosBSOVÁNÍpo. otások — nobývá naším zvykem.
I tentokrát daly nám události za prandu

Úterní „Národní Listy“ node předpoklédání po
tvrsují. V úvojaíku píší:

V pátek due 4. listopadu sebla 00 tedy úplná

porameniní koměse pravice | dala o ových utmoeh tolik ve spámvst veřejnou: „Bylo kossta
továno, še majorile se síneu pravice samých je
sajiětěna mejen bu projednámí předloh vyrovnacích,
nýbrž také ku jejich schrálení a byla nkasoráno
ua důsledky, jaké takovéto faktam může a musí
přinésti v budoucnosti a jaké by nastaly, kdyby
stav byl opačný. Bylo dále konstatováno, že jak
u vlády, tak u majority jsou nejlepší disposice,
pariamentné vyrovnací předlohy vyříditi a te tudíž
neměli by tito činitelovéžádné viny, kdyby par
lamentní skoncování předloh vyrovnacích jakoukoli
překážkou bylo znemožněno. — Ku návrhu vý
konného výboru usnesla se pak komise parlamentní,
že „majorita má ve věcech vyrovnání uherského
postupovati jednomyslně a solidárně, což platiti
má zejmena při podávání opravných návrhů ku
předlovám vyrovnacím: mají tudíš býti pouze fa
kové návrhy podávány a od příslošníků pravice
podporovány, které vyjdou od celévštšiny, respek
tive od parlamentní komise pravice. O čemž buď
tež členové pravice v subkomitétech vyrovnacího
výboru vyrozumění“ —

Den po tomto závazném usnesení parlamentní
komise pravice sešel se klub národních poslancův
českých ku dvěma schůsím, v nichž zvěděl a po
rokoval živě o ujednání parlamentní komise s vlá
dou.

Na to učinil, dílem jednoblasně, dílem veli
kou většinou (proti 6—7 hlasům) tato usnešení:

1. Zprávu parlamentní komise ohledně jeď
nání s vládou bere Mub na vědomí. 2. Klub se
usnáší, aby členové jeho ve výboru vyrovnacím a
v subkomitélech jeho jednali a hlasovali dle ros
hodnutí pravice. 3. Před drubým čtením předloh
rakousko-uherského vyrovnání se týkajících budiž
svolán sbor důvěvníků národní strany svobodo
tnyslné, jemuě se návrhy vyrovnacího výboru před
loší, jakož $ sevrubná zpráva o ujednáních s vlá:
dou podá“ — Potod „N. Liety.“

Toť se rozumí, že vůdcové vyloží důvěrní
kům strany, že musí blasovat pro vyrovnání, jinak
že to ani nejde, protože by se pak k vládě do
stali Němci. Pan Ryba našel si již také „redak
čního státníka“ — B nímž prý sice ve'všem 800
blasí — který věřícím čtenářům „Národních Listů“
vykládá, jak by 8 námi Němci za pět let zatočili,
kdybychom nebyli pro vyrovnání a pro Thuna.

Kdo ví, jek se v redakcích musí politické
„krmivo“ čtenářům všelijak připravit a omastit,
aby se stalo pro čtenáře záživným a chatným,
ten ovšem chápe, že tím neznámým „státníkem,“
který politiku a Thuna pozoruje a který avé mí
nění dopisovateli Národních Listů R. svěřil, jest
p. Dr. Ryba sám. Ten se v tom vyzná, jako ta
jeho politická kuchařka Julka a Karla.

Rozumí se, že pokud jde o jednání vlády
80 stranami pravice, věc ta byla tak upravena,
aby rokování v subkomitétech vyrovnacího výboru
brzy vedlo ku cíli. Lze-li věřiti rozmauitým po
věstem, i vláda hraběte Thuna nemálo se uskrov
pila ve svém požadavku, aby vyrovnací kampaň
byla přivedena k náležitému konci. Ministrerstvo
poznává, že čas se krátí a že parlament snad ani

Přilído z daleka jaro. Vysypalo celou spou
stu pupenců a lístečků v rozlehlé bořiny a ptáč
kům nasadilo do hrdélka jásot do srdéčka ples.
Větérek laškoval s nové rozkvětlým kvítím a na
nebi slunko se smálo až milo. Kam oko poblédlo
všude krása a rozkoš a veselí.

Jen trudno bylo u Svatošův, Na Jeníka bylo
nyní bolno se podívati. Do lomu už nechodil,
kulhal a na prsou také cítil pořád jaksi tíž. A
v očích jako by se mu byl zahnízdil bol, který
nikdo druhý nepochopí. Na čele naskákaly vrásky
jedna vedle druhé a okolo úst vyrýhoval si ce=
stičku trpký úsměv,

Sedával denně u silnice a tloukl štěrk. Do
býval z kamení chléb pro sebe a pro matku. A
když se vracíval u večer z krušné práce domů,
již si nehvízdal a již při večeři nešprýmoval. Jen
někdy task jako přeletem, že ani sám nevěděl
vkradla se mu při trudných a těžkých myšlénkách
na rty píseň:

NNa tom našem dvoře
to je voda, Božel
Kdo se jí napije,
zapomnět ne. ože,
Napil se jí, napil
šobajíček z rána,
nemohl zapomnět
do svatého Jana.
Do svatého Jana,
do svaté Trojice
nemohl zapomnět
švarné své děvčice,«

A nápěv její znél chaloupkou tak trudně,
tak smutně, že stará matka při té písni nad sy
nem svým plakávala.

nejlepší vůli není sto projednatibohbatop snůšku
Provsakeh sáboců 60 vánočníchtvátků.

předleha o pelním a obchodním spolku
ms. Týmto agůsobem by celaí a ob

ohodaí jednota Rakouska a Uherskazachoráza,
vládarakouaká | ubefská by setek nej
boršímu následku nonprav poměrů mezi oběma
polevisamí říše a mohly by tím spíše odvášiti se

ové parlamenty 8 novým provisoriem syBěj
ie rekousko- uberokéhovyvovaání.

Upravení kvety, valaty a otázky bamkovaí

“ jao ktlělV teorií přrorny Sete814.snadno ím p u .
Voltševéslepě věřícíbadou mítival habé pře
svědčení, že jejich poalanci zachránili je a říši a
my k tomu dodáme, že takovými vytáčkami, a
oklikami a otáčkami nejvíce zachránili
— sebe.

Drobné zprávy.
Deputace duchovenstva s králové

hradecké dlecésí ve Vídml. Vúterýsem pří
jela deputace, sestávající z vdp. vikáře Střebského,
dpp. farářů Klapala a Kudrny v zálešitosti ale
vení jízdy po drahách pro duchovenstvo
a v záležitostivyučování katechetského, Depu
tace předredená posl. Stojsanem přednesla dotyčné
žádosti meškajícímu zde episkopátu a dále ministrům
hr. Thunovi, Wittkovi a dro. Kaislovi.

Beseda v Hradci Králové pořádáve
čtvrtek dne 24. listopadu t. r. Kateřinský věneček,
Začátek o 8. hod.

Národní besedu pořádatibudemístníodbor
Ústřední Matice školské v ci Králové v sobotu
dne 4. února 1899.

Pěvecká jednota „Eliška“ uspořádá
v neděli dne 13. listopadu 1898 v městském Klicpe
rově divadle v Hradci Králové koncert za laska
véhospolaúčinkováníslečny Marie Vaníčkovy
z Hrádku; pp. Dr. Lud. Scheinera, prof. Bedř.
Konvalinky Lud. Knepra, Mat. Nepeře
ného, Boh. Ryby, JUC.J. Vaníčka a sl. Jed
noty divadelních ochotníků. Pořad:1. Ca
mille Saint Saens: „Kvintetto A mol“, Pánové:
Dr. Scheiner, prof. Konvalinka, Knepr, Nepeřený, Ryba,

2. a) E Grieg: „Tys láska má“. M K. Bendl:Pověz mi, Jeníčku“. Slč. Marie Vaníčkova,u
klavíru pan JUC. Jan Vaníček. K vůli úpravě sceny
delší přestávka. 3. Richard Wagner: „Přástky a
Ballada“, velká scóna z opery „BludnýHolanďan“,
provede „Eliška“, řízením avého ředitele pana Jana
Wůnsche. — Sents, sl. Vaničkova. Mary, Erik, lovec.
Stračný obsah drahého jednání jest následující: Dívky
předouce v domě Dalandově, norského to námořníka,
vzpomínají svých milých na moři dlících. Senta, dcera
Dalandova, upřeně patří na obraz na stěně zavěšený,
představující Bludného Holanďana, o němž pověst
praví, že za ronhání své Bohem proklet na -lodi své
po staletí stále bloadí jako mořský Ahaswer. Chůvou
svojí „Mary“ u družkami vybídnuta zpívá Senta ba
ladu, z níž vyznívá, že může Holandan vysvobozen
býti jenum ženou, která by mu do amrti věrnou
ostala. V nejvyšším vzrušení touší po tom, by ona
mohla Holanďanu přinésti spásu s zachrániti ho od
věčné zhouby. Nedbá toho, že miluje jí mladý lovec
Drik, jemuž i ona byla nakloněna, chce obětovat se
pro vykoupení nešťastníka. V tom přichází zpráva,
če otec její u moře se navrací a přivádí seboa i „Blud
ného Holanďana.“ Slova k balladě a bludném Holan
ďanovi, jednu z nejkrásnějších plísní tvořící jsou:

Joho hoe!
Zda loď jste zřeli v moři kdys,
co krev má plachty, černý trám.
Na můstku bledý muže rip, jenž
lodi pán, bdí stále sám.
Hu—í! Jak vítr fičí! Johe!
Jak v lanech skučí, Johoe!
Jako šíp, nemá klid, ani mír;
ani cíl, letí dál!
Však přece muž ten bledý,
Dojíti může savéspásy, aš
věrnou v lásce mů ženu do
smrti, vyhledá si. Ach, kdy

že as bledý plavče ji nadaProste zaň nebe,záhy ať choť
věrnou poznál
Za bouře, vichru, jekem vln
chtěl kdysi, ach, plout v útes
skal a klel, se rouhsl hněvu

In, že věčně by se nepodal.
ni Tosatan alyšelJohoel
Jej v slově jal. Ha—Íl
A on teď mořem hnán ve příval,
nemá klid a bloudí dál.
Však přec, jak muž ten bledý,
dojíti může své spásy, Boší mu
anděl nadějí smíření hlání.
Proste zaň nebe, sáhy ať chot
věrnou pozná.
On v přístav kašdých sedm let,
si družka hledat vodí loď.
Vždy žení se za sedm let, však
dosud neměl věrnou choť.
Hu—f! Napněte plachty, svedněte
kotvy. Johae! Znovu sas mořem
hnán ve příval, nemá cíl, bloudí dál.

Sbon Kdo že dlí ta, kterou ukásat bohové
ti chtěli; kdy spatříš tu, jenš
bude.ti věrnana svůj život celý?

Santa. Já tě sachráním avojí láskou věrnou.
Káž mně ti dát by chtěli. M4
láska spásu tobě vrátí atd.

Po velkolepé produkoi „Bladného Hollanďana“
nehrají ochotníci pp. Th. Peřina, Dvořáček, Postler
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j (: „Posvuei majora“ —Kon íkřídlo
ochotaé zapůjčila firma Al. Hugo Lhota. Začátek o 7.
hodině večer. Otevření pokladny o půl 7. hod. Ceay
míst: Loše 3 zi. Křeslo 60 kr. Sedadlo na tribuně
60 kr. Sedadlo I. třídy 80 kr. Sedadlo II. třídy 40 kr.
Parket 30 br. Přísemí 10 kr. Studentský a voj. lístek
do parketa 20 kr. Předprodej lístků obstará se vzácné
ochoty knihkupectví p. B. E. Tolmana.

Spertovní klub pre Hradec Krá
lové a okolí. Ukončivletní saisonu,stará se klab
o všemožnon zábavu svých členů pro zimní období
způsobem vydatným. Tak zahájil nové odvětví své
programové činnosti, totiš šerm. Úlohuta vzali na
sebe ochotně p. ingenieur Stejskal a p. prof. Bronec.
Ku cvičení. ješ koná se dvakráte týdně v besedním
sále, přiblásiln se 16 pánův Dále pořádal klub dva

ppleoenské večírky ve spolkové místnosti, v malémle Grand hotelu. Účastenství při obou večírcích bylo
velké, zájfmuvý a zábava čilá. Dámy: slečua
Koutníkova a Gansovo sahrály brillantně znamenité

iecy na klavír, zpěvné kvarteto, sestávající z pp.:
yby, JUC. Součka, Stejskala a Dr. Fultnera,

drahé sestávající z pp : Janďourka, Kubáska, Dr.bo
listy a Seidla zapělo řadu sborů pp. Jirotka, Svoboda,
Ippen a Růžička přednesem básní, solových, žertovnýeh
výstupů a dvojzpěvů doplaili zdařile programy. Do
budonenosti chystá klnb zástěrkovu zábavu s tancem,
kterou po způsobu, nyní obvyklém, dne 19. t. m. po
řádají spolkové dámy. Taneční zábava skončí opůl.
Boci, po ní pak následuje volná zábava při čaji a
buffetu. Po té bude pořádán „Mikuláš“ proeportovní
děti velké i malé a mimo dalších dýchánků uspořádá
klub téš sylvestrovskou zábavu. Mimo zábavy tohoto
druhu připravojí se též jiné, neméně zajímavé, totiž
volné rozhovory o daných thematech, které zahájí ně
který člen klubu a jichž se súčastní všichni účastníci.
Ku zábavám těm nevydává klub žádných pozvání, však
hosté, členy uvedení, jsou všdy vítáni.

Pezer na děti! V pátek utopila 60 mali
čká 2'/, letá holčíčka truhláře Žabky v močůvce, me
zitím co matka její odekočila ke kupci; díté vyběhlo
nepozorovaně « dílny. ale za chvílku nalesli je na
louži v Slezském Předměstí utopené.

O sibiřské dráze možnoříci,žepijepořáde více k svému dokončení, Z Petrohradu, Moskvy
a Oděsy možno jeti přes Čeljabinskna ruskosibiřské
hranice přes Omsk, Krásnojarsk, Nišnéndinsk, až do
Irkuteka. Dráha z Irkutska k jezeru bajkálakému a
odtud z drahé strany téhož jezera ze stanice Mysov
skaja přes Vrchnědinek do Číty se staví. Tato trať
vede přes hornatou krajinu ve výši 1000 metrů nad
hladinou mořskou. Polární větry činí tuto krajina
náramně chladnou; půda jest v zimě až do hloubky
přes 7 metrů zamrzlá, kdežto v letě roztaje na půl
už 4 metry. V pohoří jablonovském obnáší ve dne
v měsíci Červnu a Červenci teplota aš 28%Celsia, v noci
však klesá na 6%mrazu. Rostlinstvo jest v této kra
jině bídné a stavba dráby potkávala so a mnohými
překážkami. Nehledé k tomu jsou pozemní práce té
měř skončeny a na části trati jsou dokonce jiš ko

leje položeny. Z u do Něrčinska třeba stavěti ještě asi 280 kilometrů trati. Z Něrčinska jezdí par
níky po Amaru do Tichého Oceánu. Trať s Něrčineka
do Chabarovsku bude 2.800 kilometrů dlouhá; s její
stavbou se dosud nezačalo. Jak již řečeno, z Něrčin
ska do Chabarovsku jezdí se v teplejších měsících po

parolodích, Z Chabarovaku do Vladivostoku jezdí poráze ussureké vlaky již od r. 1897. Přes jezero baj
kálské převáší vlaky zvláštní parní pramice (voz).
V roce 1902 započne se však se stavbou okružní drá
hy okolojez:ra bajkalského. Za Něrčinskemodbočuje
zde stamice Onu dráha do Port Artaru, tedy přes
čínské Mandžursko k Tichému moři. Dráha tato jest
již vytýčena a částečně se jiš staví. Až bude celá
sibiřeká dráha dokončena, dojede vlak z Petrohradu
do Vladivostoku za 9 dní. Na sibiřské dráze jesdí
zvláštní pravoslovný kostel, v němě se konají boho
služby, jichž se účastní ařízenci dráby. Rusko může
poslati největší počet vojska k Tichómu moři a do
Císy a sice mnohem dříve, než-li kterákoli jiná vel

moc evropská. Na tytoúspěchy Ruskahledí žárlivězvláště Anglie, Německo a Japonsko. Jinou dráhu vy
stavilo Rusko ve střední Acii do Taškentu a Mervu
po hranice afganské, odkudš může a vojskem vnikpouti do Asie.

Ze soudní símě. (Unesl krásnou Hele
nu). Byl měsíc máj, byl lásky čas. Dědečkoviv D. také
se rozpučelo a mladistvým ohněm zaplálo jeho srdce.
Ačkoli bylo sedmdesátileté, zahořelo přece nevylíčitel
nou láskou k 19tileté krásné Helené. Dědeček měl
mimo 10 peníze, Helena však mimo svou krásu měla
jen dobré srdce. Mohl-li «i před8000 letyotarý spart
ský král Menelacs vzíti krásnou Helenu, proč by si
neučinil sedmdesátiletý dědoušek její jmenovkyni krá
lovnou svého srdce? Byla tedy svatba a dědouškovi

omládlému měl nastati pozemak ráj a libánky. Dě
deček všakpodobně jako starý Monelaosbyl poněkudneopatrný, bral si ženušky do hospody, ba nechal ji
tam meškati samotnou, ač byli teprve týden po avat
bě. Krásná Helena byla opět v nálevně a nalezla tam
moderního Parise v podobě statného, švarného řezní
ka Kovaříčka. Tento jí počal domlouvati: „00 jste
si tcho starého dědka vzala? Bestoho vám starouch
brzy zemře Víte co, nechte toho plesnivého dědka a

pojďte s sebou. mám pěkný obchod dobytkem a af
čdek zemře, tak si vás vezmu! KrásnáHolona si to

přes noc rozmyelila. Zapomněla, že Paris jest nešťast
né jméno, že ten první Paris Eridinem jablkem ros
vaděné bohyně Heru, Afrodita a Aténu ještě více rog
kmatřil, ba že rozeštval všecky olympské pámbičky
a způsobil k tomu ještě řeckotrojanskou válku. Mo
derní krásná Helena z Dobrušky rozkmotřila sepouze

se svým ben manželem. Poklady starému Menelaovi jako jejich vzorové sice neodnesli, vždyť ona měla
7 sl. a Faris mě] 8 zl., ale utekli Menelaovi přece a

sice napřed do Krčína, pak do Nového Města n. M. akonečně do Josefova. Jejich libánky měly jen krátké
trvání, neboť s utracením desítky ztratila se i láska
Parisova. Nentekl se svým pokladem jsko jeho histo

bký jmenovec přes moře do Eeypta, Fenicie a doroje, ale právkl do bot z příma metropoli nad Ji

serou, © níž naší Lamírové pějí: „Boleslav, Boleslav,
to krásné město, neplač děvče nenaříkej, moje nevě
sto ... .“ Zatím, probudivší se s bílého spánku naše
krásná Helena naříkala a plakala. K manželi starému
bála se vrátit, psala tedy tatínkovi, aby si pro ni do
Josefova přijel. Po vášném napomenutí zavezl ji tatí
nek k staréma Meneisovi. Dédoušek, spatřiv svou ne
věrnou, krásnou Helenu, přijal ji s otevřenou náručí
Odpostil jí všecko a byl rád, že to tak dobře — bez
trojánské války skončilo. Dobrodružný únou krásné
Heleny skončil však méné šťastně pro Parise. Mimo
únosu manželky vylákal na šidovi též peníze za kůži,

ne jiném chtěl vylákal ponéze na vole, kterého prýkoupí společné, opět jinému řezníku prodal za pětku
jeho krásnu doga. Sl. úřady se do toho vlošily, četníci
ho vypátrali naBoleslavsku a takto se octl za mřižemi
a před slav. soudem v Dobroslavé Chlumci, tam kde
Labe Orlici pije. Stát. návl. žalovalo Parise pro násilný
únos cizí šeny atd. Její nenšel Menelaos, dobrák to od
kosti. byl volán za svědka. Dědoušek, který z prvu
myslil, če mu žena týdenpo svatbě utekla k rodičům,
ři přelíčení hořce plakal. Bál se o svou Henlenku,

krásnou holuběnku, aby snad se nedostala zase do
epárů krvešíznivého Parise. Bál se zcela zbytečně a
kdyš slyšel, že únosce Paris dostal osm měsíců těž
kého žaláře, roztáhla se uplakaná jeho trář na plné
kolo a starý Manelaos usmíval se na Helenka jako
měsíček Mazáneček na nebičku. Pak šel s Helenkou
na sladké víno ke Gerguličům, kdežto řeznický tova
ryš Kovařík-Paris šel bračet za mříže.

Z jednoty katol. tovaryšů. Přednáška
dp. místopředsedy, J.Černého „O socialní demokracii
ve stopách anarchismu“ přivábila značný počet poslu
cbačů i = tábora socialistického a doznala avým ob
rahem při oživeném přednesu vřelého přijetí. V pon
dělním řečnickém kroužka dne 7. t. m. zahéjil řada
rozprav dp. předseda, Dr. F. Reyl přednáškou „O Bílé
Hoře“. Pěvecký kroužek jednoty započíná tímto týd
nem zkoušky na vánoční oblíbenou bru „Jesličky“ při
nichž bnde letos účinkovati 40 pěvců. „Zdař Bůh“

© vodmímdružstvu v naší krajině
řednášeti bude v neděli o 8. hud. odp. v hostinci p.

Spryňara „u nádraží“ na Slezském Předměstí předse
da vodního drožstva v Černilověa v širokém okolí,
dp. J. Seidl. Na programu jsou dále přednášky p.
učitele J. Vrabce, předsedykatol. jednoty a pak vol
ná zábave. Pány rolníky upozorňujeme na tuto schůzi.

Dary. Vadp. Dr. Alois Frýdek, pap. prelát a
kap. děkan, daroval na „Adalbertinum“ 100 zl. a jed
notě katolických tovaryšů 80 sl. „Zaplať Bůh!“

Vyvážení výkalů za noční doby děje se
v městě našem namnoze způsobem, který jest proti
všem zdravotním předpisům. Tak v noci z pondělka
na úterý vyráženy výkaly z čís. domu 110. Smrdaté
tekuté, blativé výkaly zaneřádily odtud dlouhou ulici
za okresní soud skoro až po Klicperovo divadlo a pak
Malé náměstí skoro až po radnici. Fekalie tekly tedy
na dvě strany a zaneřádily velkou část města. Výpary
amrdaté maji teď okolní obyvatelé polykat! Doufáme,
že příslušné kruhy se postarají o to, aby výkaly byly
ze stok jednak řádně vyndávány a jednak aby se vy
vážely v dobře nzavřených, neprostapných vozech.

„Osvěta lidm“, orgán židů, protestantůa
atheistů nenslézá obliby v článcích „Obnovy“. Pocho
pajeme, neboť „Obnova“ je pro právo, pořádek a sluš
nost občanskou a takový list kazí jen řemeslo růz
ným pasořitníkům, kteří jen v neřádu, při pokleslosti
mravů, nevěřea rozvratu mohou prospivati. Pasořit

níkům takorým jest také ohavností návrat k jediněpravé, apoštolské, katolické církvi, „Osvěta lidu“ chce
Obnova“ učiti logice. Bylo by prý marno „Obnově“

dokazovat, de dnešní hnutí ethické (mravnostní) a no
vokřesťanské neznamená návrat k církvi katolické,
nýbrě naopak, úplné a naprosté vymanění se z vlivu
církevního. Přátelé tohoto hnutí ethického bývají ku
podivu největší nemravové, anebo aspoň podporují a
vychvalují kdejakého nemravu, zatajují zločiny, pře
atapky a chyby svých stoupenců a naopak katolíky

špíní a hanobí vymyšlenými lžemi a překrucovánímskutečností; tito „novokřesťané“ nevěří v Boha, od
padli zjevně neb ve skutečnosti od víry a Krista a
pak chtějí mlnvit o hnutí ethickém a o pravémkře
stanatví! Aby to avé mravnostní a křesťanské hnatí
a smýšlení ukásala slovy askutky, praví 0.1, že není
žádným tajemstvím, že již dávno nevedlo se zdejším
hampejzům tak dobře, jako loni o klerikálním sjezdě
v Králové Hradci. Nevíme, sdusli a jak zpravodaj
„Osvěty lidu“ prolézal tehdy hampejzy hradecké; pak-li
spatřoval v návštěvnicích jejích sbožné katolíky a
účastníky katolického sjezdu, pak se cvšem hrozně
mýlil — neboť bordelové panstvo mohlo se skládati
jen ze spostlejších některých účastníků cikánekého

průvodu, který se současně a katolickým sjezdem natřelnici odbýval a kdež „Osvěta lidu“ napočítala
5.000 osvětářů toho moderního křesťanství a „mrav
nostního hnutí.“ — „Osvěta lidu“ nevěří, že mor
mravní zavinily bezbožetví a utheismus z Francie a
Němec k nám přenesený. Odporučojeme „Osvětě lidu,“
aby si přečetla v „N. L.“ ze dne 2, listopadu článek
„Upadek Francie“ v němž se podávávyňatek
že spisu slavného francouzského národobospodářského
spisovatele Proudhona, který ji poučí o jiném.

Zvěsti z východních Čech
Finance kutnohorské. Věcnýčlánek

„Obnovy“ o finančním stavu obce kutnohorské pobou
Hilnesmírně matadory strany Macháčkovsko-Pacákovské.
Z leknutí se nemohli dlouho zpamatovat, strkali hlav
do hromady a konečně dne 6. listopadu kutnohorský
„Smraďoch“ rozblásil „urbi et orbi“, co svobodomyslné
panstvo ukuchtilo. Smraďoch počíná si při tom jako

Pronásledovaný zloděj; aby mohl „Obnově“ snáze vylonznouti a od sebe pozornost odvrátiti, křičíz lných

pie: Chyťte zloděje! Aby odvrátil pozornosťkatnoorských poplatníků od smutných financíkutnohor
ských, obrací pozornost jejich na finance města Krá

lové Hradce a — BřeÚaž, abnu, až se mu práší odhuby. Svým „beránkům“ tvrdí doslova: „Hrodecký
list stará se o finance kutnohorské, povídá o nich ho

tové romány, ale o financích blíššího mu Hradce neví
ani slova. A tu zbožná „Obnora“ ve vlastním sídle
by se mohla přesvědčit, že bez peněz rozkvětu města
není. V Hradci obnáší obsoní příráška 50/,, dluhobecné
obnáší 800.000 sl., spořitelna dává městu až 28.000
zl. ročně, lesy obsoné ročně vynášejí 85.000 zl. a potmě
krejear 18.000 zl. Z toho je vidět, že „Obnova“ o
materiál nemusí běhat — až do Hory“. —

Tak píší doslovně „Podvysocké Listy“ ve svém
45. čísle ze dne 6. listopadu.

Protože my v Hoře aš příslovečně „povdstnou
prasdymluvnosť (11111) Podvysockých Listů známe, ne
váhali jeme se informovat v Hradci Králové a ta jeme
shledali,že ant jediná cifra Podvysockých Listů
o hradeckých financích není správná, nýbrž že
Jsou všecky falšované, vylhaně. Dle tištěného a
obecním zastupitelstvem schváleného rozpočtu obce
královéhradecké obnášejí obecní přirážky ne 50 ale

jen 10%, dluh obecní obnáší (protože ústav pro vzděÁní učitelů a jatka se dosud nestaví, nikoli 800.000
zlatých. nýbrž do 31. prosince 1898 pouze 651.190
zl. 05 kr. „PodvysockéListy“ na úkor Hradce se zmý
lily úmyslně jen o skoro 150 tisíc zlatých! A až vy
staví Hradec paedagogium a jatke, budou se kapitály
na stavby ze státního nájemného a z jatečného nejen
úrokovat ale i řádně amortisovat, obec tedy nebudou
stát tyto budovy pražádných břemen. Králové Hra
decká spořitelna nepfispívá hradecké obci ročně 28ti
síci, nýbrž pouze 25ti tisíci a pivní krejcar neobnáší
18.00) zl., nýbrž jen 12.851 zlatřch. Hradecké obecní
lesy nenesou hradeckému obecníma důchodn 35.600
zl., nýbrž nesou obci čistého užitku pouze 22.782 zl.
V Hradci Králové všecky časopisy obecní rozpočet u
veřejňojí, nejobšírněji činí tak „Obnova“, tato tedy

nic nezatajila a nemá příčíny tajiti. Kdo však ažponejnovější dobu o kutnohorských financích mlčel jako
(pěna, byly právě „Podvysocké Listy“. A měly k tomu
ony i jejích vydavatelé ovšem „své důvody“. Dokud
„Obnova“ katnohorským občanům neotevřela oči, nikdo
z nich nevěděl (ovšem mimo ty „zasvěcené“', jak bídně
to s finančním stavam obce kutnohorské stojí, A když
„Obnova“ donutila „Podvysocké Listy“ mluvit, tu si
pomábají lžemi a nadávkami. Tak bned první věta v
jejich „kapitole L“ jest úplně lživá. „P. L.“ piší totiž:
„Úelých čtrnáct dníto trvalo, než hradecký orgán na
šeho biskapského rodáka na naše stručné, však do po
slední písmeny správné objamění financí obce kutnohor
ské přišel s odpovědí.“

„Obnova“ tvrdila hned, že obec Kutná Hora jest
zadložena millionovým dluhem. V čísle 42. ze dne 15b.
října na to odpověděly „Podvysocké Listy“ doslovné
takto: „Nuže, ven 8 ciframi, pánové, volá na nás dále
orgán J. Bisk. Milosti. Račte poroačet! Ochotně vy
hovíme, ale než pustíme se do cifer, prohlašujeme tuto
nejnovější volební lež biskupského orgánu za lumpáctrí,
hodné jenom „Obnovy“. A teď předkládáme cifry. Ne
z pratu vycucané cifry, jak to Činí orgán našeho vrch
ního pastýře! Cifry, které každý, kdo o věc se zají
má, může přečíst si v tištěném obecním rozpočtu,
který je v radnici veřejně k náhlednuti vyložen. Na
strance 13. a 14. obecního rozpočtu za rok 1898 jsou
všechny obecní dluby přesně vyznačeny. “Čím úhrnem
699 tisíc 863 zl. Z toho připadá na nynějšísprávu obec
métoto: V roce 1892 na restauraci Vlašského dvora
vypůjčila si 50 tisíc, v roce 1893 k témuž účelu
80 tisíc, v roce 1896 k témuž účelu 60 tisíc.
V roce 1896 vypůjčila si obec dalších 90 tisfe
v roce 1898 pak 100 tisíc. Tedy úhrnem 380
tisíc. Za to obec postavila Vlašský dvůr, pořídila po
lohopisný plán města, vystavěla Činžovní domy (za
100 tisíc zl.), koupila staveniště pro realku, koupila
špýchar a učinila z něj kasárny, rozšířila katastr pan
ství Cerv.-Janovického a Háje, vystavěla moderní ka
nalisaci od klášterní brány k nádraží, zmodernisovala
vodovod, provedla v četných ulicích dlažbu a moderní
chodníky, zavedla osvětlení, jemaž na českém venkovu
není rovno, postavila cejchovní úřad atd. atd. Uč dělá
obecní dlinh víc než 360 tisíc, to spadá na účet bý
valé obecní spravy Morawtze atd.“

„Obnova“ jako list slušný, poctivý a pravdo

mlavný citovala a cituje opět „P. L“ doslovné.dyž „Podvys. Listy“ za naše slušné polemiky
traktýrovaly „Obnova“ eprostými nadávkami a lžemi,
odpověděli jsme jim v čísle 43. „Obnovy“ ze dne 28.
října věcně, že totiž „Podv. L.“ tvrdily, že všechny
obecní dluhy činí úhrnem 599.853 zl. My jsme na zá
kiadě tištěných rozpočtů obce kutnohorské, jichž se tytéž
„P. L.“ dovolávaly, dokázaly, že torsené „Podvys. Listů“

"jest lštvé, še tyto k dluhu 599.853 sl neuvedly další dluh
obce kutnohorské povolený okresním zastupitelstvem 15.
října 1897 v úbrnném obnosn 350.000 zlatých, které
obecní rozpočet na rok 1898 uvádí na 7. straně v
mimořádných přj v 1+. kapitule pod titalem „Vy
půjčené peníze.“ Každý školák na obecná škole epo
čítá přece, že 599.858 zlatých dluhu a k tomu 350.000
zlatých nově vypůjčených peněz čili nových dlah —
dělá dohromady 949.853 zlatých dluhu. My jeme opět
dla tištěných účtů doložili, že osvětlovací fond a ak
tivní jistiny obci patřící r. 189: dohromady 48.143
zl. 84*/, kr. obnášející, z nichž za porkmistra Moravce
braly se jen úroky, scvrkly se na 14.250 zl. 031/, ke.
a že tudíž schází z těch kapitálů 33,893 zl. 81 kr.
Dále jeme uvedly, že z vypůjčených peněz 360.000 zl.
má se upotřebiti: 1.) na stavbu nové realné školy,
účetí 150.000 zl.; 2.) na uhrafení zálohy učiněné stav
bou nových městských čínžovních domů 70.000 zl.;
8.) na zřízení v měst. pivovaru v Lorci za příčinou
převzetí téhož do vlastní správy 100000 zl. a 4.) na
stavbu nového domu pro c. k. cejchovní úřad a jiné
stavby 80.000 zl. — My dle pravdy a zkušenosti jsme
tvrd:ly, že t ch 350.000 zl. na jmenované účele ne
stačí, že to jsou jen části sum na jmenované stavby a
zařízení potřebných. Žejsme měli pravdu, vysvítá z
„Podvysockých Listů“ samých, které prozatím doznaly,
že městské nové činžáky stály 100.000 zl., tedy o
30.000 zl. více než z půjčky 550 000 zl. jest v roz
počtu započítáno. Na dokončení a úplné zařízení těch
staveb a podniků musí se vypůjčit další tisíce a že
takto obecní dlahy přes milion obnášejí. Protože „Pol
vysocké Listy“ přiznaly jen 599.853 zlatých dluhů a
tvrdily, že Macháčkova strana z toho nadělala jen
úhrnem 360.000 zlatých a že, oč dělá obecní dluh
víc než 360 tisfe, to že epadá na účet bývalá obecní



správy Morawtzeatd., ta by byli masiliti kaceřovaní
Staročeši a klerikálové dle Podvysockých Listů na
dělat přes6400000 zl. dlohů. Než tišťčný rospočet páně

Macháčků»pro r. 1693vykavujesámstav méstskýchdlu
ko úhrnnou sumou267.857 zl. 80 kr. To jest tedy
veliký rozdíl! Jak z praxe „Podvysockých Listů“ vi
děti, tedy prolhané „P. L.“ dluhy učinéné za bývalé
strany staročeské více než zdvo,násobily, dluhy pak
přídělané za vlády strany pana purkmistra Macháčka
pak místo adirování všelijak dividirovaly a odčítaly.
A pak chtějí býti honetním listem! ©Napřed falšovat
a psk odpůrci spílat, nadávat a jej hanobit — toť
řemeslem kutnohorského „Smraďocha“, který nedovede

poctivě Skonat aprardivé číslice napsat, opsat a vytisknout. Tímodbývámo první kapitulu prolhané po
lemiky „Podvysockých Listů“ P

Z Kutné Hory. Zpravodsj z Vlašského
dvora odpovídá dále na úvaha o našich kutnohorských
financích. Jak se samo sebou dalo očekávat, napadá
při tom nadávkami stranu katolicko-staročeskou způ
sobem jen jemu vlastním. Stříká kalem a nepříjemnou
odpornou vůní na všecky strany. Klerikaliemus vyrval
prý i mrtvé z hroba a pokasil prý se obrati je o
jméno, význam a čest. Historická pravda prý však

konala proti klerikálnímu hyenismu obranu atd.
o má býti věcná odpověď na článek o kutnohborských

financích? Takovýto šťávnatý způsob psaní objevuje
8e jen v jistém druhufanatických a fantastických ro
mánů, unás prostě „krváků“ zvaných, a proto budiž
nám odpuštěno, jestliže nenásledujeme „Podvysocké
Listy“ na toto u nich osvědčené pole „věcné“ pole
miky. Nám jde o věc a nikoli o nadávky a proto kon
statujeme jen, jak ta „historická pravda“ Podvysockých

vypedé. Dokazujíce, že obec nemá milionový dluh,nýbrž jen 599titisfcový, namlouvaly světu, že půjčky
od r. 1892 až do r. 1898 obnášely jen 360.000 zlatých
a že z toho provedena restaurace vladařského dvora
a další stavby až po budova cejchovního úřadu. Ta
jejich „historická pravda“ zamlčela poplatoníkům úplně
půjčku v obnosu 350.000 zl. dle usnesení obce z 80.
září 1897 č. 4.908, ta jejich „historická pravda“ za
mlčela, zkomolila a zpotvořila také mnohé jiné. —
Dále v odstavci prvním doznal zpravodaj z Vlaškého
dvora, že za pana starosty Macháčka skutečné z kmo
nového jmění obci kutnohorské ubylo. Když dříve vy
chvaloval utěšený stav kutnohorských financí, pomlčel

o tom úplně a nyní sepoň vysvětluje. Z kmenovéhojmění, ze státních úpisů v obnosu 27.700 zl. věnovala

prý obec dle usnesení z r. 1888 obnos 10.000 zl. naond císaře Františka Josefa [ V roce 1888se podobné
usnesení nestalo. Avšak r. 1893 avádějí se v 12. ka
pitole úroky 4-2 pre. ze státních úpisů 17.700 El.
per 743 zl. 40 kr. V roce 1892 obnášela 27.700 zl.
tato kapitola. Kam se těch 10'000 zl. ubyvších podělo,
není v příjmech z r. 1893 udáno. Ve vydání na str.
28. však čteme: Obec kutnohorská věnovala dle usne
sení ze dne 7. listopadu 1889 č. 4685 fondu sirotčince
za příčinou oslavy 40tiletého slavného panování J. V.
císaře a krále Františka Josefa I. jí patřící státní
úpiš (rentu stříbrnou č. 4478 na 10.000 zl. 42 pero.
úrok z ní 420 zl. Protože renta 27.700 zl. byla5 perc.
a renta 10.000 zl. jen 42 perc., tedy v této stříbrné
rentě nemusí nikdo hledati ubylých 10.000 zl. ze
státních úpisů per 27.700 zl. 6 perc. v rozpočtu z r.
1893. Dopisovatel „Obnovy“ se nemusí tedy pranic
Červenat, ale ať se červenají ti, kdož jsouce u vlády,
nedovedou sepsati přehledný každému na první pohled
srozumitelný rozpočet. „Podvisocké Listy“ dále tvrdí,
Že 23.000 zl. státních úpisů užilo se k zakoupení
mastných krámů. Stalo prý se to na základě nanesení
ze dne 27. února 1896. Ó tom by měla býti zmínka
v rozpočtu na r. 1897, ale tam nějakého vysvětlení
marně jeme hledali. — V odstavci drahém dokazuje

pre zpravodaj, jak výtečné bylo hospodářetví lesní.vádí od r. 1882 až dor. 1898, kolik jiter lesa bylo
kdy vykáceno. Od r. 1682 do r. 1891 bylo vykáceno
121 jiter a 300 sáhů, tedy za staročeské vlády v obci
růměrně ročně 12'1 jitra. V r, 1892 v polovici kona
y 8e volby a vykácelo se 18 jiter 881 sáhů lesa. Ten

rok třeba rozděliti na polovic. Od r. 1898 do konce
tohoto roku je preliminováno k vykácení 80 jiter. Za
vlády čistě mladočeské v obci kácí se tedy průměrně
18:4 jitra, tedy o 1:8 jitra více. Nemajíce všech ros
počtůpo ruce, nemůžemeúhrnou tržba tato zjistit;
v letech 1889, 1690 a 1891 tedy ze vlády staročeské
v obci utržilo se za dříví 68.588 sl. 98 kr., čili prů
měrně ročně 19.529 zl. 88 kr. Roku 1898, kdy vládly
v prvním pololetí Staročeši, od půl roku pak zrítězili
při obecních volbách Mladočeši, atržilo se za dříví
21.209 zl. 50 kr. Zde participají tedy obě strany spo=
lečně. Dále bylo navrženo ku kácení dřeva v ceně
1893 r. zl. 16.237, 1898 r, sl. 17.976, 1895 roku sl.
18.715, 1896 r. (schváleno) zl. 20.95%, r. 1896 navr
čeno vykácení dřeva v ceně 19.787 zl. a letos v ceně
232.000zl. Skutečně docílený výnos bývá však vědy
větší a obnášel 1893 r. zl. 19.186:05, 1894 r. asi 32.000
sl., 1895 r. 26.507 zl. 845 kr., 1896 r. 26.191 sl.
86 kr., r. 1897 patrně přes27.000 zl. a r. 1898 strší
se patrně přes 29.000 zl.Výsledky tržní nejsou dosud
známy. Od r. 1891 do r. 1895 b Ja cena plného metru
štípaného dříví 10 zl. 50 kr., stoupla a v účtech
se počítala po 11 zl. 50 kr. Štoupla tedy cena dříví
a výnos tržby, takfe teď možno páčiti průměrnou
roční tržbu na 34 až 26 tisíc zlatých. Nyní následkem
vyšších cen trží obec za dříví asi přes 6.000 zlatých
ročně více a vzdor tomu, že obec nyní jest bohatě
podporována od spořitelny, tedy tím více sa obec ku
tnohorská prodlužuje. To jsou fakta, která se světa
ani sebo větší nadávky „Podvisockých Listů“ nikdy
neodstraní. V odstavci III. přiznávají samy „Podvy
socké Listy“, že nynější zpráva obce pracovala pomocí

příspěvků poPitelny a z toho přirozenénásledaje, fenaše tvrzení bylo pravdivé, když jeme poukázali, to
dřívější staročeské správa obecní spořitelnu přivedla
na ta výši, aby mohla obci příspěvky mnoha tlsfo
ročně dávati. O osoby se hádat nebudem, an dostačí
uvésti, že za purkmistra Dra. Říhy a Moravce byla

ráva obce staročeská a še sám nynější starosta p.
acháček byl tehdy Staročechem a še teprve od roku

1892 omládl. Na co jeme byli nejvýše šádostivi, v
tom nás pan zpravodaj z Vlašského dvora velice skla
mal; čekali jeme, še nám přecejednou uvede, co stály
oba nové činžovní domy a jaký colkový náklad vyša

doval Vlašský dvůr. To ale samrslo panu spravodejív póře, ač na to čekají všicí poplatníci, sby svěděli
tyto interesantní číslice. Co se týče onoho milliono
vého dluhu obee kutnohorské, do toho ovéem p. zpra
vodaj neměl chati zakousnont a my mu milerádi vě
říme, že jest to velice nemilá věr, kdyš „Podvisocké
Listy“ sotva před 14 dny slavnostně prohlašovaly, že
za pana purkmistra Macháčka tak mnoho se vykonalo
a že vzdor tomu nemáme více než 599 tisíc zl. obecního

dlubu — a ta blamáš — hned na to aglo nám z rospočtu r. 1898 téhož p. starosty Macháčka sjištěno, že
mezi příjmy obecními nacházejí se vypůjčené peníze
v obnose 460 tisíc zl., které zpravodaj „Podvysockých
Listů“ obmyslně samičel a dluh tento zatušovati se

snažil, jak jsme mu černé na bílém dokázali. Tedyřece jeden million dlubů. Jaký krásný úspěch sa
rátký čast

Z Čermileva. Katolická národní jed
nota jinochů a mušů pro Černilov a okolí
pořádá v neděli dne 20. listopadu 1898 v sále ho
stince pana Václava Jindry v Černilověna pamět
padesáté ročnicesrušenírobotyslavnostní
valnou schůzi s tímto programem: 1) Proslovení
předsedy. 2) Slavnostní řeč, kterou ze vzácné ochoty

romluví proslulý řečník a velký sociolog Dr. Rud.
orský o thematě: „Rolník a jeho přátelé.“ Před

mět řeči i osoba slovutného, veleoblíbeného a nestran
ného řečníka zabezpečuje všeobecný zájem účastníků.
3) Zápis nových členů a přijímání členských příspěvků.

Vstap členům a uvedeným hostům volný. Počáteko půl 8. hodině odpoledne. Po ukončení schůze volná
zábava.

Z Čáslavi. Výstavkapořádanánavštěvorateli
obuvnického kursu pořadanéhov místnostech zdejší
chlapecké školy v neděli dne 6. t. m. poskytla všem,
kteří o tento krok k povznesení řemesla se interes

sují zajímavý přehled vykonané práce. Byly tu vystavenyrůzné nákresy, práce i stroje, kterými minister
stvem obchodu vyslaný učitel buď sám poučovalnebo
které na základě jeho přednášek posluchači si zhoto
vili. Výstavku u přítomnosti zástu městské rady
p purkmistra Fialy a p. zástupce okresu dr. Zimmra
zahájil předseda společenstva p. Čálek a zároveň vzdal
díky za subvence zemským výborem, obchodní komo
rou, ředitelstvím i záložen, městskou radou a okres
ním zastupitelstvem poskytnuté ve značné částce 190sl.
Připomenul, že sl. městská rada poskytla zdarmai
místnost i osvětlení a představil i p učitele J. La
šťovkn ze Skutče. Hlavní zásluhu o zdar celého mimo

přpánennté má p. místostarosta společenstva č. I. p.lejška, krerý snaží se vší sílou, aby řemesinictvo se
pozvedlo a zvelebilo. Mnohé z vystavených věcí na
římlavu p. purkmistra Fialy a p. starosty okresu

Ar. Zimmra budou zachovány pro technolegickou sbír
ku musejní, která se zakládá. — Jubilejní budova,
v níž umístěny mají býti chudobinec, sirotčinec a
opatrovna byla předmětem rokování posledního zase
dání obec. zastupitelstva. Povoleno na to 30.000zl.
a usneseno dáti zhotoviti plány. Zároveň bude vy
zván okres, nechtěl-li by se spokojiti v myšlence té
s městem po příkladu sousedního Kolína, tak aby
památník jubilejní byl skutečně jnbilejním|

Ze Nečee u Chrudimi: Na oslavu padesátile
tého panování J. V. císaře a krále našeho Františka
Josefa, obnoven a polychromován jest vnitř chrám
Páně zdejší, a to horlivou snahou místního duchov
ního eprávce.

Z Církvice. Znesvěcovánídne svátečního
stalo se jiš v našem okolí zvykem takovým, že zdá
se jskoby vůbec ani žádného nedělního klidu nebylo.
Kam oko pohledne, všude na polích plno lidí dobý
vají od rána do večera řepu. Nešťastná řepa. Ona,
která bývala kdysi našemu Polabí požehnáním, stává
se nyní klstbou! Jak práce řepní znemravňuje lidi,
zná nejlépe ten, kdo se s nimi stýká a pak učitelstvo
ve škole, když přijdou mu „uleváci“ do třídy. Co ce
rok zbudoval, za několik dní zkaženou mládeží do
spívající je zničeno. A náprava nikde! Zákon o ne
dělním klidu neplatí! A kdo by se odvážil proti tomu
něco podniknonti, ten brzy octne se jako proskribo
vaný ve všemožných listech i třeba těch, které si dá
vají jméno svobodomyslné a zatím místo svobody
chráněním tohoto šlendriánu připravují lidu otročinu|
Smutnéúkasy|

Z Přelouče. Dne 13. listopadu o 3. hodině
odpoledne v místnosti spolkové koná vzdělávací kře
sťansko-katolický socialní spolek „Svornost“ v Pře
louči druhou měsíční achůzi členskou s tímto progra
mem: 1. Formalie. 2. Náš tisk na posledním česko
slovanském katolickém sjezdu pražském. Zprávu

účastník ejezdu E. Balcar, katecheta. 3. Náš spo ovýživot. Časová úvaba jednatele J. Mikana, kaplana,
Ze Žleb. Novénařízeníministerstva šeleznic,

že se nemá volati ani „Abfahrt“ — „odjezd“ ani
„Fertig“ — „hotovo“ pomátlo dle všeho lokomotivy
tak, že jsou nyní jako aplašené. Aepoň naše lokálka
toho v posledních dnechzašila. Ubohá lokomotiva tak
se tím mlčením popletla,že místo po kolejích začala
jezdit mimo koleje. Vyšinula se totiž na cestě mezi

eby a Ronovem, avšak tak šťastně, že se nestalo
šádné neštěstí až na to, že jízda byla na nějakou do
bu zastavena. Teď ale jezdí zase v pořádku.

Z Kutsé Hory. Jakými sastanci řemesl
nictva jsou páni vydržovatelé zdejšího revolverového
plátka, patrno z jednání redaktora onoho listu, který
váženého zdejšího řemeslníka p. Hylského zhanobil v
posledním čísle jenom proto, že se odvážil učiniti po
snámku, že „Podv. Listy“ nikdo nemůže čísti. Tentýš
redaktor hanobí i nadále firmu p. Mlsrovu, zhanobil
p- továrníka oděvu Bělského, kterému se vyšklíboval,
Že mluví se židy a dává dárky Roztěřské kapli a ji
ým a jiným. A jaký kmán, taký pán! O p. purkmi
stra ae povídá, že objednal šic stroje od německé

rmy ač zdejší velký poplatníktovárník p. Grim nabízel mu je laciněji a lepší. A chtí, aby to živ
mostnictvo a řemeslnictvo je o a jim ve vo
lební kaši pomáhalo. To si to však dobře rosmyslí!

Z Nového Bydňeva. (Kat.nár. jednota.)
V neděli dne 6. t. m. pořádala jednota naše sábavní
večer. Zábavy jednoty dýší pokaždé upřímnou urdeč
noští; což divu še těší se na ně členové opravdově,

a že i návštěva hostů bývá četná. Tak tomu bylo i
tentokráte. Prostranný sál u „zlatého anděla“ byl
plnýaš do posledního místa — všade viděti radostné
nadšení. Radostná nálada dostoupila vrchole, kdyš
mezi hudebními čísly dávány komické výstupy, ješ
znamenitě podávali pp. Senka Bartoš. Obecenstvo

snalo je jiš dříve jako výboré síly —„poslední výkdny předčilyvšak všecky ostatní. Náhoda přála, šei
cestující mnemotechnik vyplnil progran výtečnými
čísly. V první polovici prosince přednášeti bude v
jednotě naší prof. dr. Domabyl z Hradce Králové.

ružstvo tiskové pod ochranou sv. Jana zřídilo totiž
svláštní řečnický odbor, který vysílá na venek řeční
ky ku přednáškám. Jsme sl. drožstvu za to opravdově
vděční a těšíme se = plna srdce na den, kdy vidp.

řečníkme:i nás savítá. PoAjnášco pvetaráno bo příjemnou zábavu. Zdeř Bůh!

**
+

Spolek českých stemnografů v Hr. Kr.
byl svého času v četné řadě místních spolků na mí
stě čelném, ba ve spolcích odborných po Praseprvním.
Tím více těší náe, možno-li konstatovatí, že bývalý
rach ve spolku opět se vzmahá. Na podnět starosty
p. Dra Alfr. Rudolfa, advokáta v Hr. Kr. zahájena
opětně cvičení těsnopisná, jež konají se za poměrně
četného účastenství pánů i dám dvakráte v týdnu
(v úterý a pátek řízením p. prof. Al. Krčmáře v Grand-.
hotelu od 7—8 hod. večer. Tím umožněno účastenství
hrubům nejširším nehledě k tomu, še cvičení konají
se bezplatně a provázena budou i poučnými před
náškami z oboru dějin písma, jež obstará starosta
spolku p. Dr. A. Budolf. Neopomeneme přinášeti ob
časné správy o pokroku v této věci dozajista praktické,

U zeléného stromu zsstřelilse dnes po
10. hod. ráno neznámý mladík.

Prusko vypovídá houfně Čechy a Poláky s
Vratislavi a se Slezska a Dány z Holštýnska. Také
Sasko vystapoje proti českým dělníkům často nepřá
telsky. U nás tyje a šije statisíce Prušáků, kteří při
pravují rakouské poddané o chleba a vládě nenapadne
sáhnouti k odvetě proti Prusku.

Na zřízení české techniky mnaHo
ravě zařadilu vláda do rozpočtu na rok 1899 sto
tisíc slatých.

Subkomitéty pro bankovní,dále pro ob
chodní a celní předlohy pilně ve Vídni pracují.

Požáry. V pondělípo 8. hod. večerní shořela
v Holohlavech stodola paní Andrejskové. — V Chlu
mě vyhořel nový domek hudebníka p. Prokeše.

Poslanec Wolf mosilvysvatiposlancery
tíře Gniewosze na souboj, protožehonazval „ulič

níkem“. Gn iewoss přralý ulápský rytmistr jestvýtečný šermíř, ale byl na hlavněa ruce poraněn

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 5. listopadu 1898. 1 hl

penice sl. 7-36 až 800, žito sl, 660 až 5-85, ječmena
476 až 6-15, oves zl. 2-75až 8:10, proso al. 600 až
5-30, vikve sl. 4-— aš 500, brách sl. 7%— až 8.50
5.čka al. 08-50 až 15-00, jáhly sl. 9-00 až 000, krup
9 00 až 20-—, bramborů sl. 1:20 až 130, máku 19 sl.,
lněného semene 8 sl., 100 kg. žitných otrup 5-26 sl.,
1 kg. másla čerstvého 1 10 vl., 1 kg. cádla vepřového
0-80 zl., 1 kg. tvarohu 0-14 zl., 1 kopa selí 180 sl.,
1 kopa kapusty 0-— sl., 1 bl. cibule 3-80 sl., 1 kopa
drobné zeleniny 200 sl., 1 hl. mrkve 0-00 sl., 1 hl. ja
blek 3-50 sl., 1 hl.krušek 6*60zl.

(Zasláno.

Ku své odpovědi na „původní dopise“s Nové
Paky z předešlého čísla dodáváme, že p. Dr. Ma
tys nás ujišťuje, že není pisatelem onoho „původ
ního dopisu“ do „Nár. Listů.“ Nechceme rozsuzo
vati, kdo vlastně jest tím znamenitým kritikem
naší odvety na slavnostní spis p. Matysův,ale
tolik můžeme přece souditi, že kritik tento nemí
spisu pana Dra Matyse úplně cizím. Tomuto, tedy
„neznámému“ kritikovi jest adressována naše od
pověď v předešlém čísle, na jejímš znění dosud
trváme, ač p. Dra Matyss ujišťujeme, že bychom
se vůbec nikdy nezabývali jeho osobou, kdyby
se svým „slavnostním spiskem nebyl se vystavil
veřejné kritice.“ Prohlášení jeho, že není dopiso
vatelem novopackého dopisu v „N. L.“ béřeme
8 uspokojením k vědomosti,

Redakce „Časových Úvah.“

„—————————
Pozvání ku předplacení,

„Obnova“ jest nejrozšířenější časopis v die
cési Králové hradecké a bájí rozhodně hospodářské
zíjmy, politické, národní, sociální a mravní po
třeby a práva českého lidu. Protože jest rozšířená
též v celých Čechách a na Moravě, ano i mimo
země české, hodí se P. T. pánům živnoatníkům prů
myslníkům, rolníkům a všem stavům výtečně k
inaerování.

„Obnovu“ lse předplatití počínaje kterým
koli číslem počínaje.

Na Obnoru předplácíse ročně . . 4 zl.
. . . » pololetně 2 sl.
9 . . » etně 1 sl.
„Obnova“ vychází v pátek dopoledne. In

sorty a stručné dopisy se přijímají nejdéle ve

čtvrtek po polodni; větší správy a inseráty dlnžnozaslati nejlépe jiš v pondělí neb úterý.

osobkteréby zit Aořeis nahání adrestěch„ kteréby nás předplatiti mobly a ochotny
byli. Dotazy dle možaosti ochotněvyřídíme.

Redakce a administrace „Obnovy“.



V záležitosti

českého vydání

románu DE, K. Maye

K uveřejněnému v „Katolických Listech“ prohlášení spisovatele Dra K. Maye, připojujeme dnes

upozornění, že dohodli jsme se s autorem Drem K.ayem o novém,

mezkráceném a autorisovaném
překladě románu

So stopě slého čínu,
a že vydávání jeho na místě dřívějšího zkráceného
překladu právě jemo zahájili.

1. a 2. sešit tohoto nového vydaní zašleme všem
jiš přihlásivším se odběratelům románu toho

úplně zdarma výměnou
ze sešity vydání starého, na což tímto všecky pp. od
běratele zvláště „uposorůujeme,

Komu by se náhodou nových sešitů nedostalo,
rač se o ně přihlásiti u dotýčného knihkapce neb
v podepsaném nakladatelství.

Doporučujemetadíš vřele nevý a meykrácený
překlad velepoatavého románu

Dra K. Maye

Po stopě

zlého činu
v auterisovaném vydání a s origin.illu
stracemi J. Ulricha všemu vld. dachovenstvu
českému, jak v plné míře dílo to 8i zaslouží.

Pastýřský list biskupství Eichetáttského ze
dne 20 září 1894 doporučaje spisy Mayovy takto:

Zboubná románová literatura nové doby vyvo
lala snahu po takových spisech, které by spočívaly
na ryzs křesťanských zásadách Proto také v posled
mím desetiletí objevilo se mnoho dobrých knih pro
mládež, a k nejlepším tohoto drahu řadí se cestopisné
spisy známého a oblíbeného katolického spisova
tele Karla Maye.

Autor podává nám v nich dojmy z cest po roz
manitých končinách Ameriky, Asie a Afriky; žádné
suché líčená zemí a lidí, nýbržtak napínavé a za
Jímavé vyprávění, že čtenář vždy jen nerad knihu
odkládá, kdykoliv vnější okolnosti jej k tomu nutí.
Karel May zavádí nás vyprávěním svých četných do
brodražství bezprostředně hned do víru života, do

bojů a zápasu jednoslivých kmenů onoho koutku zeměa poskytuje tak konkretní obraz mravů a zvyků,
povahy a názorů dotýčnéhonároda. — Mluva jest
me tvary bohatá a může mládeži sloužiti za vzor,
obsah pak oplývá vznešenými myšlenkami a jest tak
vhodně volen, že kašdý svazek bez rozpaků lze vložiti
do rakou dospívající mládeže. Dílo to jest knihov
mám pro mládež pravou ozdobou a může tudíš
každéma, kdož kaihn pro mládež objednává, co nej
vřelejí býti doporučeno.

Spisy Dra K. Maye vychází v dvouar
chových sešitech po 15 kr., předplatné na 10 se
šitů al. 1-50, na 20 pešitů l. 3-—

přijímá kašdé řádné knihkupectví, jakož j

Nakladat. Jos. R. Vilímka v Praze,
Bpálená ulice č. 13.

Zaloteno 1843.

Jan Kalis,
hodinář a zlatník

v Rychnově a. Kn.,
272 doporačuje

JAN BARIA

a veškerých potřeb kostelních.
Malby podobizen v barvách i kresle
ných, dle zaslaných malých podobizen,

sa jichš správné provedení se ručí.
Osmy co nejmírnější. 2609

Plány na malby kostelů vypracuji na
požádání ve všech slozích s přilože

e SKOLA.
Sepsala Marie B. Svobodova,

ve Zvoli u Jaroměře.

Dílo toto jest co nejlépe doporučeno
sl. správami hospodářských i hospodyň

akých škol, a mimo todošlo spisovatelkyui mnoho po
ehvalných uznání, jeí souhlasněpraví, že jest to
dílo velmi praktické, vzhledem k obsahu velice levné, že
se každé domácnosti vyplatí, ano jedna paní píše, že by
touto knihou nabyté vědomosti nezaměnila ani za 100 zl.
a še šťastná nověsta, jž se do výbavy dostáne.

Celá kniha čítá 929 stran velké osmerky
Jest v komisi pp. Bursika a Kohouta, knibku
peotví české university v Praze.

Krámská cena 4 zl. 60 kr.; u spisovatelkyně na
vlástní požádání také v ceně mírnější a franko.| 361

Besode + Hradci Králové
pronajme

=hostinství *
ve spolkových a restauračních svých místnostech

od 1, ledna 1699

nejnovější soustavy
práce solidní ceny levné

doporučuje

«©ČENĚK BUBEN©
kočárník v Hradel Králové.

Vyznamenáno na výstavách: V Jaroměři stříbrnou, v
Dobrušce slatou, v Prase státní broncovou medailí,
v Hradci Králové nejvyšší vyznamenání čestný diplom

s právem ražení zlaté medailie a koranou.

a
Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlastní dílně na umělé truhlářské i čalou

nické sbožší vyrobená

úplná zařízení do pokojů
se dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá

daného 

O9 pérevky a žíněnky, US
spony a sáslony do oken, hladké i sdrhované dle

franc. způsobu. 181

Práce vesměs důkladná v cenách mírných,

Č. 10.170.

yllátk
Podle $ 4. řádu volebního v obcích králov

ství Českého nemají práva voličekého ti, kdož
více než od roku nezaplatili nějaké dávky obecní,
kterou jsou povinni platiti. Ježto seznamy volič
ské pro nastávající volby do městského zastupi
telstva se právě zřizují, upozorňují se dotyční pp.
poplatníci, aby dluhojící dávky obecní bezodklad
ně zaplatili, ježto by jinak pozbyli práva volič
ského.

Parkmistrovský úřad v Hradci Králové
dne 9. listopadu 1898.

Starosta:ULRICE.

Z Pozon:A
TELEGRAMI!

PoslednítýdenoHradci Král!

největší zvěřinec =—
-= a slonový Girkus

mající 200 vzácných zvířat ve 20 vozech.
Začátek hlavního představení o 4 hodině od

polední, kdy se koná též krmení dravců.
Tamtéž kupují se koně ku krmení zvířat.
Školní dítky a nejširší okolí upo

zorňují se na tento vskutku velkolepý
zvěřinee.

O hojnou návštěva prosí Ředitelství.

Odrunánínka: Kotva.

LINIMENT. CAPSICÍ COMP.
z Richtrovy lékárny v Praze

uznává se za výborné, bolesti utičující natírání; jest
na skladě ve všech lékárnách za 40 kr., 70 kr.a 1 zl.
Všeobecně oblíbený tento

domácí prostředek
žádej vědy jen v původních láhvích e naší ochrannou

známkou„kotvon z Riohirovylékárny. =

Debra mon a původníPřípravka.dRichtrova lékárna „U zlatého Iva“ v Praze, [NÝ

Wap“ Právě vyšlo "M
tiskem biskupské knihtiskárnys

seu

Brevis Synopsis
materiaram et casnum in cura animarum freguenti
oram.

Ad usum potissimum clericoram et neosacerdo
tam juxta optimos fontes et probatos auctores concin
navit

Dr. Antonius Brychta
Stran btá — 89. — Cena broš. 160 sl., poštou 178 al.

Kniha se schválením Ordinariatním vydaná se
stavena je po způsobu slovníku abecedně, podávajíc
knězi bez obtížného hledání poučeníbezpečná ve všech
pochybnostech kněžského působení se naskytujících,
se všech oborů vědy theologické. Dodatek podává
v authentickém znění regalas Juris Canonici, seřadění
bludů Wiklefových, Hasových a Lutrových, důležitou
konstituci papeže Pia IX. „Apostolicae Sedis“ o cen
eurách církevních a konečně připojen jest celý Syl
labus. Podrobný index usnadňoje hledání v pochyb
nosti —

K hojným objednávkám této praktické pro kněso
příračky, pravého to „Vademecum“ odporoučí se

k nejochotnějším službám oddaná

Biskupská knihtiskárna.————
PrůvoduVarhanAi: 6,6vyšel sešit I. Stran 28 for

máta */,, cm. Obsahuje
písně pohřební, adventní, vánoční, po sjevení Páně,

Í, velikonočaí, k Božímu Tělu, avatodušní a ně
ré z obecných mešních (celkem 52 nápěvů).
Cena brož. výtisku 80 kr., poštou 85 kr.



rok 1809. "Sm

tomto obsažené, jsou z póra nejlepších spisovatelů pro lid.

Ročník XXXI. Cena 1 výtisku BO kr,

Bočník XX. Cena90 kr.

po kterou se již kalendáře ty vydávají.

Dále nový kalendář

kalendář to katolicko-politické jednoty pro :král. České.
Obsahuje vedle prací některých z předchozích kalendářů mnoho

úvodních článků. Mimo to přidána jest část, obsahující přehled činoosti
atoticko politické jednoty, a podrobnou zprávu o ajezdě katolíků českých.

Po stránce své jest tedy halendář ten velice vhodnou knihou jak pro kaž.
dého katolíka, tak zvláště i pro členy katolických spolků. (Lonský prvý
ročník rozebrán v měsíci.

Cena kalendářestanovena na 5O kr.

Neméně cenný je osvěděený jiš

MEČ,
obranný kalendář katolický. —RočníklK. —Cena 50 kr

V nynější době náboženských bojů a neustálého vystupování našichodpůrců jest každému katoliku nutně třeba zbraně, jíš by mohl statečně
víru svou bájiti, v níž by nalezl vedle pěkné četby zábavné poučení proti
lichým námitkám katolíku činěným. — Zbraní touto jest mu obratný la
lendář „„Mleč"", v němž nalezne každý poučného i zábavného čtení haj
nost velikou.

„„Mleě"" obsahuje práce i obrásky vesměs původní.

— Co nejpečlivěji sestavený obsah povídek
— Krásný titulní Jubilejní obraz

W. IKotrba v Praze-I., Pštrossovaulice č. 200.

PKRO

AR STO
V PRAZE, Václavské náměstí, 32,

doporučuje

velmi pěkně provedené s látek dvojitých, s okrasou červenou, zele=
mou, bordeaux modrou neb šedou, kuse po si. 7—, 850, 10 —,

WMY*župany Jy
v jakosti velmi dobré, kus po sl. 11—,

župany
z dublu nejlepětho, úplně vlněného. kns po zl. 16-—, 18-—, 30—,

Župany anglické
s Istek velice jemných po zl. 18- 20: -, 22 —, 24 -, 28—,

župany .
se srati velbloudí zvláště lehké. teplé a příjemné dle velikosti sl
88—4 30—, 1£—, 24-28.

gy- Vždy 200 županů na výběr.

Umělecký úslav A odbornývellozáod

malbu ohrámo

maliu,na skla

dkrát prvními ce

námi vyznamenán

Cenníky, rozpočty atd.
i veškerá odborná rada zdarma.

=SLS

„Okna chrámová každého
slohui provedení6ezaru
čením práce nejmodernějším

požadavkům vyhovující.

Bo stromořadí,pláňataatd. IB“ Na zvláštní požádáníprodává 40
Statisíce sazenic v zásobě. táž na splátky.
Levné ceny. — Výborné

zboží,—Poučnýcenník Založeno r. 1821A
L

i38=3548
S3gškE>
seno. ES
SS eN5E5 ' soukeník
liší: 18 dan HoráŠZ BRne“ vRychnověn.Ktižákaša 4
čer : ŽÉ= © zasílá na požádáníprávě vyšlou kollekci
S 8 ngzm 8 nových vzorků pravých vlněnýchlátek

PES sky : vlastnívýroby5:83% .
a Nosí žě E6B3 zižízásís s| co prodobupodzimníazimní,ELH :
EPEPL: létkynatatáa Přas3 88. m na ry,
e 325 s 3 2% E Četná uznání zvláštěz kruhů veledůstoj
» £“ SŘěE3ž Nty ného duchovenstva svědčí o poctivéob
Ň 0 j55€5- Ů sluze méhokřesťanskéhozávodu.
© zšjž 28: s © Učiňte prosím, mslou objednávku na
© š 83 dg8S5 5 zkoušku.
a- ečášc Přihromadnémobjednánívětšívýhody.

Mě maspláky boz zvýšenícon!

OOOOOOOO0000000G
Založeno r. 1821.

K.HOPPE,

Nejstarší závod soukenický
v Rychmově a Kn.

u Chlumce Zvláště upozorňuje na lálky pro
old. duchovenstvo a úřednichoo.

Vzorníky na požádání franko. Objed

nebízí pro zima: a jara
vysazování stromy ovocné

ké i kraky, sazenice pro

. firma

V.VACEK, ©z|Josef Jaroš:
p (majitelAnt. Jaroš) A

úkolkářský JE| vabícívol výběr tátekpro dobu|
v Pamět- BÍ | podzimní a zímnt 4

niku a všeho druhu v cenách nejmírnějších.| M

> f
9 0
Okivé ploty,křoviny ozdobné, návky vyřizují se vzorně a rychle.

n OO000000000
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míře mi udělená i na dále byla

jv
vy

dopoledne a ve 4 a

přípeň v tak vzácné a hojnéude úsilovnou snahou mojí,

„JO
8

„kanovníka v
Matý Marianský kalendář, cena30kr.Velky Národní'y kalendář pro
Malý Národní kalendář pro

Rodlera, sídelního kanovníka v

velké vydání, cena 50 kr.
Svatá rodina, malé vydání, cena 30 kr.
Kratochvilný slablkář

rady zem král.

Český hasič. Věnoranýzábavěa pouoruny Ceské.
Zdař Bůh! Obrázkov
Svatvečerní kalendář,

který má svůj křížek.
Velký zábavný kalendář,

„ „ „ HI. „ p

Marie, redigován odmonsignora Ad.

1 al.
1 al.

k

PM

=|
7 Svitavech.

va OV |
pro domácnost a živnostníky 9

SRB“ dodává pod 6-letou zárukou, též na eplátky "Wy Žv x 3
ALBERT R. SŤOURAČ. (nly zum. |(ž

Cestující se přijímají nastálý plať 1 na provist. . Ž |

Denní osvěžení; chuti k jídlu, okamžité posily
sesláblým a starým lidem; překvapující účinek stíže
ným chudokrevnoatí, chorobám plic a re:
konvalescentům poskytuje skleníčka ře
ckého vína: MAVRODAPMNÉeladké, ACHATER
BEC méně sladké, obě vína desertní a pro nemocné,
lisovanáz čerstvýchhrosnů Malvesinských. Kobdržení
u pp. lékárníků A. Spory, K. Hubáčka, v Hradci

ové, jakož u firmy H. F. Seidel, Praha Vodi
dková ul. č. 3U, hlavní sklad spol. Achaia v Patrasu
pro Čechy, Moravu a Slezko. Ceny: Celá láhev 1-76 zl.,

láhve 90 kr. Toto víno nezkazí se v načatých,
ře uzavřených láhvích. (108)

umělecký závod sochařský a řezbářský.
JMaárna a dilny na Letné, 6. 612.-VII.

Sklad EJMáčinatřída 6. 24.. "

Měchoainé | |snámé:Sochy, oltáře, křížová

bele Božíproby,kříže, kazatelny, zpo .kěiltelny, kensoly, svícny, lus
; aid. dleslohukostelů: y nb

Renovace starých oltářů a kostelních
zařízení.

Původní nák, oennfky a rozpočtybezplatnéa
05"

Gognac

| Gognac

Shvovici starou 1 litr po 80 kr.

Borovíčku

avšak

po 3 zl.

1 al. 75 kr.

pálenou z tatránských jalovčinek, t

bízí závod na zužitkování ovoce

JU. C. dos, Tomáška ve Vysokém Mýtě,

Cognac, který se z uherských továren 1
litr po 80 at 1 zl, ve velkém pradává a do Prahy
v zaačném množství dováží, nemůže býti a není

| cogmac pravý, nýbrž padělaný; neboť 1 litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého, když
z apparátu teče, 1 zl. 50 kr.

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys. Mýto
obal neb soudky účtují se v cenách vlastních.

Vzorky zasýlají se zdarma a franko.

RBF*> Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 Jitrů sleva 15pro

cent.

Prodej ryb.
Ryby vylovené z městského rybníku

„Roudničky“budouse prodávati v městské
vodárně, pokud zásoba stači, kazdou stře
du a pátek od 8—10 hod dopůldne a sice

vok menších ryb po 80 kr. a větších por.
Kdo v jiné dny by si ryb přál, račiš

obrátíti se na obecního staršího pana J.
Petříčka.

j,
JL5
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mp-Vývezdovšechzemí."l
nb..1WozHJogAopZOAÁA„ní

Na semké jubilejní výstavě v Praze 1801.: Zlatá medalie,
Na zemské hosp. prům. výstavě bulharské v Plovdivu 1898.
nejvyšší vyznamenání: Čestný diplom státní. Na hospodaf
sko=průmyslové a národopisné výstavě v Hradci Král. 1894.
Nejvyšší vyznamenání: Zlatá medalic s korunou. Na Náro
dopisné výstavé Českoslovanské v Praze 1895. I. cena.

Čestný diplom N. V. Č.
Česká, na četných výstavách prvními cenami

: poctěna

továrna na piana, pianina, ha monia a varhany

AL, UGO LAOTA v Hradol Králově,
Filialní sklady: ve Vídni [II Saleslanergasse 31. v Brně
Orelská ulice, č. 7. v Praze: Kr. Vinohrady Karlova tř
č. 8. odporoučí českému hudebnímu obecenstvu svá nej

lépe osvědčenů

OE*>piana, pianina již
angl. repetiční 1 obyčejnou oádeň.kou mechanikou mového

snačné sdokonal:ného provedení

a harmonia ovropské a americké soustavy
všech rozměrů v cenách, při řádné zevní úpravě, zaru
čené trvanlivosti a vyrovnané uhlazenosti I vydatné svně
nosti neobyčejnélevných.Též na splátky za výhod

ných podmínek.
Obrázkové cenníky na požádání zdarma a franko.
(99) Záruka pětiletá.

o P o

!

dekorační malíř

( v Novém Bydžově|
dříve v Hradci Králové

o dporučuje svůj atelier k provedení všech de
„ korativních

le“ Kostelůmale Kostelůo
při trvanlivé malířské technice. ,

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckého epracování, restauruji staré malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma- )
luji obrazy nové. (2)

Návrhy ve slohu stavby kostela se na lJÍ | požádání ochotně vypracují a rozpočty předloží

|
|

= .-- E DE KDO
Do Hradce Král, a okolí!

Wp-Nejnovější ji
dámské rukávníky a dámské kloboučky
mkožešiny; novotiny: dámské kočičky a
límce; velkývýběrkožešinových podšívek
pro pány a dámy; cestovní kožichy a má
možníky; růzuých druhů kůže do kožlchů

nabízí
v nejlevnějších cenách

Fr. Beran,
kožežníkv EXradoi Králové

© Svatojánské náměstí č. 170. ©

a VelkývýbrčepokAP 0o/oh
Zároveň veškeré kořešnicképrácea opravya přa

dělávky řádně a levně se zbotosují.



jede!

EXumpolecká
suknaa lodny.

Dámské lodny.
= Modnílátkyoblekové na zímníky a

baveleky z čisté ovčí vlny v levných ©

cenách čoporačnje

soukenický a první zasílatelský závod

v Humpolol.
Vsorky k nahlédnutí franko.

Výmamnácírk, novinkaod prof, Ja. Foerefera
Právě vyšla:

Missa Jubilaei Solemnis
guatuor vocum organo comitante.

In memoriam expleti feliciter semisaecolaris glorioslregiminis Buse Caesareae Regiae Apostolicao Kajestatis
FRANCISCI JOSEPHI I.

AnctoreJosepho Foerster, Op.36.
Sacrae Metropolitanae Ecclesla Pragensis Capeliae Ma

In ConservatorioPragensi muticae Profešsore,A
emine bohemicae Imperatoris Francisci Josephi L Bodat

extraordinario.

Partira a hlasy 3 sl. netto, blasy pe 20 Ir. netto.

do Norátatoprácevihlasnéhonašekoobrkovního
oeeznan přísně c oosnání.o tom není nášádné pochybnosti,všestranné ocsnéní."I
Nakladatel Fr. A. Urbámek, český knihkupec

v Praze, vedle národního divadla.
Prvý český závod hudební.

Veledůstojným a velebným pánům
duchovním,velectěným pánůmpřed
staveným klášterů ajiných ústavů.

dárky pro mládší pro nastávající období vánočníza vkodnédárky pro mládež školní i pro osoby dospělé svůj rozsáhlý

oklad obrázků SVALÝCA
zajnnvějšíyikostl v pavotiaku na pepíře a atlasunejnov o a nejsdařilejšího provedení, i fotografie

pronáeným uklem k postavení neb zavěšení v ceně Berlevnější.
Vsork na požádání bez odkladů, též co

nejlevněji účtované a posloužím milerád, přeje--li sí kdo

svláštní výběr. Velikým bude mi otěšením, pocá li můjaklad vveledůstojní duchovní páni do Hradce Královépři
cházející vzácnou návštěvou.

Za čelné sakásky prosí ve vší úctě nejoddanější

Josef Pacák, dříveÓsň.Makrle.
Sklad obrázků v Hradei Králové. Tomkova ul. 6.202/4.
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Na úplný oblek 8 m
M* z1. 10.80: "W

Vzorek této látky, jakož i bohatý výběr moderních
druhů na obleky, svrchníky, zimníky a meněikovy
jen sarrčené jskosti a v mírných cenách se na

požádání k nahlédnutí franko zašlou.
První český zasilatelský závod

Ed. Doskočila v Chocmli.

PE“ Nejlepší“

Blovákou SlvOvI0!
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

(Morava).

slojnému pánu

úřadu.



Kutnohorské úvahy.
Když jsem četl ve Vašem listu článek o „Kut

noborských financích“ a porovnal jej s obecními
rozpočty, zbrosil jsem se nemálo nad neblabým
stavem, do jakého město naše v tak krátké době
zabředlo. Jeden milion dluhů pro venkov
ské město «namená věru budouonost neblahou a

ro Katnoou Horu zvláště — budoucnost takřka
čjnou.

Kolkolem zkvétají města svým obchodem a

průmyslem v míře netušené a obyvatelstva přiývá v počtu úžasném. Kutoá Hora ale zůstává

stát nezměněna,joráray a obchody patří israeli,mlynářetví jest v úpadku a nový průmysl dosud
nevznik jeho. Jak tek člověk v málo letech dožije
se velkého sklamání. Roku 1891 hlásali nám ny
nější mladočeští vůdcové 8 neomylnou přesvěděl.
vostí, že zajejich vedeníoctnemese vkrátku vpaláci
blahobytu a státní právo že bude hravě naše,
Jen prý potřebí si trochu dopoout; lid český zmá
men předtuchou slibované šťastné budoucnosti,
odvrátil se jako na povel od poctivého Riegra a jeho
strany a na celé čáře volil nové muže strany mla
dočeské čili tak zv. svobodomyslné. Tak přišel u
nás do popředí Dr. Pacák a následující rok 1892
byl na znamení této nové doby zvolen pan J. Ma
cháček za starostu. Ještě mi zní v uších slova
kupce p. Em. Procházky, jak nového starostu p.
J. Macháčka v sokolovně tehdá vítal jako Krista
Spasitele Kutné Hory a nyní po 6 letech zdá se
mi to býti vše jako smutná ironie. Dobrá třetina
mladočeských poslanců z omrzelosti, že se jim
ve Vídni nepodařilo za tu celou dobu získati ani
ne namalovaný, neřku li skutečný palác blahobytu,
vyorávají doma brambůrky a nebo jezdí hájit
— nikoliv však utlačované Čechy v uzavřeném
území, neb to nemůže od nicb nikdo žádat, —
nýbrž všelijské zbankrotované veličiny cukerní —
a Dr. Pacák jezdí vytrvale rok co rok do Vídně
pro — diety a v poslední době silně se proslý
chá, žese chce etablovat jako odborný chef mini
steriální ve Vídni anebo když by to nešlo, aspoň
jako nějaký vyšší úředník. O ministerském křesle

přestal již dávno snít, když 8e mu smáli. Komay při tom netanula politická činost bývalého ně
meckého vůdce Plenera na mysli. — Nejprvesa
má oposice za každou cenu a obětování se za
práva lidu a konec konců tichý a výnosný státní
úřad. — Plener umlknul na vždy. Kam se medle
poděl ten obávaný český lev z vídeňského parla
mentu? kam se podělo naše avaté státní právo?
a všechny ty sliby volebního programu mladoče
ského z roku 1891? Věšechno to ge acvrklo na
tak zv. etapovou politiku a na mlsné pošilhávání
mladočeských poslanců na ministerská a hofrát
ská křesla! To jsou ty konce neupřímné a nepo
otivé politiky mludočeské, kterou se dnes nechce
znát ku své minulosti, ku svému původnímu ra
dikalnímu programu a která nešikovně kopiruje
staročeskou politiku, která zásadně zatracovala!
Tak jako jsme se dočkali těchto smutných výsledků
od mladočeských poslanců na říšské radě, tak rov=
něž to smutné s námi dopadlo, co se týče našich
nadějí pro milé naše město. Starosta Macháček
při svém nastolení tak nadšeně oslavovaný, nebyl
pro Kutnou Horu žádným apasitelem, jak jej paa
Em. Procházka nazval, mně aspvň 80 nezdá, že
by muž stojící v čele naši obce, který jednu obecní
stavbu za druhou z vypůjčených peněz „forgiruje
a který nerozpakoje se za krátké období avého
starostenství obtížiti obec Kutnou Horn dluhem
přes 700000 zl., jež s předcházejícími půjčkami
nyní již celý milion obnáší — zasluhoval zváti se
spasitelem Kutné Hory? *

Avšak ještě jiná důležitá věc nasvědčuje
tomu, že starostovi p. Macháčkovi důležité zájmy
naší Kutné Hory málo přirostly k srdci, že neo
svědčil se býti oním spasitelem nýbrž opakem,
an opustil a přímo zradil Kutnohorskou věc. Jak
všeobecně známo, vystavělo naše město, zdejší
spolky a rodiny lidumilů, chvalně známou měst
skou nemocnici, která ee vším zařízením repre
sentovala jistě hodnotu 120,000 zl. — Nemocnice
ta byla skaotečné ústavem zřízeným z peněz Kut
nohorských a poněvadž hlavně obec Kutnohorská
přispěla na stavbu, byla hned v původních stano
vách výslovně jmenována jako zakládající člen
nemocnice s tím ustanovením že kdyby ostatní
zakládající členové zanikli, že městu Kutné Hoře,
jako poslednímu členu připadne nemocnice ona,
do vlastnictví. Nemocnice tato byla vzorně vedená
a stačí zde zajisté, když se zmíním, že dloubá
léta o ni pečoval obětavý a nezapomenutelný do
brodinec, pan M. U. Dr. F. Stáně.

Nemocnice ta byla pýchou Kutné Hory, ne
boť podávala skvělý důkaz o lidumilnosti Katno.
boranů. Když se r. 1892 stal p. Macháček staro
stou města a p. Dr. Pacák poslancem za venkov
ské, obce našeho okreso, bylo jako všude jinde
nařízeno také zdejšímu obresnímu zastupitelstvu,
aby se postaralo o zřízení okresní nemocnice. Ta
tito dva lidumilové dali hlavy dohromady, zosno
vaí*scéla. neviňoučký:plán, jak by se naše měst
ská nemocnice dostala z rukou Kutnohorských

bez výkupu s dlouhé procedury a jak by stala
de nemocnicí okresní. Správu naší nemocnice měli
tehdáš zakládající členové v rakou ponejvíce z Kut
nohorských redin zakladatelů pocházející a pan
starosta Macháček byl v ředitelství této nemoc
nice. Plán byl brzy botov.

Jelikož městu Kutné Hoře apřeli tito pánové
členství, panu M. U. Dr. F. Stáňovi veškeré jeho
záslaby o nemocnici; — zakládajícím členem naší
nemocnice mohl se státi každý, kdo složil 100 zl.

říspěvků, tu se přihlásili četní matadoři strany
acákovy za zakládající členy a složili hotově 80

tva nějakou tu desítku na onen příspěvek 100zla
tový, který dodnes ale úplně nesložili apak měli
většinu přátelé Dr. Pacáka a Macháčka z ostat
ních míst, kteří odhlasovali, že má naše městská
nemocnice za těch pár desítek přejíti ve aprávu
okresu jako nemocnice okresní a to zcela —
zdarma a bez ohledu na to, že původní stanovy
vyhradily vlastnictví nemocnice městu Kutné Hoře.
Okres obdržel nemocnici naší — darem, město
Kutná Hora, a zdejší rodiny, jež na ní po tisf
cích skládaly, přišly o ní a pan Macháček, jako
starosta města a zároveň člen řiditelství nemoc
nice, nehoul ani brvou na ochranu města, ano
v zastupitelství se ani nehlásil, že proti nemocnici
se vede taková akce, ač o tom co člen řiditelství
věděl. Ovšem byl za to vděčen avému poslanci
Dr. Pacákovi, který tenkráte ale také již byl čle
nem městského zastupitelství a jehož svatou po
vinností bylo také hájit město. Difficile satiram
pon acriberel A hle, tito neohrožení zastanci Kat
nohorské obce, obdrželi za to ještě vyznamenání
od kutnohorského měšťanstva, neboť p. Dr. Pacák
zvolen nedlouho na to za čestného měšťana kut
nohorského a pan Macháček (před 3 lety) na to
zvolen opětně starostou obce a nyní do konce
kandiduje za zemského poslance za Kutnou Horu.
Něco podobného nemůže se díti na celé země
kouli jen v Kutné Hoře, kde díky tak zv. avobo
domyelné straně zavládá ta nejhorší persekuce a
rozkol v občanstvu, kde vyznamenávají se lidé,
kteří kutnohorskou věo zradili, tak jako by město
Kotná Hora měla na vyhazování a mohla dělati
největším poplatníkům z okresu presenty.

Kdy Kutná Horo setřeseš to nedůstojné jho
se své šije!

„Oue Djeu protége notre villel“ Bůh chraň
naše město!

Kutnohorská besídka.

Bořínku, to je svateb! Všecko se to vdává“.
Vzdychlo si jedno z roztomilých děvčátek spěchajících
rychle na dopolední korso, sotva dozněla poslední alo
va sv. Jaknbského kazatele. Tak mně jí bylo při tom

vzdechu skoro líto chaděrky. Jak ráda by patrně
etěla místo některé té spoladružky dolů s kazatelny,

nebude. Jistojistě nebude. Dlouho li to ještě bude
trvati a je tu advent! A to už konec se svatbou! Až
zase přijde masopust! Inu není eamojediná, která touží
po takovém nějakém svazku Já vím, že leckterý z těch
mladých pánů, kteří ji tak pozdravovali, také by si
z toho ničeho nedělal, kdyby s tak miloučkým stvo
řuničkem mu ruce svázali. Ále kdyš ty maminky a
tatínkové mají podivné náhledy. Hned se vždycky

tají: „Má postavení?“ A kdo pak má postavení dnes
a, dokud je mladý, hezký a řekněme příkladně má

ještě všecky vlasy? Takové kštice, jako má náš zne
usnávaný světem redaktor, nemá až na jednoho pána
v celém městě nikdo. Za to ovšem nemá zase vousy
příliš martiální. Kterýsi vtipkař prohlásil, že prý je
to proto, že více pracuje hubou než hlavou. Nechce
me o tom rozhodovati. Než vraťme ae k těm evatbám.
Letos tedy je s těmi svatbami konec, letos může sla
viti se na nejvýš zasnoubení. Jak se takové zásnuby
konají, to já zrovna nevím. Ještě jsem to nezkusil a
také nebyl jsem k žádným zván. Ale představují si
to tak jako ucházení se o mandát. Kandidát vyvolí
sí nejprv dražbu, na venku říkají „plampače“, čím
větší vyřidilka, tím lepší a jistější výsledek. Družta
mládenec se sebéře a jde ke klubu, to jako k rodičům,
tam vychválí ženicha, jaký je pořádaný, poctivý, pěk
ný, pilný, peněšitýa kolik ještě má těch „p“, a že
jeko by byl relice šťasten, kdyby se mu nevěsty,

perdon mandátu dostalo. No dobře, hlavy se dajíohromady a rokuje se. Někdy to trvá dost dlouho,
někdy je to hotovo mžikem, to je tehdy, není-li žád
ného protikandidáta. Na to prohlásí se veřejně za
snoubení, posvou se přátelé a při nějakém tom obídku
nebo večeři přijímá kandidát ženich gratulace. Ne
scházejí při tom dlouhé řeči, tukání sklenicemi a sem
tam malá opička; to podle toho, jak se nechá šťastný
ženich vidět. Po zásnubách pak v brzku je avatba.
Jen že časem naskytnou se rozličné překážky a tu
třeba se svatbou počkati, nesejde-li vůbec z ní. Ne
vím, jest-li jsem to dobře tak sestavil, u nás se to
aspoň s mandátem tak dálo. Bylo zrovna takové za
snoubení slaveno, byl takó plampačale jsou teď ně
jské překašky. A milý kandidát musí prý tu svatba
s mandátem odložit na masopust — na leden.

Tak nic má drahá poupátka se nechvějte. Vidí
te, to je takový pán, hlava města, a musil to odložit
na masopust, nebudete tedy proti nému — proti svá
hlavě! Víte ono je to v masopustě skoro hezčí. Hleďte
teď jsou takové ošklivé dny a k tomn samá posvícení|
Kdybyste na tu svatbu někoho chtěly zváti, ani bysta,
ho tím hrabě nevyznamenali. Každý je zmlsaný, pro
toše tím chozením po posvícenských obědech z ulice

do ulice jedl všechno možné, ale takhle po adventě,
když se vypostil, to ma pak chutná všecko a bude
chválit napořád. A konečně mohlo by se vám třebas
státi to, co by se bylo stalo vaší ne, nepsvím jméno,
že by se ženich mobl atopiti v blátě.

Slečna, řekněme, Maruška, to se ví, že bezká.
Marušky jsou všecky hezké a Katnoborské zvlášť, měla
míti svatbu. Pozvali se přátelé, také teta z Prahy;
na tu se čekalo obzvláště toužebně, protože je bez
dětná a má hezké jmění a mimo to Maraška byla
vždycky jejím mazlíčkem. Tedy, ano teta z Prahy.
Oznámila, že přijede tehdy a tehdy. Že sejí pojede
naproti aspoň do Sedlic, bylo dávno usneseno. Mělo
se jeti po lokálce, ale tau, co nechtěl kozel mít, lo
kálka zrovna ráno vyjela z koleji a to dvakrát za se
bau, jak se v neděli rozkřiklo.

„Tady ji jeti nechat nesmíte?“ rozhodla matin
ka. „Kdyby se to stalo zase teď navečer, mobla by
se chndáček polekat a my bychom to měli na svědo
mí. Vezmete kočár!“

Matinky třeba poslechnout, předně velí to Boží
přikázání a ze druhé bned před veselkou ještě žádný
ženich neodvážil se odporovati. Vza! se tedy kočár a
jelo se! Jela Maruška, jel ženich a jel tatínek.

Shledání a tetičkon bylo nejvýš radostné. To
bylo nějakých hubiček. Ženichoví sice se do nich ni
jsk nechtělo a pletl ei tetičku s Maruškou, ale tatí
nek ho strčil sám do nárače drahého hosta a již se
nevyrval.

Nastalo stěhování do kočárů. Nejprvé odstěho
vali tam tetičku a pak stěhovali za ní škatule a za
vazadla. Měla jich takovou spoustu, že nebylo možno
dobrati se konce. Za jiné příležitosti byli by na to
možna zabubovali, ale před svatbou, co mohlo v nich
býti než svatební dárky.

Konečně všecko srovnáno. Ale teď se ukázalo,
že v kočáře není vůbec již pro nikoho místa.

: „Pojedeme lokálkou“ — zašeptal ženich tatinovi.
„Co vás napadá, jeden musí jeti s ní. Byla by

to nezdvořilostl“ a obrátiv se k“ Marašce, velel na
hlas: „Tak sedni si podle tetinky a jeďte napřed“.

„Ale vždyť se bem rejdeme všickni, jen to tro
chu urovnejte“ ozvala se tetinka a sama začala pře
hazovati škatule Začalo nové rovnání. Marušku tam
jakž takž vpravili.

„Ještě to půjde“, pobízela tetička. „Jen to hez
ky uspořádat“. Ale nešlo to, při nejlepší vůli to ne
šlo. Mezitím lokálka pískla a ujela.

„Tak teď jsme na suchu“ zastekl si tatínek, ale
jen pošeptmo.

„Račte si sednouti na kozlík a já půjdu pěšky“
navrhoval ženich, kterého to začínalo zlobit. Kdeja
ký zřízenec okukoval to dlouhé stěhování. A z pro
tější restaurace začínali se tomu již smáti.

„No tak dobře, dobře“, a už se tatínek batolil
na kozlík.Šlo to těžce, ale šlo to přece. Kočí samlaskl
na koněa jeli.

Náš ženich zůstal opuštěn. Zapjal se úžejí do
evrchníka; zapotil se tím rovnáním a nyní chladno
a vydal se k Hoře. Chtěl to přeraziti po kolejích, ale
sotva se ocitl za skladištěm a namířil přes pražce,
už ta byl strážník a zdvořile ale kategoricky ho pro
sil, aby tamtudy nechodil. „Je to přísně zakázáno“
dokládal „a kdyby se to dozvěděl pan chef, byl bych
trestán“.

Nezbylo než blátem brouzdati se k silnici. Do
kud stačilo světlo z nádraží, šlo to, ale bned na sil
nici kolem knížecích pozemků přestala všechna slušná
chůze. Tma jako v pytli, bláta nad kotníky a povozy
se řípou a řízky táhly přes celou silnici. Nezbylo než
uhnouti na polní mez. Ve tmě zdálo se ženichu, že
vede tam hned podle silnice pěkná pěšinka. Bez bázně
přehoupl se z chodníku na lesknoucí se cestičku, ale
sotva noha jeho dopadla na ní, cítil jak mizí mu celá

čšinka pod nohama a on ocitá se v bluboké busté
kaši Nešťastný cestař Sedlický vynašel jednoduchý

prostředek zbaviti cestu blátu, shrnuje ho do KArDypodle silnice. A to bláto za tmy se lesknoncí jako
utlapaná cestička svedlo našeho hrdinu, že padl do
něho rovnýma nohama. To by však nebylo ještě tak
zlé, ale při skoku smekl se v blátě a padl do něho
také rukama, prsoma, zkrátka celým tělem.

Když se z něho vyhrabal a se narovnal, nevě
děl, co má dělat. Má-li se zlobit, nebo smát, nebo
poslat tetu i s celou tou cestou na horoucí skálu.
Cítil, že mu ta blátivá kaše zatekla až za krk ba aš
do kapsy.

Když se tak zmazaný ocitl před celou společ
ností, dostalo se mu ještě výsměchu, jaký je nešika.

Teta však to napravila, zavolala si ho stranou
a otevírajíc jednu škatuli, pravila. „Vidíte, abyste
viděl, tuhle jsem vám přivezla po nebožtíkori muži
nějaké šaty. Jsou ještě pěkné, a dáte-li si je trochu
přešit a popustit, budete jich moci |eště užít kolik
roků. Máte to svadební dárek“.

Nevím, jest-li to náš nádějný ženich udělal.
Možná še čeká, až to bude moci učinit svým klukům.
Aspoň pro ně schoval si ty svoje zkažené také. Ne
věříte mé dámy?

Apropos, kdyš už jsme u těch svateb. Prosím
vás, nevíte nic o nějaké svatbě při zavřených dveřích?
Šel jsem ondy za dvěma pány a jeden ptal se pořád.

Co je to za svatbu při zavřených dveřích? A jeem
hrozně zvědavý, tak hrosně jako — ina jako — šest
náctiletá žabka!

Drobná obrana.
Pramen ti. Jak známo vydal dr. Z.

Winter knihu: Životcírkevní v Čechách. Ostře
proti němu vystoupil bývalý professor zdejšího
gymnasia Vančura v Masarykově „Nové Době“.
A proč? Protože se opovážil též něco nepříznivé
ho napsati — ovšem dle pravdy dějinné — 0 evan
jelících. Winter se chtěl ozvati a nenalezl časo



is, který by mu obranu tu otiskl. MuselvatProžáru. — Ačkoliv Winter ku straně katolické
ani dost spravedlivým nebo nestranným není, pře
ce takble dopadl.— V Čechách se smí evan
jelíci jen chváliti. Běda,kdo řekneo nich
jen z daleka pravdu. Na tu věc se měl Dr. Win
ter optati našeho p. biskapa. Oo byl takřka první,
který se opovážil říci pravdu pastorům. A ti ho
tak zostudili, že po dnes „taky katolíci“ bojí se
jména Brynych více, než nevím čeho. To vystou
pení proti pastorům,ta pravda o protestan
tech, to je ten pramen zášti proti němu. To bylo
taky příčinou, co prof. Vaačura v Hradci proti p.
biskupovi podnikal. Ač Winter ještě dosti daleko
jest od pravdy, přece jest to již pokrok, že laik
se odvážil říci, že protestanté měli a mají taky
cbyby. Dráha je proražena, pravda vyjde přece
jen na jevo a přestane to klanění se a otročení Kal
vínovi, Zwinglimu a Lutherovi a chvála něme
ckého zboží z říše k nám dosud na záhubu naši
se deroucího.

Evaujelického církevníka vulge
augšpuráčka loyalita. Časopisektentoradí
posměšně p. kardinálovi pražskému, aby nedával
hostinu jubilejní. Pro dvorní smutek hostina
ovšem nebude, ale augšpuráček — šák Němce
Luthera — divně smýšlí o radostném projevu úcty
a oddanosti k císaři a králi našemu. Aby tohle
napsal klerikální list! Evanjelíci, vyhejčkanci mo
derního Rakouska, mohou si dovoliti i zarejdování
do loyality.

Politický přehled.
Německý císař zkrátil svůj pobyt ve Sv.

zemí a odjel již do Syrie, do hlavního města Da
mašku ak pobřeží. Oficiosové praví, že císař Vilém
zkrátil svůj pobyt následkem palestýnských veder,
kdežto francouzské Časopisy praví, že císař Vilém
spěchá do Německa proto, že situace politická se
stala velice palčivou. Francouzové ustoupili sice
v otázce fašodské Anglii a utrpěli tím na své po
věsti větší porážku než-li nedávno před tím Mahdi
od Kičenera paši u Omdurmanu, ale válečné ne
bezpečí tím není odstraněno, protože Anglie ned
bajíc práv sultanových, chce postaviti Egypt přímo
pod svůj protektorát, což by ve skutečnosti zna
menalo zabrání Egypta, kdež až do roku 1867
jakož i v průplavu suezském převládal vliv Francie,
Nechce-li tato ztratiti svůj vliv v Alžíru, Tunisu,
Tripolisu, v Sabaře a v poříčí Konga uvnitř Afriky,
nesmí dopustiti, aby se Anglie v Egyptě trvale
usadila a rozšířila odtud svou africkou državu bez
přetržení až po Kapsko. Také Rusku nemůže býti
vhod sesílení vlivu Anglie mezi mohamedány.
Francie jest též znepokojena, že sultán v Tripo
lisu poblíže francouzského Tunisu prý postoupil
císaři Vilémovi jeden přístav pro válečné loďstvo
německé. Francie nemůže trpěti, aby Německo
upevnilo se ve Středozemním moři a znepokojo
valo odtud državy francouzské. Rusko jest mrzu
to, že vliv Německa stoupl nejen v Cařibradě a
v Palestýně ale též v Turecké Assi, kde se snaží
Německo zmocniti se veškerého obchodu. Protože
turecké vojsko organisují, řídí a cvičí němečtí dů
stojníci, nemůže si přáti Rusko, aby Němci vy
cvičili a dle libosti své poštvali mu Turka na
krk. Ještě podivnější zprávu přinesly frankfurtské
listy, které tvrdí, že Německo zabezpečilo Turecku
jeho asijskou državu. Toť proti Rusku. Německo a
Anglie kují mimo to pletky proti Rusku v Číně,
kdež chtějí samy pro sebe co nejvíce urvati, Ná
padno také jest, že v Japonsku sestavil nové mi
nisterstvo vítěz nad Číňany, maršál Jamagata.
Anglie usilovně ve svých loděnicích zbrojí a rovněž
Gibraltar opevňuje a svolává vojsko do zbraně.
Válečná bouře jest proto tentokrát pravděpodob
nější než-li kdykoli dříve. Francie ve svých pří
stavech rovněž horečně pracuje, aby nebyla udá
lostmi překvapena. Rusko v tichosti sesílilo svá
vojska jak v Mandžursku, tak na Kavkaze a v
krajích západních. Možná, že se diplomatům a
kongressu míru, který má jednati o odzbrojení
velmocí, podaří uspokojiti opět veřejné mínění,
ale naděje na to není již tak všeobecná a pevná.

Ve Franeli nevzbuzuje ministerstvo De
puyovo žádné velké naděje, ačkoli prohlásilo, že
»jest ministerstvem jednoty republi
kánů«, t. j. koncentračním ministerstvem, které
jako výslednice všech republikánských stran táhne
za jeden provaz, čili jde za jediným cílem. Ve sku
tečnosti znamená koncentrační ministerstvo repu
blikánské, že republikáni — ne jedné — ale všech
stran smí konati jisté protekce, že smí své synky
dobře zaopatřiti v republikánských úřadech, že
smí mezi sebe rozdělovati na úkor celku konces
se a sinskury, že smí jísti všichni společně z jedné
mísy,Koncentrační ministerstvo a kon
centrace čili soustředéní všech repu
blikánů znamená tedy v politické prose pro lidi,
kteří jsou u vládního koryta výhodný poměr, jenže
při tom mezi jednotlivými republikány a republi
kánskými stranami panují vždy tajné třenice a
šťouchanice, an by jeden rád druhému snědl všecko
před hubou. Inu, tento prosaický zjev pozorujeme
také u bravů a skotů, u drůbeže i opic. Mají se
sice rádi, husy na př. nerady pouštějí mezi sebe
kachny a slepice, ale protože koždá shání se po
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tom nejlepším soustu, tedy i ta nejladnější svor
nosť vypukne někdy v klofanici a v pranici. Ne
cnosť tuto vídáme teké mezi lidmi a zejména mezi
politiky. V parlamenté vládnoucí majorita vjede
si pojednou do vlasů, pustí se do sebe i do mi
nistrů, a všichni pojednou vidí, že s koncentrací
(soustředěností) to nejde a še musí se utvořiti
homogenita (jednolitosť) vlády. V praktické prose
to znamená, že silnější se domnívají, že u vlád
ního stolu jest příliš mnoho jedlíků, že ty slabší
nutno od vládních žlebu zahoat a zpapat všecko
s bližšími přáteli. V bomogenním ministerstvu opí
rá se vládá o homogenní t. j. jednolitou stranu,
která se musí jednolitou ovšem teprve udělat; tu
vypomáhají za maličké zpropitné ti dávno odstr
čení, kteříbývajískromnější.Za koncentrační
vlády jí ve Francii společně: republikénská le
vice, republikánský střed a radikálové. Odstrčení
jsou monarchisté, cbrácení monarchisté, katolíci,
antisemitéa socialisté. Za homogenní vlády
oportunistů papají s republikánskoulevicí a
středem zároveň obrácení (raillovaní) republikáni,
monarchisté a katolíkům se ukazuje hezká tvář.
Odstrčeni jsou radikální a socialističtí republikáni.
Za homogení vlády radikálů ovládajívlád
ní koryta radikálové, socialisté a část nespolehli
vých republikánů, kteří k vůli "ýhodám osobním
spojí se s vládnoucími radikáli. V takových do
bách poličkují židé, svobodnízednářia protestanté
hlavně katolíky, ačkoli v zabraniční politice i tito
hájí katolický ráz Francie. V republice francouz
ské jmenuje vláda všecky starosty a úředníky;
má ledy na každé volby rozbodující vliv. Takto
se ve Francii falšuje veřejné mínění již za a8ti
letého trvání republiky.

Na Kretě počalo Turecko v pátek odvá
žeti své vojsko do Asie; dnes tam zbylo všeho
všudy 200 tureckých vojáků v hlavním městě
Kandii. Turecký paša musil se podrcbiti hrozbám
tureckých admirálů. S odstraněním mohamedán
ského tureckého vojska odstraněna jest ve skuteč
nosti též turecká vláda půl měsíce a na Kretě po
200 letech vládne opět sv. kříž. Nepatrná turecká
posádka měla světu patrně ukazovat, že dle jména
je tu pánem dosud padišah cařihradský, Nelze
více pochybovati o tom, že na přání cara Miku
láše II. stane se guvernérem kretským jeho bra
tranec, řecký princ Jiří, který za nedávné rusko
turecké války velel řeckému loďstvu, které ovšem
nemělo se příležitosť vyznamenati, protože řecké
válečné loďstvo, jak se průhěhem války ukázalo,
nebylo schopno k boji. Princ Jiří bude od sultána
asi tak odvislým, jako býval první kníže bulhar
ský, Alexander Battenberg. Mužná, že princ Jiří
se představí též sultánovi jako svému vrchnímu
pánovi. Uplné splynutí Krety s Řeckemstane se
asi při nejbližší vhodné příležitostí.

Směmovní volby v Prusku nedopadly
dle přání konservativních protestantů, Ať počítají
jak chtějí, většiny se nedopočítají. Pruská sně
movna bude míti od případu k případu dvojí vět.
šinu:konservativně klerikální a kleri
kálně Jiberální — dle toho přidojí-lise ka
toličtí poslanci středu buď k protestantským kon
servativcům ak svobodným konservativcům, anebo
přidají-li se v otázce svobody k liberálům a stra
nám pokrokovým, s nimiž jdou též Poláci, Dáni,
demokrati, selští poslanci atd, Vůdce katolického
středu dr. Lieber obratnou svou taktikou opět
dokázal, že katolické centrum je trumf, a že
katolický střed není vládní, nýbrž vládnoucí stra
nou v Prusko-Némecku. Německý císař Vilém není
zajisté přítelem katolíků; předchází-li si je přece,
ví dobře, proč to dělá. Katolická organisace v Né
mecku opírá se o massy lidu a iaici, výtečníci v
různých oborech, jednajíce v souhlasu s biskupy,
mají její vedení v rukou. V katolickém středu ne
má vedení aristokracie rodová a peněžní, nýbrž
aristokracie ducha, poněvadž v katolickém středu
dopamáhá k vlivu a vůdcovství jedině vědění,
schopnost, zkušenost, vytrvalá práce a výsledky
praktické a vědecké činnosti. Advokát, úředník,
učitel, professor, řemeslník, průmyslník, rolník,
šlechtic, kaplan, farář uplatní se ve veřejnosti,
prokáží-li schopnost a nadání a praktické vedení
a zkušenosti v jednotlivých oborech veřejného a
výrobního života. Bohatství, hodnost a urozený
rod nepadají tak na vábu,ači v katolickémstředu
Schorlemer Alst, brabě Pražma a jiní vynikající
aristokrati hráli vůdčí úlohy, Němečtí katolíci za
řídili si svou politiku dle potřeb katolického lidu,
který jest v Prusku i v říši německé v menšině.
V otázce svobody a samostatnosti jdou němečtí
katolíci se stranami pokrokovými a v Německu
jest katolický střed od socialistů, liberálů, pokro
kářů a demokratů respektován a nikomu tam ne
napadne štváti proti katolické hierarchii a víře tak
hloupými a ošumělými prostředky, jak to činí naši
pokrokářští, národně socialističtí, a ssvobodomyslní«
prtáci, kteří dovedou je sprostě nadávat, falšovat
a podezřívat. V otázkách statního pořádku, kon
servativního pokroku, mravnosti a náboženské vý
chovy jdou němečtí katolíci s věřícími protestanty,
kteří v otázkách politických, národohospodářských
a národních jsou zpravidla zpátečníky a nejraději

výsledek voleb do pruského sněmu jest:
Z říšské rady. Vedení německýchstran

Převzali od Čechoněmců štýrští dajčnacionálové,
kteří mladším dorostem byli donuceni opět k ob

strukci. Ostatní německé oposiční strany volby
nevolky podrobují se jhu německé mládeže. Již
páteční a sobotní zasedání říšské rady ovládáno
bylo obstrukcí nejostřejší toniny. Ve schůzi
páteční jednalo se o návrhu poslance Krona
wettra na obžalobu bývulého ministerského před
sedy hraběte Badens, že rozhazoval státní peníse
přes 170 tisíc zlatých na podporu tehdejřího vlád
níbo časopisu »Reichswehr«, ačkoli byl vládě po
volen disposiční fond jen v obnosu 100.000 zL
Poslanci demokrat Kronawetter, polský kř. socia
lista P. Stojalowski, socialista Kozakiewicz, libe
rál Pfersche a nacionál Dobernigg prudce útočili
na vládu. Předseda ministerstva hrabě T bun jim
odpověděl, že podpora udělena byla z přebytku
disposičoího fondu, s kterými vláda může dělati,
co chce. Návrb na obžalobu zamítnut pak 163
proti 117 hlasóm. — V sobotním sezení se
jednalo o návrbu štýrského dajčnacionálního pro
fessora Hoffmanna Welenhofa na obžalobu ny
nější vlády pro vydání císařských nařízení na zá
kladě $. 14.Poslanec Jiří Schěnerer překonal
tu v prušáctví všecky Kaiserfeldy, který před 30
lety pravil, že rakouští Němci zahodí rakouské
olověné podešve a pospíší do náručí matky Ger
manie, pak-li se jim neobmezené panství nad Slo
vany neponechá. Schěnerer překonal i pověstného
Knotze, kteří před 1olety mluvil o dohořujícím
Františku a Velkoněmecku. »Hurrach Alldeutsch
landl« řval při tom Karl Herrmann Wolf —
»Ano, Němci, rakouští poslední své naděje sklá
dají do Německal« — dokládal doktor bestialis
Tůrk. Schdnerer vyslovil naději,že spolek Ra
kouska s Německem bude uvo'něn aže pak císař
Německý Vilém zakročí proti Razousku. Němci
prý na poslovaňující se rakouskou armádu bez
toho nemohou spoléhati. Schěnerer mluvil přímo
o zabrání Rakouska Německem. Na to bušil Scbě.
nerer do německých klerikálů, kteří nebledíckja
zykovým nařízením, drží se Slovany, čímž prý
německýnárod zradili. Pryč od Římal musí
prý býti hesiem všech Němců. Pak pokračoval:
»Jsme-li tázáni, kde je naše vlasť, pak odpovídá
me:Naší vlastí nen[žádný státníútvar,
žádný rakouský stát, nýbrž německá
půda je naší svatou vlastíl To budemehá
jiti v království Českém a při každé příležitosti,
bude-li třeba, také železem a krví. — Předseda
ministerstva hr. Thun ostře odsoudil vlasti zrádná
slova Schonererova, která urážejí rakouský cit co
nejvíce. Článek 14 st. zákl. zákonů dává rakouské
vláděprávo vydávati nařízení.NacionálSylvestr
žádal zrušení tohoto paragrafu. —| Sobotní pru
šácké vavříny nedaly spát' Wolfovi. Když starý
rvtíř Jaworski jmenem celé pravice protestoval
proti řeči Schónerere, když pravil, že většina sně
movní chce mír a rovnoprávnostnárodůi udržení
velmocenského postavení říše, křičel: Schěnerer,
Tůúrk, Iro a Wolf jako posedlí. Wolf nejen se
otevřeně přiznal k irridentistickým snahám, nýbrž
ve své smělosti nazval polský národ — národem
pasořitníků. Polští poslanci a Celá pravice ná
sledkem této neslýchané urážky volala: Ven s tím
lumpem! Nesmí dále mluvit! Ven s tím darebá
kem. Známý výtečný šermíř rytíř Gniewosz
volal: Takový uličník nemůže polský národ

kovat, ale vté vřavě mohl mu dáti jen žduchanec,
Následkem projevu pravice musil i zástupce ně
meckých velkostatkářů hr. Stůrgh proti prušácké
řeči Schonererově protestovat. Ostatní německé
strany — i „státotvorníe liberálové bali se tak
učinit, ba dajčnacionál dr. Bareuther pravil o
Rakousku: »Nechť tento stát raději se
rozpadne než-li abychom my beze cti v něm
měli žíti. A on se zajisté rozpadne za slovanského
vedení(Oho!) Přijde jednou mlhavý den,
osudnější než onen den oa Chlumuu
Hradce Králové, osudný pro stár, ale
nikoliprobudoucnosťněmeckébolidu.«
I tato vyzývaná řeč vzbudila nevoli. Pozoruhodno
je, že jménem socialistů projevil Daszynski ne
voli nad sprostotou Wolfovou a že socialisté, Ita
lové a něm. velkostetkáři vzdali se hlasování.
Návrh na obžalobu ministerstva zamítnut byl totiž
187 proti 114 hlasům.

Pánu

p.Antonínu Suchardovi,
majiteli dilny pro kostelní potřeby

v Jlové Pace.
Po ukončení velkého díla, opravy to mo

numentálního chrámu Páně v Polné, jakouž Jste
prací neumornou tak svědomitě, pečlivé vzorně a
poměrně levně provedl, vydáváme Vám milerádí
toto svědectví odporučujíce zároveň Vaši firmu
všem, kteří prací Vašich potřebují a zveme kaž=
dého, by dokonané dílo přišel prohlédnout.

Patronátní úřad Její Excelen,hrab, GlamGallasové
v Přibyslavi dne 26. září 18g8,

J. Šimek,. Jan svobodný pán z Brucků,
děkan v Polné. " Hiditel a patron, repraesentant.

Pravdivost:bořejšího. obsahu: stvrzuje v Pol
né dne 12. října 1898 « Rudolf Sadil,

Počet. starosta města.



Bludy albrechtické.
V neděli dne 6. listopadu 1898 konala se

schůze liberalistických učitelů v obci Albrechti
cích u Týniště. Z novin jako jsoe Národní Listy
se člověk nestranné pravdy nedoví. Jestliže se
v Albrechticích rokovalo tak, jak N. L. psaly, byla
ta učitelská echůze hlavně útokem na nábožen
ství katolické.

My píšeme článek tento na základě zprávy
Národní Politiky A Hlasu Národa. Bohužel, ani
tento konservativní list nemůže jinak, než přiznati,
že na schůzi zavládl „proud častěji ostře proti
kněžstvu ženoucí.“ Myslíme, že jsme povinoi ně
kolik těch bludů, které ovládají mysl liberalisti
ckých učitelů, jak v Albrechticích vysloveny byly,
naším čtenářům předložiti a objasniti.

První řečnil ředitel Cejner a pravil, že 6e
mezi rolnictvem ozývají hlasy proti učitelstvu, a
vinu toho svaluje pan ředitel na klerikály a
na kněze, kteří prý z míst slovu božímu zasvě
cených otřásají autoritou školy.

V tom ohledu je pan ředital ve velikém
bludu. Z míet slovu božímu zasvěcených promlu

n o škole hlavně biskupové svými pastýřskýmisty
A co bylo v nich proti škole — to bylo

proti bezkonfesní— katolické víře škodiící
— Škole. Pan ředitel vězí, jak je vidět, v tom
bludu, že katolíci mají povinnost na školy platiti
a dětem svým nechat za to seslabovati katolickou
víru v srdcich. Pane řediteli! Prostonárodní pří
sloví praví: „Kdo platí, tomu hrajou.“ Ale libe
rální zákonodárství školské má zásadu: Všickni
platit, ale jen liberálům brát. Že panu ředitel
neubližujeme, to vysvítá z jeho neupřímného se
vykrucování z toho, že učitelové nejsou proti ná
boženství. Pan ředitel praví, že učitelstvo není
daleko od Boha, ale že nechce náboženství jen
dle formy, ale dle pravdy. Že aui nevěřecké uči
telstvo nem daleko od Boha, to připouštíme, po
něvadž Bůh je všudy, všecko svou podstatou pro
niká, a jsme tedy všickni nejen nedaleko od Boha,
ale docela v něm žijeme, ať jsme v kostele, nebo
doma, nebo v bospodě. Dle jednání přemnohých
liberalistických učitelů však by se zdálo, že je
Pán Bůb věnde, jen ne v kostele. A jak se tam
mnozí chovají, když do kostela přece musí? Be
dřich II. pozoroval chování se příslušníků jednotli
vých vyznání při večeři Páně a pravil: Katolíci
se chovají k Bohu, jako k svému pánu, luteráni jako
k sobě rovnému, kalvíni jako k svému podříze
nému. — Zojisté jsou mnozí učitelové, kteří se
chovají v kostele slušně — ale nelze upříti, že

FEUILLETON.
Listopadové dozvuky.

U nás má začátek listopadu vždycky poch
murný, fůukavý ráz. Smutnou náladu budí při
rozeně nálada dušičková, kde vzpomínáme svých
milých a drahých; déšť, sychravé pliskanice a
husté mlhy a vlastenecké fóukání o mučednících
bělohorských, kteří byli biti proto, že páni pro
testantští direktoři více dbali svých prospěchů a
hostin než blaha celého národa, to všecko při
spívá k nakažlivému šíření rýmy a chřípky a tě
žiště veškeré národní práce spočívá pak v kapes
níku a nosu.

Vměsíci listopadu bývají nejvítanějšímdárkem
dva tři tucty kapesníků. Naši předkové, kteří do
všeho nos nestrkali, kteří nehasili, co je nepálilo,
ti tolik kapesníků nepotřebovali,

Kdy pak se počalo vlastně užívat kapesníků?
Tuto dějinou událost zapomněli oám bistorikové
zjistit. Víme však, že již staří Římané nosili kolem
krku uvázané sudarium nebo foscitergum, Ve stře
dověku noseny šátky na způsob šerpy, kolem pasu
anebo také k rukávcům připevněné. Od 12. sto
letí nosilo panstvo i měšťáci šátek uschovaný v
mošničkách, almuženkách a zvláštních kapsách a
proto nazván byl šátek ten kspesníkem.

Naši předkové se jím ovšem nechlubili, pro
tože užívání šátku považováno bylo za starších
časů za diskretní výkon, který se odbýval stranou
a k němuž se společnost nezvala. Nos považován

———

Inserty se počítají levně.
Obnovavychází v pátek v poledne. IV. Ročník.

těch z tobo drahého neb i třetíbo zde uvedeného
druhu ctitelů Božích jest mezi liberalistickými uči
teli velmi mnoho. Ovšem, ovšem, oni nedbají na
formu, ale na pravdu. Jenže pravdoujim není
Bóh dle učení katolického, nýbrž buď nějaký
Bůh, jak si bo která hlava myslí a ardce přeje
— anebo jest to taky — věčná hmota. Tedy
to chlubení se s náboženstvím „ne dle formy“ jest
nám těch věcí zkušeným, zakrýváním Duď částečné
nebo úplné nevěry před lidem a zákonem. — Že mezi
rolnictvem ozývají se hlasy proti učitelstva, t+ je
pravda. Slyšel jsem jednobo mladého starostu,
který pravil: „Já už žádnému učitelovi nevěřím.“
Áno jeden zámožný a vzdělaný rolník a mlynář
řekl: „Šťastná nyní obec, která nemá školu. tam
je aspoň pokoj!“ Jest již to takové, že za učitele
nespokojeuce, který do všeho šťovrá, oduášejí to
i řádní učitelé. Tohle nezpůsobili klerikálové, pane
řediteli, ale nezměroá domýšlivost jistých mladých
učitelů všude do popředí se tlačících, svornost
občanskou rušících a pod jménem osvěty spoustu
náboženskou v obci šířících. A rolnictvo? To vi
douc rostoucí tu zkaženost čeledi a mladých synků
svých, protírá si oči a povídá: „Už toho máme
dost, bez náboženství to nepůjdel“ Odtod pane
řediteli vyplynula i ta slabá návštěva schůze uči
telské v Albrechticích. Rolníci toho liberalismu
mají „už dost.“ A proto by byl pan učitel Beneš
na místo výčitek, že se rolníci tak málo sešli,
lépe učinil, kdyby byl řekl „mea culpa," naše
vina.

Do té svobodomyslné polévky albrechtické
přidrobil si i p. ředitel hospodářské školy Bauer,
an pravil: Vzděláním vstoapnou spole
čenská mravnost a láska k vlasti. —Pan
ředitel veřejně promluvil, musí si nechat líbiti
i veřejný posudek. Myslel-li takové vzdělání, jaké
šíří novověká škola, ta by byl slepým, kdyby ne
viděl, že společenská mravnost děeně poklesla.
Vinkler na Mělníku, Wilt v Boleslavi atd. a zkrá
tka la nouze o bezpečný, nesobecký charakter,
to jsou ty výsledky u novověkého vzdělání bez
pravé pocty a bázně Boží. — Svědomi
tost, jakožto útlou bázeň uraziti Boha, to potře
bujeme, pane řediteli. Ale právě tato svědomitost
úprkem prchá ze srdcí. Boha vybilo z duší to
novověké vzdělání a na místo Boha postavilo tam
modly pýchy, sobectví a požívavosti. A právě

se již té „lásce ku kousku hlíny“a dělní
kům socialistickým jest bohem žaludek a netají
se tím. A 8 hrůzou vidíme již i učitele mezi 80
cialisty, smějící se všemu vyššímu! Ve schůzi pro

odpůrce.
První s niobhzj nezbytný, jak je vidět na

vesnických a maloměstakých schůzích, pan posla
necUdržal.

Jako obyčejně Jiberalistické románovité fráse,
a žádué jádro. Dle něho Čech činí rozdíl mezi
knězem a kierikálem. Škodapřeškoda,že
pan Udržal zapomněl pověděti, co si myslí, že ten
klerikalismus vlastně jest. My neznáme jiný, neš
ten, který má biskup královéhradecký, jak jej
ve svém pastýřském listě vyložil.
List ten by měl právě pan Udržal jako diecesán
královébradecký znáti. A nezná-li ho, ať se při
hlásí buď na faře v Rovni anebo v konsistoři
v Hradci, dostane ae mu ho zajisté. Klerikalismus
„královehradecký“ jest dle toho listu „proniknutí
jednotlivého člověka i národů Kristem čili zák o
nem Kristovým.“ Jestliže si p. Udržellist
ten bez předsudků přečte, dospěje jistě k pře
svědčení, že jeho klerikolismus jest něco vybáje
ného, k účelům strannickým černě vylíčeného.
Rovněž uzná, že pravé křesťanství, když proniklo
veřejný život národů, blahodárně na ně působilo,
je povzneslo a to v každém ohledu. Kdyby byio,
jak se bluduě žádá, křesťanství zůstalo jen v ko
stele a nepronikalv veřejný život, kdyby se tedy
křesťanství nestalo klerikalismém v našem smyslu,
bylo by světu nepřineslo žádného obrození, ušle
chtění a sesilení. Svatý Václav byl křestna, který
chtěl, aby křesťanství mělo vliv na život národa
k. p., aby odstraněno bylo mnohoženatví a jiné
obyčeje a nemravy pohanské. Byl tedy klerikálem
ve smyslu hradeckém. Kdyby se byl jen modlil
pro sebe a nebyl tím klerikálem, byli by ho bujní
páni čeští snesli. Ale právě tu jeho péči o po
vznešení národa křesťanstvím, což nám jedině a
pouze jest klerikalismem, nemohli snésti a učinili
ho mučeníkem. Pan Udržal jest tedy nevědomky
Boleslavem, 8 my Václavem. Na čí straně jest
nezkažený lid český, lehko se i p. Udržal domy
slí. — A co pravil o Římu, to jest rovněž nevy
spělost myšlení. „ pane Udržale,jest Kristem
vyvolenza střed náboženský veškerého
světa. Čtěte prosím jen evanjelium a dějiny.
Prosíme tudíž, abyste nám uezazlíval, držíme li se
my katolíci Krista, a vás, jako učitele nábožen
atví, odmítáme. Klerikál prý vidí jen Řím a zase

ím. a ne Prahu. Mýlíte sel Právě klerikálům
českým jest Praha milejší, než komukoliv jinému.
— Tam, pane poslanče, jest kolébka křesťanství
v Čechách, tam jest Bobem samým vyhlédnutý
střed i náboženského života katolíků českých. A
právě proto jest nám Praba až i posvátnou.

jaksi za nečistou čásť těla, kterou neskrývali šatem
jen prato, že seděla od přírody zrovna uprostřed
tváře. Nestyděl-li se vzdělaný člověk za svůj nos,
styděl se aspoň za určený pro něj instrument,
Schovával šátek pilné, ba ani jeho jména ve slušné
společnosti nevyslovoval. Dnes je předsudek ten
tam. Nosíme šatečky ozdobné a kde můžeme, je
vytahujem. Koketujeme s nimi, páni i dámy, dá
váme jim z kapsiček schválně vykukovat, ba nej
hezčí dámy už jsem slyšel dávati na šátek kon
cert podle noty. Ve společnosti nikdo se ani ne
ohlédne. Leda by tony byly příliš originelní, jako
při důkladné, všeobecné rýmě,

Nu, to jsem rád, že jsem se štastně dostal
od rýmy a šátků k hudbě a koncertům, Naše
Elišky, ty koncerty pořádat umí a což teprv jejich
zpěv a elegantní přednes!

Navnadily nás na hudbu a zpěv; proto myslím,
že pan Píštek se svou operní společností přišel
do Hradce v šťastný okamžik, S Evou sic při prvním
vystoupení neměl vzdor chvalitebnému účelu mneho
štěstí, ale mluvte s naším obecenstvem, proč má
budební produkce v divadle vétší obecenstvo
než mluvená. Řekne vám: »Hudba hoví více
citům, snění, tužbám neurčitým, do nekonečna
jdoucím a přece neukájeným, jež jsou příznakem
naší doby.«

Opera a operetta má v Hradci vždycky větší
návětěvu,než Einohra. Ovšem hudební PTT
si libujevíce v Troubadouru a v »Prodané ne
věstě«, jiný reopumene nikdy poslechnout »Cikán
ského barona« anebo hloupého Janka a rozpustilá
děvčata v Blodkově »Studni«. Pohodlněji se to

sedí v divadle, když orkestr lbezně rozvlňuje
vzduch, dráždí i ukolébá zároveň smysly. Stačí k
požitku míti jen otevřený zrak i sluch. Kdo není
hudebním znalcem, může spokojeně upadnouti v
duševní polospánek a přece míti z opery svůj po
žitek. V činohře nesmí si dovolit té nedbalosti.
Zde požitek vězí v porozu mění. Promeškat je
dinou scénu, snad 1 jediné slovo, znamená poru
šení souvislosti, Souvislost je činohry celý dojem.
Činohra předpokládá probudilejší obecenstvo a tohojevšdyméně. © 7

Hudba ta ukolébá a přivede do polosnění
více méně každého. Znamenitou episodku nám vy
pravoval známý tenorista ochotník, pan Štěpánek
2 Máteřova. Nemoba jíti do divadla, dal poštov
skému kočímu, který jej vozil do Pardubic, lístek
do operního představení. Kočí si brzy schrupnul,
orvní akordy libé hudby jej ukolébaly v libý sen.
Při zamilovaném duettu počal nestydatě cbrápat,
kdežto ostatní obecenstvo ani nedýchalo. Soused
šťouchl jej do žeber a kočí v polosnění zahřměl
na své poštovské valášky jadrným: prrrl Hromo
vý potlesk odnesl ovšem kočí a nikoli milostný
párek.

My přejeme panu Píštěkovi, aby jeho snahy
byly jak v opeře a operettě, tak i v činohře oce=
něny. Co posud podal, zamlouvá se nám rozhod
ně. Hradec Králové měl v posledních letech malé
požitky, neboť málo mu divadelní společnosti po
skytly. Pan Píštěk má síly znamenité a obecen
stvo hradecké i okolní zajisté divadlo četně navště=
vovati bude. ==



Prosíme, abyste pro badoucnost buď do máb obeš
„etví nesajížděl a katolí.ům neublížoval “neon

své náhledy dle„Jeesvá opravil.Druhý protikatolický řečník nemlavil šťast
pěji než p. Udržal.

Třetím odpůrcem faráře borohrádeckého byl
pan učitel Beneš, který pravil, že kněžstvo jest
„kastou.“ Tím pan učitel ukázal, že neví, co
kasta jest. Kasta jest jakýsi sbor rodový, do kte

rého nemá přístupu nikdo, než s néhovaly. Aledo kněžstva vstupují lidé všech odrud. Synpra
dleny byl n. p. papežem. Kněžstvo jest jen sta
vem, tak jako včiteletvojest starem, ačkoliv právě
v Albrechticích jako jakýsi sbor a celek vystou

o.
Ku konci přijde to nejveselejší anebo snad

nejsmutnější. Pan učitel Beneš žádal, aby čeští
poslanci v záležitosti požadavkův učitelstva šli
se avobodomyslnými Němoill

Jak asi bylo té chvíle panu řediteli Bauer
ovi? Vzděláním prý vstoupne láska k vlasti, a na
schůzi českéhoučitelstva,jež jde se slučovat
s českými rolníky — radí se ku spojenství
s Němci, kteří vlastizrádně hledí do Berlína!

Pane řediteli Cejnere! Kdo pak podrývá
vážnost učitelstva? Nám se zdá, če vám právě
v Albrechticích zasadil ránu hlubokou pan Baneš!
Tedy spojenství s Němcil A proč? Aby
vlasti dobřebylo? I to tol Aby se vyplnily

ožadavky liberalistických učitelů. —
ni! Tohle si budou rolníci čeští pamatovati. —

A ' jakové schůzí vyčítá se nevlastenectví kněším!
Na konec něco z těch požadavkův liberali

stických učitelů. Žádají:
„Učitelstvo opatřené největšími vědcmostmi

obecnými budiž k svému povolání důkladně uspů
sobeno. Všeobecné vzdělání budiž poskytováno na
jednotné škole střední, odborné na kursech při
fakultách filosofických nebo na zvláštních akade
miích mimo Prahu zřízených“.

Tak, tak! Učitelové budou celou řadu let
študovat na vysokých školách jako profesoři. A
až to odbudou, budou učit dětí znat písmenky,
psát, číst a počítat, a vedle toho našim budoucím
venkovským dělníkům, malým hospodářům a jich
budoucím manželkám přednášet filosofické sou
stavy německých nevěrcůl| A kdo to všecko bu
de platit? Tu porostou pak na polích jistě místo
zrnéček dukáty. — A timhle chcete získat naše
pod tíží dávek klesající rolnictvo?1

Ti nenáviděni vámi klerikální učitelové ře
kli vám pravdu ve Vychovateli: Schází vám ná
božnost. — Já bych řekl — víra.

Ve vídeňském ovzduší.
Ve Vídni, 17. listopadu.

USiťuace.Mladočeský klub. Pam dr. Pacák a
minssteršlí a hofratští kandidáti. Píše svláštní
spravodaj „Obnovy“.)

Vynikající osobnost s námi sděluje:
Poslanci čeští hlasovati budou pro vyrovnání

8 ostatní pravicí solidárně — ovšem pro nezmě
něné vyrovnání, jak dávno tvrdil redaktor Štábl.
Svá zvláštní přání projeví poslanci v resolucích,
které ovšem na blasování poslanců nebudou míti
vlivu, i když provedeny nebudou. Poláci tvrdí, že
požadavkem za změnu některé části vyrovnávacích
předloh by se působily vládě nové nesnáze a bu
dila by se chtivost Maďarů po dových kom pensa
cích. Protože ve středu a ve čtvrtek se'asi vyřídí

va pro loňské listopadové bouře a ministerstva
Thunova pro prohlášení výminečného stavu v Ha
liči a potom se projedná zákon o apravení platu
státuích sluhů, tedy není nemožností, že vyrovná
vací předloby dostanou se do říšské rady ještě
tento měníc, protože vyrovnávací výbors prací sub
komitétů bude brzy hotov. Němci nedělají na po
hled obstrukce a pasou jen po příležitosti, aby
možných chyb pravice vykořistili a dostali ge
k vládě Vytrvá-li většina ve svornosti, může se
vláda udržeti a provésti vyrovnání 8 Uhry i třeba
na základě $ 14. st. zákl. zákonů a dosud i čá
stečnou změnu ústavy. Též v Uhrách jest před=
seda ministerstva barou Bánfy k podobnému jed

nání ochoten, ačkoli v Uhrách 8 14. st. z. z. neplatí.
Jinak jest sitnace pro pravici a vládu vážná.

Poněvadž se „Obnova“ zabývá důkladněji s drem
Pacakem, povím vám o něm jednu vážnou a jednu
komickou historku. Vážná jest ta, že om blavně
svedl hr. Badeniho k prvnímu jazykovému naří
zení, předstíraje mu, že německé hnutí bude do
cela bezmocné. Dr. Pacák se velice přepočítal a
po pádu Badena a po pražských bouřích, ba ještě
po jmenování dra Kaizla ministrem pomýšlely mla
dočeské kruhy na to, aby dr. Pacák z veřejného
Života byl odstraněn, hlavně pro neutěšené sou
kromé jeho poměry. Političtí kollegové mladočeští

podnes na dra Pacáka naříkají, že on (spolu 8dmem) svými radami Badenia zavlekl do těžké
situace, v níž Badeni pak atonul, kdežto by při
Opatrném vedení mohla býti ovarována i porážka
Badenia i neblahá situace, která dosud zachování
i okleštěných nařízení (Gautschových) činí více
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než pochybným. Kdo ví, nepadno-lina :konec-iThuanato. 2.
Komická historka je ta, jak: demokrál

ve Vídní skrotne. Bylo po posledních říš
ských volbách, v den zahájení trůnní řečí. Z oken
svého bytu viděl poslanec X do oken protějšího
bytu, v němš byl od časného rána veliký neklid.
Malá, obtlonstlá postavička ustavičně se tam
bybovala v patrnóm rozčílení; ustavičně stála
srcadiem, tu přičesávala vlas, tu hladila vous pod
nosem neb na bradě, tu na několk kroků od zr
cadla odstoupila a problížela se od špičky ku hla
vě, ukoušela poklonu, pak zapínala a rozpínala
kabát, točila se na pravo, pozorovala se en face
a se strany levé i pravé, načecbrávala vlas — a
to trvalo celou bodiou. Náš pozorovatel leže na
divaně v zrcadle vlastního svého pokoje všecky
ty pečlivá pohyby a nekonečné úpravy a pokrlata
pozoroval, delší a pečlivější než bývá výprava
mladistvá bálové slačinky. Konečně přece byl zvě

čit před zrcadlem. Náhoda mu přála; protější mu
šiček přistoupil k oknu, a ejhle, ukázalo se, že to

5 milá, zoámá tvář dr. Pacáka, který v Kutnéoře dámám, panimámám a pánům rozdává „vlád
ni“ cukrlátka. A zákrytý pozorovatel vypravoval
pak nesčíslněkráte se všemi detaily a v upřímném
smíchu historku, jak naší čeští lvové skrotli a
strachy se chvěli, když měli ponejprv „mluvit
s králem“.

„O pouhé mošnostipovolání Herolda neb Pa
cáka do ministerstva se nikdy nejednalo. Už za
Badenia bylo jisto a nebylo tajemstvím zasvěce

nějším osobám, šesa společensky mošné kandidaty
ministerství s poslanců českých pokládání jedině
dr. Kaisl a Kramář. To bylo jedno z nejprvněj
ších přesvědčení hraběte Badenia, jinak v pře
svědčeních velmi vrtkavébe, ač on ovšem — jako
svého času Taaffe —rád nastrkoval tomu onomu
červa do ucha, že by snad nebylo vyloučeno, aby
se stal ministrem, zda-li by také přijal nějaké
místo v kabinetě, kdyby hodioa udeřila atd. Ba
deni byl lišák a na ten ministerský nalžovský sýr
dostal i ty nejoposičnější vrány. Rosumí se, še se
takovérosmluvy dály vědy a se všemi mesi čtyř
ma očima; Chytřejšíz oslovených byli tak opatrni,
že oobsabu jich pomlčeli, neopatrní to řekli svým
pani“kam, které pak v očekávání věcí, ješ přijítí
měly, daly chvatné robit toiletty, nejméně opatrní
řekli to svým politickým přátelům pod rouškou
tajemství. Proto běhalo po Čechách jednu chvíli
tolik minteterských kandidátů, kteří jimi do oprav
dy — nikdy nebyli.

Absolutismus v Uhrách?

Nikde se tak nefalšuje a neterrorisuje veřej
né mínění jako v Uhrách. Tam bned od „stvoře
ní“ Tranelajtanie nemaďarětí voličové -byli od vo
lebního osudí zaháněni četníky a husary, vládní
a maďarští voličové pak byli od vládní i oposiční
strany prostřednictvím volebních kortešů kupová
ni. Poslanecký mandát stál 15 až 60 tisíc zlatých
a pak-li nebyl protikandidát, tedy stálo volební
víno, kořalka a gulyáš aspoň 6000 zl. Vláda uží
valak podplácení jednak státních peněz, jednak
hradily volební útraty židovské banky, velkomlýny
a dopravní Společenstva, velkoobchodníci a velko
průmyslníci. Náhradou za takovéto „volební pod
pory“ dostávali různé licence, koncese a výhody.
P. T. oposici ovšem platili takó velkožidé, poně
vadž san:i chtěli za větrem svou kořist stráviti a
parlamentáro( pranice ponechávali milerádi vlád
ním a oposičním poslancům. Poslední volby však
stály vládu Bánfyho neobyčejně moc peněz. ze
státního sáčku musilo prý se na ně přispět více
než 3 miliony; oposice — nemajíc tskovýchto sum
na úplatky voličů — slavně propadla a proto dělá
vládě Bánfyově všemožné neprijemnosti, Uherská
oposice agituje povždy nejlépe proti vládní straně
tim spůsobem, když žádá pro Uhry nejen nad
vládu nad Rakouskem, ale j úplnou odlvučenost
od něho.

Tentokrát chtěla tedy oposice dosáhnouti 8a
mostatného celního a obchodního území. Toho
může dosáhnonti jen po svržení předvedy uher
ského ministerstva, barona Bánfyho. Vytýká mu
především, že při volbách znásilňoval a podplácel
voliče — v Uhrách prý spůsobsm dosud neslý
chaným. Dále mu vytýká, že trpěl, aby pomník
rakouského generála Hentziho, který r. 1848
držel dlouho Budín proti přemoci zbouřených Ko
Šutovců a který dal naproti ležící Pešť bombar
dovati, byl přeložen na uzavřený dvůr uherské
vojenské akademie. Jak známo oa návrh ministra
války svolil Jeho Veličenstvo, že pomník veřejný
statečného generála Hentziho byl přeložen do uza
vřeného místa a že na místě pomníku generála
Hentziho bude postaven pomník císařovně Alžbětě,
která byla přece miláčkem Maďarů. Odstranění
pomníku generála Hentziho z posavadního místa
nesla rakouská armáda dosti těžce, neboť oslavná
památka rakouských padlých hrdinů musila ustou
pit košutovské přemrátěnosti. Maďaři košatovští
chtějí však úplné pokoření rakouské armády a
proto má býti pomník rakouských vojínů, kteří
padli za udržení vlády císaře a celistvosti celé
rakousko-uherské říše, vůbec odstraněn.

a Ro Aššjší p fitiké ré és Ža šé bojů čo pi
néborozděleníříše a pohaněníceléarmády, jakož
í seslabení veimocenského postavení Habsbergské
He. V sobotu odsoudil býralý dlouholetý předse
da uherského ministerstva Eoloman Tisza ve

nazvalsločínem na uherské vlasti pomě
vadě podlamuje sloup uherské svobody, uherský
sněm a uherskou nadvládanad Rakouskem. 0b
strukce uherská ráda šíří zmatek a amarchii
ve veřejném mínění a donntí oherakou vládu, aby
v případu smara o uherském státním rozpočta a
rakousko-uherského vyrovnání vládla v Uhrách

Abeosutistioky, tedy na úhor svobodám maďarskéidu.

Také Jas krahy pokládají obnovení absoletismu v Ubrách za mošné! Vádní„Haszánk“
píše: „Poslanec vládní Ford. Horánussky pově
děl, že nynější systém žene Ubry baď de otroctví
anebo do revoluce. Ale je ješté i třetí péd. A ten
to tfetí je nejzoufalejší, nejstrašnější. Je to tep,
když národ klesnedo. kaluže bozoetnosti. Když v
ústavní formě může se díti to, co děje se dnes
v Uherska, pak stokrát raději abeolatiamus, nebo
když ten i nutí k otrocké poslušnosti, alespoň tě
neskoupev blátě nočestnosti“. — „Alkotmány“
píše: „Čí by místo toho parlamenterismu nebyl
lepší abaolatism? Nač každých pět roků mobili
sovati peněžoé váčky a administrativní apparát
(ba i bonvédy, žandáry a vojsko), když spřímný
absolatism je lacinější, pootivější a méně ohrošu
jící veřejný pokoj? Absolutiarm nemůže býti horší
od nynějšího parlsmentarismu — pro Ubry aspoň
ne. Ale jen pro to konsorcium, které tvoří tábor
vlády, je tento parlamentarism na každý případ
lepší, neboť poskytuje příležitost získati si zásluhy
a dostávati odměny. Affóra Dessewfy, který byl
jen následkem nesmírných úplatků vlády za po
slance zvolen, prý ostane typickým svědkem, jak
povstala většina Bánffyovaká. Ab uno disce omnes“,

Také syn KolomanaTiszy, brab. Štěpán
Tisza za souhlasu celé vládní strany a bez pro
testu £ ministerských lavio problásil, še větši
na uberského sněmu chce vyrovnání
s Rakouskem a celistvost říše a že větši
na sněmu není proSamostatné obchodní a celní

uherské území. Tedy rozhodující strana brabat Tis
zů nemá pranic proti tomu, pakli aherská vláda
vyrovná se e Rakouskem, vymíňujíc si dodatečné
schválení uherského říšského sněmu. Vládnoucí
strana maďarská není tedy proti státnímu převratu
a zastavení ústavy u Ubrách a tím připouští, že
postavení uheraké vlády jest nyní horší a choulo
stivější, než-li je postavení vlády hraběte Tbuna
v Rakousku, který může vyrovnání s Uhry pros

provésti na základě $ 14. státních základních záonů, aniš by musil szastaviti rakouskou státní
ústava. —*

Hrabě Thun má nyní výhodnějšípostavení,
nežli vláda uherská, neboť sabkomitéty poradily
se již o vyrovnávacích, celních a obchodních před
lohách a ve výboru Hšské rady nebude proti nim
také valného odporu. Za to v Uhrách nechce ob
strukce o projednání státního rozpočtu a vyrovná
vacích předloh ani slyšet. Následkem toho musí
si přáti většina uherského sněmu, aby se v Uhrách
vybíraly daně a platily se vtátní potřeby jako do
sud a aby vyrovnání s Rakouskem se provedlo
dle přání a v duchu vládní většiny.

Kde je 160.000 zlatých.
V Kutné Hoře, dne 15. listopadu.

„PodvysockéListy“ tělesný orgén p.poencsdr. Pacáka a purkmistra Macháčka zle ge na=
poplatníky kutnohorské, protože si stěžují, že kutno
horští „Mladočeši“ nedělají nic než dluhy a že ge
vlastně ani neví, jak to je s témi tisíci. Hlásná tron
ba pana parkmistra zapovídá poplatníkům a měšťan
cům kutnohorským starati se o hospodářství v obci
a starati se o lepší a hospodárnější eprávu, zakazuje
poplatníkům věci znalým, aby své spoluobčany 
čovaly, jak to vlastně s obecním jměnímkrálovského

horního města Kutné Hory stojí.
Orgán p. dr. Pacáka, který přišel odjinnd

do Kutné Hory so roztahovat a starousedlé měsťan
stvo i nové snašivé obchodníky, řemeslníky, živnost
níky, úředníky, učitele a kněze skandalisovat, vrhá
se na velkého poplatníka, zasloužilého měšťaná pana
Jana Josefyho, že se zápianíkem v race přišel minul
čtvrtek na radnici a že žádal, aby seznam poplatník
a volební listiny byly mu předloženy, aby si mohl
s nich učiniti výpisky a přesvědčiti se o tom, jsou-lí
eprávny čili nic. Protože pan Josefy konal své občan
ské právo, který mu propůjčil zákon a volební řád,
proto jej „Podvysocké Liety“ prohlašují za typ ner
vosního šosáka, jemuž upírají intelligenci. Prý jim
neimponuje! Pan Jan Josefy měl tolik intelligence,

že vědy hájil zájmy obce a„Poplatníků, že činilnejendobré a prospěšné návrhy, aledovedl je také usku
tečnit. Jako živnostník a spediteur požíval v živno
stenském a obchodním světě to nejlepší jméno, dovedl
hospodařiti nejen se jměním obce ale i s výdělkem
svým. Takový selfman, takový muž práce, takový
muš pilný, přičinlivý,šetrný, který dovede rozmno

žovat národní jmění, ten v pravdě intellizentnímu
člověku imponuje, ale nikoli člověk,který dovede šít
na útraty přičinlivých poplatníků, který dělá dluhy,
který se na cisí útraty obohucuje, který dělá prodla
ženou politiku osobní, obecní, i národní.

Muš prospěšné práce a praktického vědění, ten
může občanům raditi a nikoli muš takový, který sobě



čané p když páni nadělají dluhy, ptat se,
kam 00 o jejích jmění a jak szim hospodačili
To omí pokládajíza svou urášku?

Tak hloboce jsme v Hoře Kutné ještě neklesly.

Purkmistr,„ední Obecní výboři a zřízencí jsou zdek vůli pop „ kteří je zvolili a dosadili a ni

pak. Občanstvo je pánem svých osudů a statacák a Hejnica musí to

pro měšťanékutnoborští povašovati za největší uráš
ak ji osob, prána „pebourěení a občané avobody,-li jim strana „PodrysockýchListů“ hrozí rozbíti

voličskou schůsi.
- Pumstro ma radnici toho času ještě panující

chce dobrý slav kutachorských financí dokasovati
snad hrabým násilím? Toť nejšpatnější důkas. My
takovými sbraaěmi opovrhujeme, nám netřeba ani hra

bých a uráslivých slov, nám stačí k dokázání oApeném stavn financí katnohorských cifry, uvedené v
mím rotpočtu Macháčkoru a jeho Časopise.

„Podvysocké Listy“ baví své věřící posluchače
tím, že Chrudim a Slané mají po 45%, Mladá Bole
úlav a N. Bydšov po 304,, Pardubice 66, a Králové

Hradec B obecních Přirákek k obecním daním.O Králové Hradcijsme dokázali,še tam platí občané
jen deset a nikoli procent obecních přirážek,

ají-li „Pody. Listy“ i na dále na vědomé nepravdě,
tedy chtějí po způsobu jístých lidiček dokasovati, že

lepši, nešli poplušné dvůr.“
A ostatně: i kdyby měla výše uvedená města

tolik přirážek — coš jich tolik masf a má v nejbližší
době míti též Kutná Hora,která jest majitelka vel
kého velkostatku, více domů, většího pivovaru, dvou
bývalých pivovarů a mnohých fondů v lepších dobách
úšetřených? Pardubice, Chrudim, Nový Bydžov, Slané,

Mladá Boleslav, ty nezdědšly p otcích velkostatky(Chradim má na př. jen 141 hektarů půdy, ale Kutná
Hora má 1.006 ha) pivovary, domy a fondy, těm so
nikdo nediví, mnef-i veškeré své výdaje krýti pouze
svýšenými přirážkami. Kutné Hoře věak není potřeba,
aby hospodařila tak špatně, až by se obecní přirášky
moaely také na 45 až 65 procent zvýšit. Orgán měst
ské rady své pány marně omlouvá, že správní vydaje
některé vyrostly o 800 aš 1.700 sl. Porovnejme jen
rozpočty z roku 1891 a 1898.

3 Ta obnášely příjmy řádné:
1891 1898

1. z nemovitostí . 8.112 13.626
2.. důchodky 14.807 12.922
8.taxy -2.2 700 1.200
4. náhrady a příspěvky © 9.610 20.842
5. příjmy z ubytování. 220 800
6.sleů ... ..... 16.023 82.000
7.s vápenky . . . . +.. — 100
8.gzcihelny .- ..... 270 700
9 splynámy. .... 3.900 „3.000

10.z povozůa smetí... . 250 1.800
11. úroky z obecních fondů 2.870 602

56.492 92.901

Poněvadě hledíc k předloňskému výnesu lesů
per 26.191 zl. Jze počítati nikoli na výnos 322.000,
nýbrž na výnos 28.000 zlatých, tedy příjmy r. 1891
per 56 a půltisíce slatých stouply letos vlastně na
59 tisíc zlatých,tedy o 88.500 zlatých.

„Podvysocké Listy“ pomáhají si vytáčkou, že
daně, nadace, správní výlohy a služné, výlohy na
dlažbu a náklad na osvětlení města obnášely r. 1889
jen 33.960 zl. a nyní že obnásejí 45.507 zl. aže obec
mimo to dává na řem. školu 5.500 (nikoli 6.000)zlatých.
Na, stoupne-li příjem řádný letos oproti r. 1889 o více
než 30.000 zlatých, tu přece mohu snadno z tohoto
většího výnosu zaplatit větší upotřebu o 17.000 zl.,

vádyť příjmy oproti řádným k ajům jsou tu ještě o
víge nežM zlatých větší, Ja z Daná dákav“ aj. sockým Lislům“ ten „i .
hanba úředně,veder jejich nadávkám „Obnově“ajejí

Stoopl-li ro čet, stouply zajisté i příjmy a
„P. Listy“ nedokásaly tedy na omluvu svých patronů

praní Ještě hůře ae jim daří s počítáním obecních
Dle „Podv. Listů, stál vlaský dvůr 201.776 zl.

83 kr. Od toho prý ale dlužno odečísti státní a zem
skou subvenci 60.000 zl., kterou město dosud nemá,

ale dostane a tak prý Vlašeký dvůr bade státi je141.000 gl. Kdo tomu věří, bude u Macháčka a Pa
cáka spasen. My účtům „Podvysockých Listů“ z po

chopitelných příčin nevěříme. Vlašský dvůr dosud domadostavenneni. Schásí tamješté kaple ajiná sa
Hisenéaty téch 60 tisle pohltí.

V čísle46. tvrdí „Podvysocké Listy“ opětně, že
obecní dluhy obnášejí všeho všudy 599.888 zl, a z toho
še případá na nynější správu obecní toto:
V roce 1892 na restauraci Vlašskóho dvora F0.000 zl.

„ 1808 , 60.000,
„ 1606 , 60.000 „
„» 1806 vypůjčila si obec dalších 90.000 „
„» 1698 pak.. -2.2 . . 100.000 ,

Úhrnem tedy přiznávají dluh 360.000 sl.

Za to prý obec postavila Vlašský dvůr, pořídila
polohopisný plán města, činšovní domy atd. Oč prý
dělá obecní dluh víc než 860 tisíc, to prý spadá na
účet bývalých obecních správ a tu prý jí do dnes

isatel do „Obnovy“ neodpověděl, co za to bylo udě
0, a jak to přijde, fe bývalá správa, o níž napsal,

še ušetřilakapitál (!1Y, dělala dluhy.
Nu, my „Podvysockým Listům“ po pořádku po

víme všecko, hesky jedno po druhém, poněvadě naším
svykem i povinností jest, říci kutnohorským poplat
níkům ryzí a poctivou pravdu a nikoli všecko eplésti
a zfalšovati jako „Podvysocké Listy“ Ločiní. „Podvy
socké Listy“ zapoměly říci poplatníkům kntnohorským
Pravdu oslou a uvésti dluhy © . Ony především za
mičely k těm 360 tisícům dluhů přidat, še r. 1895

strana Macháčka vydlašila si u špi
tálakého foz u 80.000slatých a fe tomuto fonduaha 

boje obec 40.600 matých, dále sapoměly „PodvysockéListy“ dodar, še vládnoucístrana pana Macháčka a
Pacáka prodala kmenového jmění 25.000 sl. na zakou
pení mastných krámů, dále vybrakovala panující na
radaici strana mistní ústav chadých vydlužívši si od
jeho jístíny stavební 3.650 sl., dále sí vydlužila u
ústavu staré opatrovny a dluší mu 7.600 al., dále
dluší obecnímu školnímu fondu 6.650 sl. Sbrneme-li
tyto nově přidělané dluhy: 20.000 sl. a 88.000 a 3.660
a 7.500 a 6.550 zlatých a připočteme-li je k výše
uvedenému doznanému dlahu v obnosu 860.000 sl.,
tedy to dělá dohromady 420.760 sl. (Vis strana 14.
obec. rospočtu, kapit. 21.)

To nejsou ovšemveškeré nové katnohorské dlahy
od r. 1892 za pana purkmistra Macháčka a velmo
žného pana dra. P. přidělané. I Bůb uchovej!

a stránce 7. letošního páně Macháčkova ros
počtu dočte se kašdý v kapít. 14., odst. 2., že na
uhražení zálohy učiněné stavbou nových činžovních
domů vypůjčila si obec 70.000 sl. To dělá tedy se
430.750 zl. celkem 490.760 zl. dluhů. A že na stavbu
reslných škol si obec vypůjčila dále 150.000 sl, že
na rekonstrukci pivovaru si vypůjčila 100.000sl. a žo
na bodovu cejchovního úřadu si vypůjčila 0.000 zl.,
stojí v Macháčkově rozpočtu také. (Viz str. 7., kap.
14. obec. rosp.).

Za purkmistra Macháčka nově přidělané dluhy
dle těchto rozpočtových pološek činily:

490.760 zlatých
180.000.,
100.000.,
30.000

obnášejí tedy ©. . 720.750 zlatých dohromady
a nikoli 860.000 zlatých.

„Podvysocké Listy“
Vlašský dvůr stál.. . .
činžovní domy . . ———
mastné krámy . . . . . +
převodní poplstek . 643 zl. 50 kr.

tedy dohromady 302.843 zl. 77 kr.
Urgán pana purkmistra Macháčka přiznává, že

s výše citované anmy 490.750 zlatých se již vydalo
802.848 sl. 77 kr., dále se ví, že kanalisace atála asi
19.000 zl, polohupisný plán asi 5.000 sl., oprava vý
letní restanrace v Háji asi 4.000 zl. Po spočítání
těchto výdajů per 802.848 zl.77 kr., 19.000 zl., 6.000
si. a 4.000 z). v úhrnné samě 330.848 zl. 77 kr. a
po odečtení této sumy od výše uvedených 490.750 zl.,
sdývá tedy 160.406 zl 23 kr. Tyto nejsou ní

vy . C0 se sa ně vykonalo? právě téchto
mevykásaných pemds poušil asi na vicestavby Vlašského
deora amajiné výdaje, kleré Macháčkovcísamičují !!!

Jiné menší náklady na dlažbu, menší opravy
utd. ty se přece započítají do běžných výdajů.

„Podv. Listy“ těší svéješeď věřící atranníky, že
povolený náklad na realku 150.000 zl., na pivovar
100.000 sl. a na cejchořní úřed nejsou dosud vydány.
Ale každý Kutaohoran ví, že realka dostavene po
úroveň, še v pivovaru moc prostaveno,že zakoupen nový
strojprýza47.000zl., sudů asi za 10.000zl. a žecej
chovní úřad se do nové budovy již stěhuje.

Peníze na jmenované stavby a rekonstrukce po
volené jsou tedy již z větší části vydány. Zdarma se
řece nestaví a nedodává nic. To přece pochopí kaž
$! Že na provedení ještě zbývajících prací celý po

volený náklad pojde a če ještá stačíti nebude, to jeat
nejen přesvědčení naše ale všech znalců.

Cítáme-li tety starý dluh zdob staročeské vlá
dy: obou pánů Brenerů, dr. Říhy a Moravce a nový
dluh pana purkmistra Macbáčka, máme tady jiš milion
vykásaných dluhů. Na této smutné skutečnosti nezmění
hloupé vtipkování „Podv. Listů“ ani haléř.

Ano, k vůli zjištění ryzí, poctivé pravdy musí
me býti tak neúprosní a roztrhati na cáry též tvrze
ní „Podv. Listů“, še ten dluh ještě menácelý,
še máleší teprve budoucnosti, že bude representován
Vlašským dvurem (Ale pro Bůh, co tento obci vynáší
a vynese? Ani ne náklady na opravy!) obrovskou re
alkou, činžáky, rozšířeným moderním pivovarem, cej
chovním úřadem, převzetím budovy učitelského ústa
vu, drahou atd.

Millonový dluh obce kutnohorské tady jiš je. Aš
dude ten moderní pivovar a realka, Vlašský
doůr aid. úplněsařísen, přibudenějaký stotislc nových

Na převsstíbudovy nynějšíhoučitelského úslavu není
dosud šádná pulošla v rospočtech na. Na to ai
bude musit obec vydlužit nových aspoň 30.000 zl. u

musí„parovatí stavební pozemek v ceně přes 10.000zlatých.
; Rendl na dráhu mení vrozpočtudosudpranic vy

kásáno. Obec úpsala 60.000 zl. na stavba dráhy Katná
Hora-Zruč (Vlašim), kte1á bude státi dle zvýšeného
rozpočtu 1,828.000 (původně bylo rozpočteno 1,650.000)
zlatých a na niž interesenti upsali celkem 306.000 2l.

Obec kutnohorstá sí bude must téch upsaných
60000 sl. vypů,čiš, kdyš je budechitt slošít. Těch 40.000
slatých na paedagr gium a 60.000 zl. půjde do drahé
ho milionu dluhů a rovněž ty sumy, které bude více
stát zřízení pivovaru, realky a Vlašského dvora. „Pod.
Listy“ těší čtenáře, že subvence, kterou obcí na do
končení rekonstrukce Vlašského dvora vyplatí stát
(30 tisíc) a země též 80 tisíc, odrazí se od posavad
ních doznaných vydajů per 201.776 zl. 33 kr.

Ani to není pravda| Rekonstrukce vlašského dvo
ra není dosud hotova, třeba stavět ještě kapli, třeba
provésti ještě jiné věci a náklad na ně pohltí úplně
subvenci 60.000 zl. Vlašský dvůr nebude tedy stát
140.000 al., ale přes 261.000 zl.

Proč balamutí „Podv. Liety“ pořád své čtenáře,
proč jen krok za krokem, když už jinak nemohou,
něco přiznaly a proč zase znova hodně mnoho k to
mu přilbávají?

Pravda musí na povrch, jako olej nad vodu.
Všeliké zapírání a tušování není nic platno. Voličové
dříve nebo později musí zvědět pravda celou, pravdu
neúprosnou o hruzném atavu financí katnohorských.

Aniš by nám jmenovitě jedinou od nás zfalšo
vanou cifru dokázati mohly, tvrdí „Podvys. Listy“,
še „Obnova“ falšuje. „Obnova“ uvedla doslovně a čí

přisnávají v čísle 46, že
. . 801.776 s). 38 kr.

78.774 zl. 66 kr.
21.160 sl. 38 kr.

selní pološky tištěného, m Macháčkem, městskou
redou a sastapitelatvemúchráleného obecníhorozpo
čta. Pak-li jeho cifry a udaje jsou falešné, Be
jeme falšovatelé my, ale někdo jiný, Viní-li „Podvya.

sty“ s falšování nás, viní vlastně svého purkmistra

. je výranu,pak lo my jdieh Úřední udaje pozseeme. Toje o v. Listů! Dopacákovala
ováommain | 

Jak s6 hospodařilo dříve a nyni
v Kutné Hoře.

. Páně Macháčkův a Pacákův podvysocký trabač
jest s paušální hanou neb chválou velmi brzy hotov.
O Kutné Hoře za obecní vlády staročeské napsal 12.
listopada pohrdlivě: „Zdese půl století nedělalo vůbec
nic, nebo se příštipkovalo, a při tom se také dělaly
dluby. Naše strana za šest roků napravila to, co sa
nedbala celá desetiletí, v lopotné práci celý vshled
K. Hory v pravem slova smyslu změnila, a tu při
cházejí staří lenoši dřívějších vlád, a pokryteckylomí
rakama nad výší přirážek a nadvýší dlabů, kteroa
ltivě vytáhli. Neníto k smíchu? Neuráší to každého
soudného a rozumného člověka ?“

Utajujíce nově za Macháčka přidělanédluhy v
obnosu přes 770.000 zl., hrají si „Podvys. Listy“ na
hrdinu před jeho polapením a vtipkují: „Kapitola ©
dluzích! Br! Až člověku — má-li ovšemduševní uro
veň p. Josefyho — husí kůže na těle nasbočí, pomyslí-li
si hrozné to slovo: Kutná Hora má hrůzohrazoucí
dlah! Není to také prosím Vás žádná malíčkosť! Po
jemnostpánovi Morawtci přijde takový obyčejný Ma
cháček, vystaví se radnice jako palác, dělají se parky,
chodníky, lepší se osvětlení, staví se o překrt,pra
cuje se v každém ohledu na zvelebení obce, ale po
važte, ano to není zadarmo! Není to do nebe vola
jící opovášlivost? Co pak je to nějaká zásluha stavět
za peníze?“ .. . Nám vytýkají dlahové štvaní.

„Obnova“ neštve, ona myslí, že dluhy udělané
se masí platit a zárokovat, ona myslí, že za cizí svě
řené peníze členů obce, tedy poplatníků, nesmí se pe
níze vyhazovat a zbytečně utrácet „Obnova“ není
ctitelem Lamberta Vilta, Ondřeje Tichého a jejich
přátel a protektorů. Cizí peníze se utrácejí rychle a
snadno, za těžce uspořený groš řemeslníků, dělníků,
živnostníků, rolníků, obchodníků, majiteli domů, atd.
ba i vdov a sirotků hýří se to lehkomyslnéma člo
věku snadno, neboť u toho by svědomí, šetrnost a po
ctivoať marně někdo hledal.

O obecních dluzích a záležitostech se musí jed
nat vážně a co Jehkomyslně rozbázel kmotr Vejskal,
musí lopotně splácet a zárokovat kmotr Stejskal. Naši:
otcové hospodařili 6 obecním jméním, s jméním to
měšťanů, poplatníků a dobročinných fondu opatrně a
šetrně. Od r. 1867 do 1873 byl v Hoře starostou pan
Ferdinand Bremer, od r. 1873 do r. 1877 p. Jan Bremer,
od r. 1877—1886 p. dr. Říha a od 1886 do 1837 pan
Vojtěch Moravec. Byli to mužové vesměs vážení, úcty
hodní a o obec zasloužilí, kteří si o město Katnou
Hora získali zásluh nemalých. Takovým mužům může
se posmívati pouze pisatel článků „Podvysoc. Listů“,
Slušný člověk by tak nízkým býti nemohl.

V roce 1872 stihla Katnou Hora nezaviněná ka
tastrofa úpadkem Úvěrního ústavu a cukrovaru. Spo
řitelna ztratila jen při cukrovaru 80.000 zl. Neměl-li
v Kutné Hoře nastati všeobecný poprask, který roku
1872—74 rozšířil ae na celé Rakousku, tu musila obec
založiti svou spořitelnu obnosem 129.000 zl. Ztráty
se ovšem dle možnosti uhražovaly. Dle rozpočtu z
r. 1883 zbylo ještě obec. dluhů filialce rakousko uher
ské banky 8.784 zl. 40 kr., epořitelně z prvního dluhu
17.249 zl. 08 kr., z druhého dluhu 6622 zl. 05 kr.,

52.066 zl. 63 kr. dluhů.
Za purkmistrování dra. Říhy se však nelenilo,

neboť musila se vystavět obecní plynárna za více než
72000 zl., dle usnesení obecního zastupitelstva z 12.
června 1886 zakoupilo se stavební místo pro rolnic
kou školu za 16.000 zl. a škola sama byla postavena
za 18.692 zl. 50 kr. Dle smlouvy s vysokým erárem
byla obec povinna platit státu ročně 3000 zl. přís
pěvku na vyšší atřední školu. Aby obec to nemusila
platit, složil ár. Říha obecní kapitál 50.000 zlatých a
Vlašský dvůr zakoupil purkmistr dr. Říha za pouhých
30.000 al. Ač do skončenépurkmistrováná dra. Říhy wdě.
láno tedy celkem 186.700 slatých dluhů. Byly to výdaje
vesměs pro obec nutné a prospěšné a až bude dosta
vena škola realní, tedy dostane obec zpět těch 60.000
zl., které dr. Říha složil, aby se nemusilo platit vlád 6
každoročních 3000 zl. Poněvadž obec dostane těch
50.000 zl. zpět, tedy od r. 1867 až do r. 1886, tedy
za skoro20 let purkmistrovánípp.Ferdinandaa Jana
Breuera a dr. Říhy udělala obec vlastně jen 136.700sl.
dluhů

Za purkmistra p. V. Moravce koupeny od hra
běte Rudolfa za 9 tisíc velmi výhodné lesy u pozemky
na Kaňkuve výměře 40 jiter 1042 sáhů. Tak lacino
je p. purkmistr Moravec oro obec získal jen násled
kem své důvěrné známosti s majitelem panství Novo
dvorského. Koupením Kaňku e letní restaarací ziskalo
město velmi laciné výletní místo. (Nynější pouhá oprava
Hájovny stála na 6000 zl.) Za p. purkmistra Morazce
postavena byla dále na Snížkové náměstí potřebná
kašna asi za 8000 zl. Pro Kutnou Horu bylo dále ži
votní otázkou zařízení vodovodu nákladem 70.000 zl.
Dle usnesení obce ze dne 16. února 1888 byl dále
koupen dům č. 276 za 3.000 zl. a dle poukazu obec
ního ze dne 21. ledna 1890 č. 104 věnováno na pře
stavbu opatrovny pro malé dítky 9.017 zl. 68 kr. a
na Náměstí koupen pozemek a postavena škola ná
kladem skoro 60.000 zl. Za pana V. Moravce ae tedy
vydalo 149.000 zl. a až do jeho nastoupení za park
mistrů pp. Brenerů a dr. Říby 186.700 zl., dohro=
mady jon 335.000 zl. Na yydání použito částečně
cenných papírů. Za 25ti leté vlády Staročechů vyko
nalo se tedy v Katné Huře mnobo prospěšných věcí
a vydalo se pouze 335.000 zl. z nichž ohec nyní do
stane 50,000zl. zpět.Po odstoupení p. purkmistra
Moravce zbylo obci jen 247.858 zl.



Za šesti leté vlády pana a Macháčka přiděláno nových dlahů 770.000 zl. Ba
de-li se v Katné Hoře posavadním Macháčkovsko-Pa
cákovským spůsobem vládnoati dále, bude platit ob
čanstvo brzy nejen 30, 40, 50, 55 procent přirážek,
ale město bude blízko bankrotu. Nastřádané kapitály
se brakojí, mizí neb zadlušují se výpůjčkami obce, na
nových činžácích vázne hypotéka 70.000 zl., na panatví
Červenojanovickém hypotekární dlab 200.000 zl. a na
Loreckém pivovaru 150.000 zl. (Viz 7 ranu obecního
rozpočtu na rck 1898) Vlašský dvůr obci nic nenese,
stará radnice jí nic neponese. Tak vypadá to finanční
hospodářství za porkmistování p. Macháčka. Na nlici
huj! v městských účtech a gruntovních knihách fuj!

„Podvysockým Listům“ se to přece líbí. Inu,
mnohý se parádí na ulici v krásných šatech, botech
a klobouku, ale krejčí, švec a kloboučník nad svým
výdělkem a pasivním kapitálem pláčou!

Za pana purkmistra Macháčka se mnohé zřídilo
nešťastně, mnohé ee stavělo zbytečně. Tek nazval od
borný znalec rekonstrukci Vlašského dvora nepoda
řenou a nešťastnou. Obecní činžáky stavěny zcela zby
tečně na úkor kutnohorských majitelů domů. Lež je,
že hrozilo nebezpečí, že kutnohorský krajský soud bude
rozdělen pro nedostatek úřednických bytů, lež je, že ny
nější dopisovatel „Obnovy“ v listech Toužilových i
ve schůzi „Jednoty občanů“ nynější správě města
sprostě vynadal, že obecní činšáky nestaví. První rok
po vystavení činžáků nebydlil v nich ani jeden úřed
ník krajského soudu ale měli v nich byty a krámy
téměř nami židé — a právě proto jim kousavý lidový
vtip říkal nový Jerusalém. Z toho Macháčovského
Jerusaléma Katné Hoře oršem spáca nevzejde, naopak
nezdolná konkurence křesťanským šivnostníkům.

Drobná obrana.
Hlasy ze Slona čili p. pasterŠádek

jde ve své zášti proti církvi katolické tak daleko,
že se nestydí napsati 0 očistci, že to je „chlebíček
mnicbů“. Naráží tím na dárky, jež dostávají kněží,
slouží-li mši sv. na něčí úmysl. Mudrce ranoského
odkazujeme na sv. Augustina, a to na jeho spisy
„0 péči o zemřelé“ a o „městě Božím“, kde se
dočte, jak prvotní církev konala oběť těla Páně i
modlitby za mrtvé. A svatý Augustin čil ve čtvr
tém století. A ještě dříve před nímbyl Tertullián,
který podobně svědčí. Ale kde pak na rannského
pastora se svatým Augastinem! To on sám je
větší, než deset Augustinů. — Ale zapomněl chu
dinka tento, když ne svatý otec, tož aapoň otec,
že sám taky žije za konání služby duchovní, a
že by tedy dle toho jeho slovo Boží zase bylo
chlebíčkem pastorů. Známo jest, jak mnozí pastoři
v srdci jsou nevěrci a dle pomérů, dle vůle pana
superintendenta káží, jakoby věřili, ale říkajíce
syn boží myslí si člověka. A tak právě takoví
páni káží jen pro ten chlebíček. A pak ještě chtí
svým lidem namluviti, že mniši vymýšlejí články
víry pro chlebíček. Pane pastore! Jedna z nejše
rednějších věcí je přetvářka.

Politický přehled.
V Uhrách prý oposice chábne a jest ne

svorna. Košutovc , Apponyiovci a Zichyovci ovšem
nejsou stejnorodými živly. František Košut prý
odjede za hranice,

Princ Jiří Vilém Cumberlandský,
vnuk posledního sesazeného Hannoverského krále,
bratranec carův a rakouský poručík, vstoupí prý
do gardového pluku císaře Františka v Berlíně a
pak prý ho Prusko uzná aspoň za vévodu Brun
švického. Otec princův nechtěl zabrání Hano
verska (pak Brunšvicka) Pruskem v r. 1866 za
zákonite uznati.

V Německu působí sensaci obrana vla
daře SchaumburgLippského, hraběte Lipseho
Bisterfelda, jehož rodinu nesmí pruští gene
rálové a důstojníci jako rodiny jiných vladařů po
zdravovat, protože císař si přál za vladaře v Schaum
burg Lippe svého švakra, knížete Adolfaze Schanm
baurg-Lippe, ač tento je vzdálenějším nápadníkem
trůnu. Král Saský a ostatní vladaři němečtí uznali
sice nápadnické právo nynějšího vladaře, zdá se
však, že konečně vůle císaře Viléma zvítězí. Právní
cit a jisteta v Německu tím ovšem neziská. Jed
nání císaře Viléma působí nevoli a naráží na
rozhořčení občanstva. Žalobv pro urážky Veličen
stva se sice v Německu množí, ale nikoli láska
Němců k císaři Vilémovi.

Na Krétě nastoupilo službu již domorodé
četnictvo; prozatím 30 křesťanů a 10 mohame
dánů. Turecké vojsko opustilo Kretu; o pořádek
se stará loďstvo ruské, francouzské, anglické a
italské,

Spojené státy americké žádajíod Špa
něl odstoupení celého souostroví Filipinského;
nesvolí-li španělští plnomocníci v Paříži k této
kruté podmínce, chce americké loďstvo bomber

- dovati a oloupiti španělské pobřeží. Sprostý ban
dita žádá na bezbranném napřed peníze a hodinky,
pak mu svlékne kabát a košili a konečně ho do
razí. Američtí jingové nepočínají si lépe. Prote
stantská Anglie chce jingům ve Španělsku v lou
pení pomáhat. Krajina okolo Gibraltaru hodila by
se výtečně kramářské Anglii.

Drobné zprávy.
Pomněvaděspolečný pastýřský list

Jubilejmí dosud z Prahy nedošel, račtež
P. T. páni duchovní správoové čtení jeho
osnámiti na první neděli adventní. Ostatní
nařizení o slavení Jubilea cisařského buď
tež vykonána.

B. Konsistoriumv Hradol Králové.
Zprávy diecésní: Ustanovení: p.Jos.

Domašíneký, farář v Dobřanech, za děkana do Dobru
šky, p. Ant. Bittner, kapl. Opatovický, za kapl. v Ani
mě v Římě, p Boh. Kulhánek, kapl. Kocléřovský, za
kaplana doÓpatova, p. Frant Holman, kapl. v Cho
těborkáchb, za kapl. do Kocléřova, p. Ergelb. Daniel,
koop. Libický, za kapl. do Chotěborek, p. Frant. Svě
telský, kooperator, za admin. v Bartošovicích, p. Fr.
Opřátko, kapl. v Kalné, za kap!. do Ronova, p. Jan
Štefánek. kapl. za administratora v Heřman. Městci,

, Jan Biskup, katocheta Něm. Brodský, za kapl. do
Pecky, p. Vil. Keckuteio, koplan za admin. v Karli,
p. Jan Prax, za koop. v Karli, p. Jos. Bedrna, kapl.
v Nekoři, za kapl. do Častolovic, p Váci. Kouba,
koop. Novoveský, za koop. do Soutic. Neomysté p.
Jan Lonský zs koop. do Libice n C, p. Frant Ha
lama, za koop. do Bartošovic, p. Jan Nosek, za ka
plana do Kalné. Vyznamenání: p. Jos. Pixa, far.
ve Vejvanovicích obdržel Exposit canon, p. Bobumil
Beránek, kaplan ve Vejvanovicích, farní synodalie.
Uprázdněna fara: Dobřany, patron. kníž. Colloredo
Mannsfeld od 14. listop. b. r.

J. Exe. p. místodržitel brabě Cou
demhove odjel v úterý na Žamberecko a zavítal
ve středu ráno do Rokytníku, kdež ho uvíteli
starostové okolních obcí. Pana místodržitele pro
vází míst. rada baron Weber z Ebenbofu a sc
kretář dr. Neumann. V ckresu žambereckém pa
nuje veliká bída a tu se jedná především o to,
zjednati lidu práci. V první řadě má se započíti
se stavbou dráhy z Doudleb do Rokytnice.

Presidemtem vrchního zemského
soudu v Praze jmenovánjeho vicepresidenta
bývalý president krajského souda v Kutné Hoře, pan
Fr. Jansa, rodák českého severovýchodu a bystrý
právník. Pan vrchní president jest 66 roků stár a do
sad/muž čilý, nesplní se tedy asi obava, že by musil
brsy v novém svém úřadě ustoupiti vrchnímu presi
dentu národnosti německé.

Presidentem vrchního zem. soudu
ve Vídni jmenován president zemského soudu
v Praze baron Kalina z Urbanova, rozhodný
Němec, kterého pan dr. Herold podporoval při
jeho ucházení se o místo presidenta vrch. zem.
soudu v Praze. Rozhodný odpor »Obnovy a po
zději i jiných časopisů překazil plán Němců, neboť
p. Kalina byl by pražský vrchní zemský soud a
jiná vynikajíci místa při soudech v Praze a v kra
jích ještě více poněmčil, nežli se to dosud stalo.
Čechové musí trvati na tom, aby presidentem
vrch. zem. soudu byl Čech, když jest místodržitel
Němec.

Konkursní řízení má býti dle nařízení
ministra spravedlnosti zkráceno. Až dosud méně
svědomití správcové konkursní podstaty prodlu
žovali konkursní řízení, žalovali a erekvovali k. n
kursní pohledávky tek dlouho, dokud poslední
pětka nebyla vydána na expense a kolky. Věřitelé
dostali sotva 15 až 3o perc. a nejčastěji vychá
zeli úplně na prázdno. Mnohý konkurs trval 10
i 20 et, poněvadž advokálovi nesl 5 al 20 tisíc
zlatých ročně. Rolníci, řemesl., obcbud. a průmy
slníci tekovými konkursy nesmírně trpěly, neboť
se jim nadělalo mnoho zbytečných útrat,

IV. Porotní obdebí zahájenobudeu c. k.
krajského soudu v Hradci Králové příští pondělí. Pro
zatím čítá 11 případů.

Dary kat. veřejně knihovně v Krá
lové Hradei. Koncemtoho měsíceotevřenabude
v prostorné přízemní místnosti „Adalbertina“ veřejná
lidová knihovna a čítárna, zřízena politickým druž
stvem tiskovým za podpory blavně místního ducho
venetva. Na knihovnu přispěli: J. M.fndp.biskap přes
100 kněh, vadp. kap. děkan, dr. Alois Frýdek 10 zl.,
vadp. kan. Musil 5 zl, vadp. kan. Pogerth 8 sl., vedp.
kan. dr. Soukup6 z]. a cenné knihy, vedp. sekr, Kerner

3 zl., vidp. prof. Tondl 8 zl. a mnoho cenných kněh.Po 2 sl. a knihy darovali: pt. vdpp. rektor Suchánek,
vicerektor Pour, ředitel Hrubý, prof. Frůhbauer, ka
techeta Sekera, dr. Reyl. Po 1 sl. darovati: vadpp.

opiritnal Petráň, archivář Kabát, kaplan Sobotka kaplan Kacafírek. Četné knihy darovali dpp. prof. Ve
verka, vicerektar Orel, protokolostu Novák. Z ven
kovského duchovenstva darovali vadpp. vikáři: Jos.
Beran a Fr. Vacek po 8 zl., Tom. Střebský a V. Tejkl,
po 5 zl. Mimo to četní dp. pánové alíbili dary v pe

násich dr knihách. Věem šlechetným dárcům „Žapla „=
| Z Ústřední Natice školeké. Vměsíci

říjnu Pře pokladnamobičné 38.668zl. 86 kr. avydala 81.866zl. . íl ve prospěch

činí tedy 379 zl. 64 kr. Od 1. lednaFAkokos řjně
přijato 168.254 zl. 15 kr. a vydáno 231.889 sl. 87 kr.
jeví se tedy značný schodek 68.638 zl. 13 kr. Cho
váme důvěra, že dalšími sbírkami jakoš i včasným
odevzdáním matičných peněs jiš sebraných a zatím
u místních odborů a jiných aběrnách veřejných i sou
kromýchna ten čas uložených, bude schodek nejdéle
do polovice prosince t. r. uhrazen, sby Matice svým
závazkům do konce roku dostáti mohla. Po Norém
roce uveřejněny budou sevrabné výkazy ovýsledcích,
kterých ae místní odbory a jiní přátel
spolku našeho v roce 1808dodinili. $ obranného

Ve vojska bed
BOletévlády JehoV klastva odění“ Anou oswvy

ství řádů. V koždém vojenském sboru

vyznamenání jeden štábní dů «tojník, Jože noted: i
jeden subalterní důstojník. — Též úředníci a hodno
s'áři samosprávní budou vysnamenání.

Hier!
stéma Lloydu
velitelstvím v

- 8 nikoliv zde! Polovládnímu pošť
Osnamuje se z Vídně, de doplňovacím

Lách dáno bylo s rozhodujících vo
janských krabů ponaučení, že při kontrolních shro
mážděních v Čechůchnesmí se vojenské pasy od zá
ložníků mlčky přijímati, ale že kašdý při zavolání
avého jméum musi se německy hier! přihláeiti. Pros
tože Maďar, Němec, Polák, Chorvat, Srb, Ital umí se
blásiti vo své mateřštině, jest při kontrolním shro
máždění přítomen, tedy jenom české zde! jest saké
záno a vice prý z toho důvodu. že bez volání „her“
by to příliš uloaho trvalo, aby volaný zá ožníka pa
sem z četného ubromášdění předstoupil. tí země
branci vymobli si místy, če se směly česky hlásit
anebo že aspoň míčky aměli odevzdat své pasy, ale
teď jediné České ulovičko „zde“ bude zakázáno. Tof

pleadsk a on p Zmošenost? audience poslanců dr.Pacáka a Engla a, ty „vymoženosti“
jsou jedna „lepší“ než drahá Ď nosti“ paokkovaké

Snížení sazeb dovoz pí
odpovědělministrdeloznie bar. VítekPhledně va
žení sazeb pro dovoz píce Ministrpravil, še v
poslední době učinila správa železnic v tomto ohledu
značné ústopky. Přes to i nyní nařidila, aby s0 se
správami železnic počalo vyjednávati o směně tarifu.

dyby vyjednávání nevedlo k cíli, pak správa stát
ních drah bude uvašovati, jaká eamostatná opatření

by aePřed áŠ mělaočiniti.máška. V jednotě katol. tov
přednášeti v neděli dno“ 20. t. m. dp. De FeBari

„0 Porianosech Hřestana dle M. J. Hasa.“ Začátekve ž hod. odpol. Po přednášce pobožnost i 6v.

Vojtěcha.Uvedenýmhostům vstap volný. vapo
Z jednoty katolických tevaryšů.

V neděli dne20. t. m. « dep desítiletého trvání jed
noty, bude sloužiti vedp. dr. V. Rath, sakladatel jed
noty, mši sv. v kapli av. Vojtěcha v „Adalbertina“.
Oslava tohoto výročí přeložena byla na měsíc leden

b e Por kroužkupřednášeldp. předseda
r. Fr. Rey vo čta i

nataralistických“. ZdařBůh | MeapedyBBkýeh a
Loupežně přepadem byl v úterý v 6h

večer za Kalinkou p. VáclavHoleček č. ja 3 Bosbě

řic vezoncíČamě prát“ Mladík 19 až 23 letý uhodilej polenem těžce do hlavy, vzal: . jaky.
odezřelýmladíkbylzatčen. ms vy

Divadetní společnost pámě Píště
kva získala sipo prvních čtyřech představeníchroz
hodně přízeň zdejšího obecenstva. PanPíštěk, paní a

slečny Píštěkovy, p. Jelínek, P“ Skalová, sl. Jankova,
PP. Javorčák, Halla, Strouhal a Bulant jsou jistě dobré síly. Divadlo jest slušně navětíveno.

Zvěsti z východních Čech.
Od Albrechtic. (Manifostační schůze

nčitelstva). Dne 6. listopadu t. r. byla manifestač

í schůze učitelstva v Albrechticích u Týniště n. 0.a programu bylo„jaké mápošadavkyrolnicieo nasta

ená a jakéopět pošadavkymají učitelé.Přítomno byloasi 300 učitelů, ale d
naprstechjedné ruky. Dostavili se třimladšěskí po
slanci: pp. Hovorka, Jaroš a Udržal, ostatní zvaní se
omlavili dopisy neb telegramom, což ovšem jest pro
svobodomyslné poslance mnohem pohodlnější! Posl.
Hovorka rozhovořil se a pronesl řeč, kterou mu snad

někdo.zaponl by byla hodně svobodomyslná a samo sebou se rozumí, že přitáhl sa dobuhusitskou
která byla prý dobou nejslavnější a nebude prý 16 ,
dokud opět husitská krev v žilách učitelů a rolníků
prouditi nebude. Velebil učitelstvo, které jedině pů
sobí v sáložnách ve prospěch rolnictva, ovšem prý
málo za to placeno, vychovává celé charaktery a přeje
si, aby škola obecná vedena byla „duohem osvěty, du
chem pokroku a duchem času“ a chválil učitelatvo apo=
vzbazoval, aby jako dosud v témž duchu pokračovalo.
— Po „hovorkové“ řeči nikdo s přítomných nevěděl
co vlastně hovorkoval, protože dohromady mlavil o
všem, jen ne o tom, o Čem mluviti měl. Poslanec p.
Jaroš stýskal na nedostatek pracovních sil v bospo
dátetví a povzbuzoval učitelstvo, aby mládeži větě
povalo láska ka stavu rolnickému a ta že jim jistě
uvěří. Poslanec p Udršal vytýkal shromáždění, že vi
dí v něm málo upřímnosti, že řečníci stavu učitelského
své řeči oděli v krásné fráse, tle že vše bude marné,
elikož požadavky jich sotva splněny budou pro nedo

stetek peněg,jeskoby opolitics se dělal nedají at. d.Škola že patří všem stavům — ale sa chvíli se vrpa
matoval a bušil do kněží, že nejsou vlastencí. Praha
u nich prý neplatí, ale jen Řím, Říma Řím. Že tuto
svou frázi posl. Udržal měl v sobě udržeti, tvrdili
všickni moudří učitelé: Doznal, še v politice neplatí
naprosto žádné zásady, vychvaloval učitelstvo a chvá
stal se tím, že strana egrární souhlasí s učitelstvem

konfessijní. Na to mluvili páni učitelé. Pánům po
slancům bylo ob čas horko, neboť musili vyslechnouti
mnohon trpkou pravdu, še neplní svých povinnostía
provozojí politiku drobečkovou, kterou dříve tak ohni
vě odsusovali. To však páni poslanci vědy nějak vy
mlavilí a omluvili a ujišťovali učiteletvo, že s ním

jež dle aěnavtía mad o splnění jich pošadavků sepřičinía žádali je, aby i oni jichneopouštěk! Co se
týče řečíze řad učitelských i ty zasluhují zvláštního po
všimnutí, neb všickni šádají návětěvu dítek školou
povinných do 14 let s nechtí připustiti návštěvy do
18 let, ač počítají-li se všecky úlevy, dítky ve sku
tečnosti ami do 18 let do školy nechodí. Učitel Cejner
mesi jiným mluvil o tom, še učitelstvo hlásí se kná
bošenství (neřekl ovšem zda k helvetskému, neb jiné
ma) a do přeje si žíti ve shodě s knědstvem. Ale
v téže řeči 3 srádožm přirovnal členy spolku katoli
ckých učitelů, kteří us základě máboženství katotické
ho chtí vychovati katolické dítky katolických rodičů,



h v Čechách, kteří ve spolcích svých doma
Oonfeeníškoly helvetské. Učitel Bomeš s Vršo

vic nazval kněšstvo svláštní kastou, ktoré jako prý dů
stojmécíaúředvící©idemneollí(1!!)a brojemodostat
mleh se UW.(Posn: red. Páni radik. učitelé ocházeli ze
také o uniformy anebo aspoň 'o čepice s kokardou) a
ucházejí se o sestátnéní školy, tedyo tituly i uniformy
úřed)
pou frási dkodil sobě velice u všech moudrých učitelů,
Ioří výrok jeho 6 Udršalův o Římu odsoudili ©
dobd,kdy jednati se mélopro shoduučitelstva s knálstvem!
Nezřízené útoky na stav kněžský rázně odmítl pří
tomný dp. farář Vacek, z Borohrádku. Učitel Fořt
bědoval na disciplinární řád a kleště, které ovírají
učitelstvo. Ve věcech politických nemá učitelstvo prý
žádné svobody a zapomněl, že mladočeští poslanci
díky své vyslovili právé učitelstvu, jež evým přičině
ním k mandátům jim dopomohlo. Nenadál se týž pán,
še jeden s jeho kollegů po schůzi prozradil se smí
chem, še právě někteří z učitelů v době voleb až
hanba o tom mluvit jak agitorali! Ve vyučovaní ne
mají prý též avobody a nemohou prý zejména v dě
jepise mluviti svobodně t. j., jak by sami chtěli dě
jepis si dělati, Škoda, že nevěděl k. př. o jednom ze
svých milých kollegů, který tou omezenou svobodou
se řídě dětem vykládal na škole obecné, že žádný av.
Jan Nep. nebyl a jiný ve své omezené svobodě roz
umoval, že zázraky jeou nemožny! Jiný snámý pae

dagog rozhodně tvrdil, že škola národním klerikálůmvydati se nesmí (ona patří národu a témnárodemjsou
jen učitelé) a řekl to pán, který nechce býti zván ne
věrcem a bezbožným, třeba že ve uvé nábošnosti na
rozvrhu hodin v rubrice neděle ani neoznačil služby
Boží, aby dítky školy obecné dobře a sáhy v paměť
si větípily, še v neděli nemají žádných náboženských
povinností ! — a dle toboto rozvrhu svědomtd„Pídí se“
sám i jeho děti. Takovým tedy směrem nesla se celá
schůze, o níž dle doznání množství učitelů v pravdě
říci možno, že vyzněla na prázdno — a důslední byli
pómí v nedůsledností a v nenávistí proti klerikálům t.j.
kměš.ma katolickým učitelům. Charakteristické jest, že
em jediný poslanec přítomný nevyslovsl škola
nesla se duchem „ To si musí naše katoli
cké rolnictvo dobře pamatovati! Jiného neštěstí mimo
mnoho pianých řečí a frází při té manifestaci se ne
stalo! (Poznámka: Bylo pozorovati a netajili se tím
páni, že nelihě nesou jména „kantor“, — ale titéž
póni rádi užívají s příhanou jména „klerikál“.)

EZVelké Jesenice. Katol.vzdělávacíspo
lek „Mír“ koná každého měsíce svou schůzi, i byly

poslední dvě velmi četně navštíveny. V prvé přednášel
jednatel spolku, p-K. Skultéty 0výchově mládeže
naší, v poslední pak v důkladné půl z. hod. trvající
přednášce promluvil vd. předseda Fr. Pospíšil, o
učení mistra Jana Haei, dokládaje se při líčení mravů
a všech poměrů v době předhusiteké, huejteké i po
husitské Palackým, Tomkem i Zíbrtem a Wintrem a
ovšem i brožurky hradecké a dr. Matyse, na niš si
posvítil. Tato velice poučná přednáška ukončena bude
ve schůzi budoucí, na niž se jiš vš chni těšíme.

| Ze Železnice. (Nalezený poklad.) VZk
mezi u Železnice kopal p- Kutek jámu pro řepu. Ači jindy tam fepu pod okny míval, nepřišel na nic.
Ponóvadž letos více jí měl, jámu širší rýti začal a po
kratičké chvílce téměř na vrchu vysypalo se mu zpod
rýče stříbrných peněz na sobě alepených a dle střepů
v hrnéčku vložených. Mnoho-li tam zakopáno, nelze
zjistiti, ale dle někdlika získaných, poznává se, že to
jsou pražské groše s nápisem blahé paměti Otce vlasti
„Carolus Primus“. Z nádobky kousek jen střepu se
zachovalo. Poklad ležel opodál t. zv. „Hradeckécesty“
p níž dávno jezdívalo se od Tnrnova k Hořicům aradci Králové. Teď je to cesta vozová,

Z Nechamie. Zpěvácký spolek Hlahol“ v
Nechanicích pořádá za laskavéh, apolaúčinkování ve
lectěné sl. M. Vaníčkové a p. JUC, J. Vanfčka
£ Hrádku „Cecilskou zábava“ v neděli dna 20. Jisto
padu 1898 v sále p. K. Doskočila v Nechanicích. Na
programu jest zpěr a hudba. Po vyčerpání

taneční zábava. Začátek v ? hodin, Vstupné: (Osoba
50 kr., rodina 1 zl. Členové zakládající, při jíc
činní a jejich rodiny mají vstupvolný. > příspívající

Ze Slezského Předměstí | Nemůžeme
Jinak ačiniti, než tonto cestou veřejně vysloviti vřelý
dík všem, kteří se přičinili k tomu, aby námpřipra
vili důležité a potřebné poučení a zároveň ipobavení
v neděli dae 13. tohoto měsíce. — Byla to vskutku
a v pravdě radost viděti tak četné sbromáždění z do
mova i z vůkolí, viděti tu dychtivost uasloucbati po
sorně řečem Dpruneseným. — Proto cítime se povinní
ze ardce vděčného projeviti přání „Pane Božo houšt“
jen častěji takové schůze — poznáváme ge blíž, Ineme
více jeden k druhému, řadíme se a učíme se tvořit

Jeden tábor se stejnou zbraní a pod jedním praporem.
Výtečná řeč dp. far. Seidla „o vodním družstvu v kra
jiuě naší“ dobfe promyšlená, sestavená a jasně před
nesená, nterřela mnobéma oči, aby viděl a poznal,
kterak možno mondrým vedením a použitím vod a
důmyslným odstraněním škod, regulováním řečišť,roz
umnou drenáží, prospěti bohatší úrodnosti půdy a
léčiti všelikou hospodářskou tíseň za dnů naších, ÚUčme
se tomu kde jen a jak můšeme, naslouchejme, čtěme
pokroky a výzkumy všeliké v tom obora a združme
se k díla dobrému, aby co nelze jednotlivci, docíleno

býti mohlo spojenými silami. — Družstvo regulační
a meliorační, které se v loni zřídilo v Černilově a
k němuž ee přidaly vesnice z nejširšího okolí, získalo
též u nás přívržence a to zajisté jen na prospěch
celé královéhradecké krajiny. — Rovněž drubý nám
všem Ahámý a milý řečník pan učitel J. Vrabec
potěšil nás a pobavil nemálo svými pokyny ve vycho
vatelství. Poněvadž čas valně pokročil nebylo možno
projednati třetí řeč dp. předsedy, která poodlošena
k budoucíochůzi, na kterouse již. yní radostně těšíme,POE

po Nesafnil se ve ovéovobodemyslnosti©učitelích
hají

Dodatečné zprávy.
Komcert pořádaný dámsken pěve

ckou jeducteu Elička dne13. listopadub.r.
v městském divadle Klicperově v Hradci Králové nspo
kojil přečetné shromážděné obecenstvo v mířenejpi

nější. Již zpěvy 1. čísla: a) „Tys láska má“ od norvežskóho skladatele E. Griega a 6) Proč jsi Jeníčku“
od našeho mistra K. Bendla připravily náladu nej
lepší. Slečna Vaníčkova, dcera centrálního ředitele
J. Osv. braběte z Harrachů v Hrádko, kteráš jako
host zpěvy ty a pakještě i solový part Senty: balla
du z opery „Bladný Holanďan“ vzorně zapěla, uká
zala, že nejen má příjemný a dobře vyško ený hlas,
ale že dovede i vžíti se v náladu, kteréž ty které
zpěvy vyžadují. Sympathický její zjev a blaboce pro
cítěný přednes získal jí přízeň a hlučnou pochvalu
obecenstva veškerého. I bratr její p. JUC. J. Vaníček
přiměřeným průvodem na pianě přispěl ku zdaru čí
sla toho. Druhým číslem programu bylo guinteto
A moll genialního francouzského skladatele Kamilla
Saint Saensa, kteréž přednesli pánové Nepeřený, Ryba.
Knepr, Konvalinka a Dr. Scheiner. Hradec Králové
může sobě gratulovati, že má ve středu svém pěsti
tele komorní budby tak dovedné. Shromášděné obe
cenatvo až do konce a napjatou pozorností sledovalo
vzácné umělce ve výkonech jejich a odměnilo je sa

sloušeným potleskem. Dámský spolek Eliška vystou
pil při tomto koncertu pouze s číslem jediným, avšak
obsařným. 3. číslo programu — veliká scéna „Přá
utky a ballada“ z opery „Bludný Holanďan“ od Rich.
Wagnera vyšadoje pěvců routinovuných. Přiznáváme
se, že čtouce program nenadáli jeme se, že mladá,
teprv jeden rok trvající jednota tak četně provede
úkol na nejvýš obtížný. Proto ratulujeme, jak osvěd
čenému p. řediteli Janu Nep. Wůnec ovi, tak i spa
nilým zpěvačkám k úspěchu rozhodně velikému a k
neutuch jícímu potlesku, kterýmě je vděčné obecen
stvo odměnilo. Dámy zpívající zasluhují obdivu tím
více, že obtížnou skladbu zpívaly z paměti a neoby
čejnou vervou. Svědčí to o jich píli nevšední i o vzá
cné jich obětavosti, kterouš jsk nacvičení skladby
tak i opatření přiměřených kostymů věnovaly. Pohled
na rějící dámy byl vskutku malebný, okouslajíví.
Solové party pí. Wůnechové a sl. Vaníčková byly v
rukou nejlepších, taktéž i průvod p. Dr. Scheinera
na klavíra z osvědčené firmy Lhotovy. Posledním čí
slem programu byla jednoaktovka: „Pozva si majora“
od Mosra. Veselobra ta vyžaduje herců obratných, by
scény ráz na ráz za sebou následovaly. Účinkující
členové jednoty divadelních ochotníků: pí. Dolanská
a pp. Peřina, Postler a Fleišbans udrželi dovednou
hrou avon veselou náladu v obecenstvo až do konce
takže jen neradi jeme se loučili 6 útulným, nádherně
vyzdobeným naším divadlem, v němž ae nám dostalo
požitků tak bohatých.

Pastýřskýlist biskupů rakouských
k jubilen císařskému právěvyšela ao
27. listopadu ve všech kostelích s kazatelen. Pastýřeký
list všech nejd. biskupů jest velkolepou katolickou
manifestací a tlumočí věrnost a oddanost všech kato
líků k Jeho Veličenstva a vyslovoje přání, aby všichni
národové rakouští majíce v čelemoudrého otcovského
mocnáře na základě rovného práva a spravedlnosti
v míru se snáčeli a blabo všeobecné zjednati usilo=
vali. Kéž den mocnářova jubilea jest dnem smíru pro
všechny rakouské národy!

O vypovídání Čechů a Poláků
z Praska podali vládě dotazčeštíposlancia velko
statkáři jakož i Poláci. Žádají, aby Rakušané v Pruska
požívali ve výdělkových svých poměrech tutéž přízeň,
jakou u nás požívají Prušáci.

Oslava SOtiletých narozonim dra.
Fr. L Riegra konati se bude9. prosincev Ná
rodním divadle, o nějž Rieger hlavních zásluh si zí
skal. 10. prosince vzdána bude p. Riegrovi manife
stační pocta všech korporací na prašské radnici, od
poledne bude banket na Žofíně.

Pokladna UstředníMatice školské
vděčnětuto stvrzuje významnější dary, došlé jí v tomto
měsíci: kroužek LvovskýchČechů 100 zl., místní od
bory: Rychnov n. Kn. 164 zl. 35 kr., Josefov 196 zl.,
Jičín 236 zl. 05 kr., Kosmonosy 200 zl., Pelhřimov
300 zl. 62 kr., Počátky 310 z»l. Pečky 217 zl. 06 kr.,
Nové Město n. M. 100 zl., Pardubice 100 zl., Litomyšl
100 zl., okres výb. v Uhl. Janovicích 200 zl., Jaroměř
190 zl., vd. řád Premonetrátů na Strahově 27 zl., tě

ae jed. „Sokol“ v Semilech sbírka avatováci. 110 zl.0 kr.

K vánocům. Náklademdvorního umělecké
ho závodu Mikoláše Lehmanna v Praze vyšel
právě proslulý, v Říměmalovaný obraz „Kristus
na hoře Olivetské“ od našehovlasteneckéhomistra
E. K. Lišky ve velké bare vn 6uměleckéreprodukci.
Tklivě a dojemně znázorňuje okamžik, kdy Spasitel
jat hlabokým zármatkem nad bolestí z blížícího se
utrpení pokleknal a modlil se řka: Otče, chceš-li, pře
nes tento kalich ode mne, však ne má, ale tvá vůle
staň gel“ Obraz, ve mnohých již tisících fotografií a
gravur po světě rozšířený, předkládá se umění mi
lovnému obecenstvu nyní tské ve způsobu barev
ného rozmnožovacího uméní nejnovějšího vynálezo.
(Rozměry: 100 cm vys., 74 cm. šir. bez rámu; cena:
se zlaceným rámem £22zl. za botové, neb 24 zl. na
měsíční splátky.) Mistrovské to dílo domácího umění
hodí se zvláště za významný dar vánoční a eva
tební, jakož vůbec jest nejušlochtilejšía nejkrásnější
ozdobou nepomíjející ceny všech příbytků, kde vládne
vznešený emyal pro umění a náboženství, aby povzná
šelo a oblažovalo. Péčí téhož nakladatelství vyšlo také
skvostné vydání světoznámého obraza„Six
tinská Madonna“ od Rafaola, provedenéprávě

ného umění nejnovějšího vynálezu, těchže rozměrů a
za tytéš ceny jako „Kristus na hoře Olivetské“ od
professora E. K. Lišky. Aby omožnilo co možná nej
většího romšíření obou uměleckých děl, jest umělecké
nakladatelství Mikoláše Lehmanna v Praze (Ferdinan

dova tř.) ochotno,poekytnonti jei na měsíčnísplátkya ku přání saslati k dřívějšímunahledautí.

Zrušení vánočních dárků. Jak zná
mo, badou letošního roka obchodníci a živnostníci

fsto vánočních dárků odváděti přiměřenýpříspěvek0. M. Š. i obdrží za to potvrzení ve formě diplomu,

který se v krámě a Aby se mohla poříditi dostatečná zásoba diplomových blanketů, šádají se pp.
obchodníci a šivnostníci, aby si již nyní v
Ú. M. Š. vánoční diplomy objednávali.

Sňatek Slečna Františka Veverkova z Čá
slavek u Černožic a p. František Chaloupka, statkář
v Libli a předseda hosp. spolka v Kostelci n. Orlicí
slavili eňatek svůj dne 10. m. listopadu r. 18980 10,
hodině dop. v děkanském chrámu Páně v Holohlavech.

Čeští kněží do Reska. Přednedávnem
vyslovil generál Komarov ve svém Časopise „Svět“
řání, aby čeští kněží šli do Ruska, totiž do kato
ických její částí v Polsku, na Litvě a Bílé Rusi. Ge

nerál Komarov od českých kněží očekává, že by raský
jazyk zavedli do polských a litevských kostelů, že by
nepěstovali polského vlastenectví a lásky k polskému
jazyku, že by zkrátka mezi katolickým lidem byli od
danými rauskýmí činnovníky. Přání generála Koma
rova není nové, neboť vyskytlo se již po krvavém po
tlačení polského povstání a pak za dob, kdy nás rdou
sili Auerepergové, Giskrové, Herbstové a Chlamečtí.
Tenkrát bylo také nabídnuto arcibiskupství mogilev
ské (jenž jest katolickým metropolitou se sídlem v
Petrohradě) elavnému + moravskému historiografovi
Bedu Dadíkovi. Na ostatní uprázdněné stolce biskup
ské měli we dosazovati také Ceši. Rozvážný P. Du
nabízeného mu místa nepřijal, neboť opřímný katolík
s věrný syn apoštolské Stolice bez souhlasu hlavy ka
tolické církve by to učiniti nemohl. Jeou ovšem i
mezi katolickými kněžími výminky pranepatrné, jimž
na katolictví tolik nezáleží, jako na věcech jiných
Takovýto katolický kněz napsal také Svěru, že kdy
by Rusko reflektovalo na české katolické kněze pro
své katolíky, že by jich našlo dosti. „Jemehluboko
přesvědčeni,“ — praví dle Národ. Listů“ dopisovatel,
„že kdyby Čech byl jmenován katolickým biskupem
v těch krajích Ruska kde katolíci nejsou polské ná
rodnosti, přese všechny kletby klerikálné strany v Če
chách šli by za ním mnozí katoličtí kněží, kdyby o
ně bylo poněkud slušně postaráno. Při tom i úkol,
za kterým by byli povoláni, nikterak není (?!) opo
vržitelným, jak snaží se ubezpečiti naši papeženci,
nýbrž naopak jeví se překrásným, čestným právě apo
štolským: smířením dvou bratří veliké slovanské ro
diny.“ — O ten smír by se asi méně jednalo, za to

však více o „zaopatření“. Nám se tak zdá, že zmí
něný dop's mohl „Světa“ generála Komarova poslatí
jedině kandidát starokatolického biskupství na Novo

acku, expater Iška, mající za ctitele pány Z, G.,Š,
M., E, který, když již „svou církev německou“ ne
může udati v Čechách, rád by ji zaopatřil aspoň v
Rusku. Těm rozumným katolickým Čechům na Pakách
totiž napadlo, že P. lěka, jemuž slovanskou litargii
napsali německý biskup Herzog a němečtí starokato
ličtí faráři, a který se oženil jako katolický kněz 8
vídeňskou němkyní, neznající česky, byl přece jen
špatnýmzakladatelemčeské vlastenecké církve
národní.

Obrázek maloměstský. Vhusitskémmě
stě P. scházela se v hostinci u „Macků“ známá společ
nost, ve které denně hovořívalo se o záležitostech měst
ských a adálostech politických. Bylo nedlouho pro
návštěvě p. dr. lšky, p. Červinka vykládal hostům,
jak se s p. J. seznámil a kterak p. Matěje přiměl,že
pozván byl je Švýcar p. dr. I., aby měl přednášku o
založení národní církve. Do města zavítal v tu dobu
z Vídně div. herec p. N. Přišel navštivil svého bratra,
zaměstnaného v tovarně. Vídeňský host uveden byl
do společnosti v hostinci „u Macků“. — „Kde pak
tak dlouhomešká dnes p. Červinka ?“ pravil p. Klust,
vyrabitel lihovin. „Před chvílí viděl jsem ho; chodil
s p.Matějem. Jedná se nyní o to, aby kaple P. Marie
u hřbitova co nejdříve odevzdána byla společnosti sta
rokatolické, by rodina Podlipských konati tam mohla
již své pobožnosti.“ V tom otevrou se dvéře a dv ho
stinské místnosti vstoupil p. Červinka s pozdravem:
„Na zdar! panové“. — „Na zdar, hueito! odpověděli
přátelé Červinkovi. Mezitím co Červinka mluvil s Klu
stem, ukazuje mu dopis od dp. J., řekl p. Záhorský
k vídeňskému hostovi: „Poslonchejte, já Vás p.Čer
vinkovi představím jako redaktora Štábla z Hradce
Králové. Uvidíme jak si bude počínat... “ Pen
Červinka usedl ke stolu a p. Záhorský pravil: „Zde
Vám představuji neočekávaného hosta p. Štábla, re
daktora „Obnovy.“ — Pan Červinka se zamlčel, do
mnělého p. redaktora Št. změřil a přemýšlel, jak by
měl začít. Začal nejprve s „Obnovoa“ odsuzoval do
pisy, ostrou polemiku, napadání přítele p. Matěje Ví

deňský host p. Červinku dosti trefně odbýval a úsečné odpovědi p. Červinku zlobily . . Po chvíli vyšel
rrinka ven se Záhorský? „Na co říkáš tomu re

daktorovi?“ tázal se Záhorský Červinky. — „Vidíš,
zrovna tak jsem si toho jesuitu představoval. Ale já
se a ním hádat nebudu a vyplatím ho jinak. Až půj
de sám ven, půjdu za ním a pár mu jich po husitsku
přišiju.“ P. Záhorský pospíšil do místnosti upozornit
vídeňského hosta, aby nyní sám ven nechodil, že je
p. Červinka v ráži. — Pro jistotu a k upokojení p.
Červinky podal bratr vídeňského hosta vysvětlení, že
to není redaktor Štábl. Pan Červinka vetal od stolu,
zlosti zcepenal a vzav klobouk ubíral ne mlčky domů.
Od tá doby nesmí před ním nikdo prý vysloviti jmé
no „Štábl.“ — Ondyno však a ním seděl, ba i výteč
ně se s ním bavil. Teďvšak neví jak vypadá jesuita.
Nu, ať si s toho nic nedělá. To neví více lidí, poně
vadě opravdového, intelligentního, společensky vybrou
šeného jesuitu jaktěživí nevidéli a znají jesaity jen
s fantastických krváků.

Požáry. V sobotu večervyhořelv Sobětnaši
p. Petráček, jenž byl jen na málo pojištěn. Přišel o
nevymlácené obilí, veškeré krmivo a obytné stavení.
—V Bohuslavicích vypokl14.listopaduv mlatu
hostince p.Jana Tláskala č. 108. oheň, který zpozo
roval obchodník pan Cobl, jeně rychle vyvedl s ná
mahou 4 kasy dobytka a učinil poplach. Hospodářské
stavení a zásoby píce, obilí a nblíshořeli. Sborha
sičský šíření ohně zabránil, — Pan Tláskal utrpěj
velké škody neb byl jem nepatrně a částečně pojištěn,

anceláři



Zjednoty českéhokatol. něltelstva.Poněva ly stanovy odboru Kralohradeckého vý
nosem velesl. c. k. místodršitelatví schváleny, počne
odbor svou činnost spolkovou. jí se tudíž, páno
vé a dámy, kteří do výboruodborového svolení byli,
by se dostavili do schůze všichni a určitě dne 27. li

pada ve 2 hod. odp. v Hradci Králové v Adalber
tinu, místnosti hostinské. Zároveň vybísejí te všichni
šlenové Jednoty, kteří do odboru hradeckého vetoupiti
míní, by se přihlásili korresp. lístkem u K. Skultéty
bo, říd. učitele, t. č. předsedy, v vicích, pp. Vel
ká Jesenice.

Mayevy ro . Jak jest asi čtenářům
našim známo, započalo nakladatelství Jos. R. Vilímka
v Praze vydávati překlad Mayova románu „Po stopě
zlého čina“. Nakladatelství hodlalo původná dílo to
vydati v překladě zkráceném a zpracovaném, kteréhošto
překladu vyšly již dva sešity. Jak se nám však právě
sděluje, zmíněná firma po svláštním dohoduutí se
s drem Mayem, chvalně známým v katolických kru

zích spisovateletn, upnetile od prvotního svého záměru, vydati překlad zkrácený, a podniká právě vydání
nové, autorisované, úplné a nezkrácené, jehož máme

dva vošity jiš v rukou. Konstatojeme na tomto místě,že sám dr.May veřejně projevil přesvědčení, ie nový
tento překlad bude míti na zřeteli všechny ony nábo
ženské, ethické a humanní cíle, jichž sám v originálu
dostihnouti se snažil a doporučuje jej co nejvřeleji.
Upozorňujeme na to své čtenářetvo a přejeme tomuto
novéma podniku zdaru největšího. Jak nakladatelství
sděluje, budou všem odběratelům sešity prvého skrá
ceného vydání dotyčoým knihkupcem, kde byly sa
kope zdarma vyměněny za vydání nové.

četní výkaz spořitelny městské
vwNáchodě. Během měsíce října bylo do spoři
telny městské v Náchodě vloženo 48548 zl. 04 kr.,
vybráno 53638 zl. 10 kr. Poskytnuto půjček 111763 zl.
71 kr. Splaceno na půjčky 109926 sl. 84 kr. Stav
koncem měsíce jeví se následovně: Vklady 1298288 zl.
94 kr. Půjčky 1416215 zl. 83 kr. Přebytky u peněž
ních ústavů a cenné papíry 114127 zl. 81 kr. Obrat
pokladniční za měsíc říjen obnášel 621482 zl. 60 kr.

Vydreva továrna na žítneu kávu
přeložena byla právě do Prahy-Libně. Účel, kterýž
sledujeme při dnešním užívání nahražek kávových je
dvojí: V první řadě máme na mysli ubírání odvaru
koffeinu. Je dosti pochybovačů, tvrdících neškodnost
tohoto jedu, obsaženého v kávě zrnkové. Malý příklad:
Počneme v rodině, kde dosud nebylo upotřebeno ná
hražky jakézoli, ušívati Vydrovy kávy žitné tím způ
sobem, že ubéřeme hned při počátku tohoto pokusu
beze vší újmy na víle, choti s aromě celou polovinu
kávy zrnkové, nahradíce ji kávou Vydrovou. Odvar
ten dostane zvláštní, silnou výbornou cbuť, na kterou
rádi navykáme. Hospodyňka pak ubírá kávy zrnkové
víc a více, až vaří pouhou Vydrovou kávu šitnou. Po
celoměsíčním ušívání téže nechť zkusí někdo a vypije
šálek zrnkové, obyčejně silné káry černé. Třesení údů,

pot, bušení srdce, tlukot ve spáncích, závrať — toť

sou přímonásledky této otravy. Druhý účel je úepora:echť šetrná hospodyňka upočítá obnow, který přiuší
vání kávy Vydrovy ušetří, z něhož lecoe jiného po
Hditi se dá. Plyne tedy z toho, že nejen Šetrné, ale

i o zdraví vý milých dbalá hospodyňka jiná kávynekoupí než Vydrovy žitné V Králové Hradci pro
dává Vydrovužitnou káva p. Řezáč, kupec.

Druhé vydání „Jana Husa“ jestúplně
rozebráno, takže nemůžeme posledně došlým objed
návkám vyhověti. Poznamenáváme ei tyto objednávky
a kdyby ještě vrostl počet žádaných výtisků aspoň na
1000, přikročíme ku vydání 3. Živá poptávka po na
šem spisku jest nejvýmluvnějšíodpovědí na rosum
n ého“ kritika v „Vč. Stráši“ a v „Národníc

Listech“. Redakce „Čas. Úvah“,

Ovooniotví na Cáslavsku a Kutnohorsku.

Málo je krajin na celém širém světě tak pů

vabných a milých, jež obestřeny jsou takovou krásou, jako okolí staroslavné Čáslavě a Kutné Hory.
Vzpomínám si, jak často moji přátelé, které jsem po
prvé zde prováděl, s potěšením a radostí volali, že
teprvé nyní poznávají, jak krásná je naše země! F'rvní
město porstalo téměř na rozhraní přeúrodné nižiny a
výběžků česko-moravské pahorkutiny a jest jen po
kračováním pradávné osady předhistorické, která ee
s návrší na Hrádku přestěbovala ponenáhlu na místo,
kde se nyní královská Čáslav prostírá, kdežto Kutná
Hora vynikla v době daleko pozdnější a původ svůj
děkuje přebohatým žilám stříbrných rad, které v okolí
jejím byly objeveny.

Kráčíme li po silnici mezi oběma městy, pře
kvapí vás lepost okolí, jehož rámec na jedné straně
tvoří modré Železné hory, v jichž prohbí smotně trčí
k nebesům eporé zbytky někdy ohromného hradu Lich
nice a na druhé straně Tiví akála s pokračováním
horského valu k Třebonínu a Malešovu, načež Vysoká
a Kaňk rozhled usavírají.

Založením kláštera v Sedlci dostalo se krajině
zdejší moudrých učitelů, kteří naučili přičinlivý lid
hospodářství, zahradnictví a pěstováníovocuéko stro
moví. V době, kdy nebylo škol, byli pilní mnichové
jediní, kteří znali z knih a svých cest zejména z Ita
lie, pokroky v těchto odvětvích a to jiš tehdá, kdy
kraj náš ještě « veliké části pokrývaly rozsáhlé a po
nuré hv. zdy, kde panovali vládcové pralesů vlci, rysi
a medvědi.

Co nznávali mnichové za prospěšné, saváděli
při svém kláštěře a odtud šířil se pokrok do vzdále
nějších a i do téch dědin, která vznikaly na místech
vyklačených, kde ještě před nedávnem velebně šuměly
pyšné vrchole borovic, smrků a prostorých dubů.

Kosti prvých učitelů-mnichů již dávno zpráchni
věly v černé hluboké půdě, po níž kráčí nyní rolník
sa pluhem, poslouchaje sladkou skřivánčí píseň, ale
to co zavedli tito naši prví buditelé, rozhojněno sta
letou zkušeností mnoha pokolení,zůstalo podnes —
pokročilé hospodaření, pěstování výtečné zeleniny a
Překrásného vzácného ovoce.

Běhy vál:čné, jmenovitě třicetileté vojna a úpa

dok našeho národa Sadr utěšený pokroka rokyoj,ale nová doba snaží so dobouili, co- Dylome vluztaí
vinou semeškáno. Zemikna! klášter, který pomději
ovšem nestál jiš v čelo racha pohrokovělď a na je

bo místo nastoapily školy, které šíří Išsku k ovocni
etví a pěstování stromoví, jebož všade„Přibývá Vanikají nová stromořadí a stráné s pos pozemky vy
satojí se stromy, tak že mnuhé obce nemají jiš míst,
kam by mohly stromy vysasovat a v leté jsou téměř
skryty v zeleném Láva rozsáhlých sadů ovocných.

Velikou záslabu o povznešení ovocnictví a ho
epodářství má zejména rolnická škola v Kutné Hoře.

V Čáslavisařízena byla loni okresní školka ná
kladem mnoha tisfo sl., kde pěstovatí se bade jen
několik málo druhů ovocných, ale za to úrodných a
krásných; počítá se, še bude Ise každoročněaěkolik
tisíc stromků ze školky vysaditi. Tím učinén bude

konec nynějším poměrům, kdy nalesáme na kašdémtéměř stromu jiný druh ovoce. Přihospodářekém drag
stvu zařízen byl odbor pro sušitkování ovoce, vyrábí
ne ovocné víno, postavenabyla sušárna, kdo se sa
šily švestky, hrošky a vařila cezené povidla, která

vynikají sladkostí a lahodou a do nichš dávány jn
plody zdravé a dobré. Družstvo sákoupilo téš větší
množství ovoce, jež vyniká barvoů, jemnou a

chutí a ješ dobře balené všude zaaflá. Zajímavo d
že došly objednávky i se vzdálenějších míst jako
z Tiroleka a Krajiny. .

Z letošních drubů nejvynikajícími jsou mohutný
cář Alexander svou krásnoubarvou 8 všácnou
chotí, pak stejně velký selenavý: libernáč a tem
něčervený kardinál. K nim druží se množství
druhůrenet,z nichš zvláštéroneta Šem aňská
prozrazojící se při dozrávání lahodnou chutí a citro
novým zabarvením, sploštelá, krátkostopká jest pra
vou pochoutkou. K ní staví se na stejné místo re
neta zlatá, kaselská, ananasová Vedle
těchto v pravdě krásných plodů na staré svó výši
drží se vzácné ba v době naší velmi vzácné České
jablko míšeňské s skvostnoubarvitostíproslulé
jablko glašsko-míšenské, kteréleskloua tu
hou slupkou upomíná na jablka tirolská. Nevzhled
ným zevnějškem známé jablko ko šen 6. o nějš brousí

se tak Často vtip, tají v sobějen dužnatinu,plnouMbesnéchoti, ona panenská jablička s červeňon
čkým nádechem jako tvářičky spanilých našich ven
kovských děvčátek — kraeavic. . .

Vedle těchto rozličných drahů jablek jenu ta
i moohó drahy hrušek, překvapující svojí velikostí
i dobrotou.Jmenojem:poděbradku, simní dě
kanku, pastornici a naší, speciálněnaší Čáslavku.

Sklízeň bohatá, odměna práce vykonané skvělá |
Hospodářské drožstvo, které tolik péčevěnoje povzne
sení ovocnictví, může býti hrdo, bnde i výdělek slušný.
Snabyjeho věnovanézvláště menším pěstite
lů m koranovány budou tak výsledkem uspokojojí
cím. Přejeme mu z upřímného erdce, aby snaba jeho
došla náležitého ocenění, neboť staví se v čelo utln
čovaných, kteří zvláště vposledních dobách vyssa vání
byli nesvědomitými cizinci až příliš. :

Všecky druhy ovoce zasílá družetvo roztříděné
a to v jakosti nejlepší. Proto kdo si chceš pochutnati
na dobrém českém ovoci, neopomeň 8e 0 rátiti na
český tento podnik. .

i Práce k jeho budiš pobídkoui ostatním k hoj
nému pěstění zanedbávsného dosud neb málorášenému
odborn hospodářekému!

EEE

Výkaz
příspěvků členských a darů na Adal

bertinum za říjen.
ČI. eakládající splatili čís. 6., 46. a 47 po

20 sl. = 00 sl. ČI. skutečných po6 sl.: čís.86.,
68., 86., 87., 88., 92., 94, 95., 97., 188., 186., 178
(1—). 257, 261., 370., 286., 303., 840 (3 —), 344
10—) 861 — 98 zl. Čl. přísp. po 3 sl. 50 kr. čís.

76., 76., 78 (2.—), 80., 81., 83., 88., 86., 150 (6.—),
181 (1—), 162 (1H—),188 (1 -), 166., 171., 289., 383.,
283., 204., 812., 817., 386., 338., 860., 363 (g—, 383.,
884.,881(1—)= 6321.Dary na Adalbertinum:
P. t. pánové: Jos. Vondráček, far. z Kasle 80 sl. 50

kr, J. Kobn,bis. vik sekret.Von, 30sl., jen
Hofman, b. vik. 'a arciděkan v ratnově 10 sl. — Po
u. U. Sehnal, b. vik. v Bělohradě,Ferd. Kutecher,
b. vk. sekr. v Maršové, Raim. Franz, cm. b. vikář,
Fr. Hroneš, far. Bohuslavicích. Po 4 zl.: Jos. Píša,
far. ve Vejvenovicích. Po 3 zl.: Jos. Votočka, farář
v Rokytnici, „V. Honzák, farář v Kratonvhách, Lad.
Klouček, farář v Niederčit. Po 2 zl.: Josef Stříurný,
far. v Poniklé, Jos. Pucholík, far. v Boztokách, Fr.
Vinář, statkář v Podu!šanech, V. Lebdačka, admin.
v Něm. Vyskytné, Fr. Říha, far. v Levíně, Fr. Balcar,
far. v Lošanech, Jos. Fiedler, far. v Nové Pace, Ant.
Boukal, for. v Pecce, V. Matykl, far. v Ketselsdorfa,
V. Bier, bisk. vikář v Litomyšli, Ant. Pohley, farář
v Hermanseifen. Josef Scbrutek, farář ve Vlčicích, V.
Fuchs, b. vik. Frachet. Po 1 2l.: Al. Štemberk, far.
v Branné, P. Šimek, farář D. Branné, Josef Sedláček,
farář v Kalné, J. Kousal, far. v Mříčné, J. Holzman,
koop. v Mříčné, V. Ehl, far. v Schwarzentbalu, Ant.
z Altenbuger, far. ve Vitkovicích, Jos. Vomočil, kapl.
v Jičíně, Jan Groch, kapl. F. Pičkop, prof. Josef Sy
váček kazatel, Fr. Plichta, kaplan v Ibhradě, Ign.
Weiez, farář v Chotči, Fr. Dohnálek, farář, B. Beneš,
kapl. v Libštatě, Vinc. Mrětík, farář v Nové Vsi, Fr.
Vaníček, far. v Oubislavici, Jan Vaněk, far. v Popo
vicích, Fr. Dittrich, far. v imi, Jos. Švejder, far.
v Čermné, Jos. Polák, kapl. v Mi. Bukách, Fr.Vogel,
farář ve Fořtu. Po 50 kr.: Vinc. Rameš, Jar. Malý,
Fr. Burkhert, kepl. z Nové Paky, Jos. Jirea, katech.
Josef Taček, kaplan v Železnici, J. Gottstech, farář
v Mohrem, Kar. Macháček, far. Abtedorf, Jos. Vyhná
nek z Blumenau, Fr. Křivohlásek z Ditteredorfu, V.
Strnad z Kórbera, 9. Štěpán s Lanterbacbu, J. Schmiod '
kat. v [rntnově, Karel Zocher, kapl. vŽacléři, Josef
Nosek, kapl. v Miletíně. Po 80 kr. Jos. Winkler, kapli.
v Losenicich úhrnem 160 sl. 80 kr. celkem 881 sl.
80 kr.

Katagborští „Mostemet“. Dřívějšíradi

kůl- a katisodnite!pod B. Pacák, předovda madvlastensckých spolkůvzal ai se komcipienta dida día.
Bondyho, porkmistr Macháček nevšímajesi če
ských katolických šivnostníků, kupaje deky od side

Manka, v obecních činšácích jsou nájemníci židé,poČecha Preiningra tam nebylo místa, a šicí stroje Ka-
paje porkmistr Macháček u „dajčnacionála“ Mac
jehož „Podv. Listy“ šteroplovaly na vlasteneckéhoMo
ravana, ač Machgcek po 80let rdousí české čkoly,.
spolky a živnostníky olomoucké jakoten nejzavřanější
Prašák. A tentýž Macháček te sastaváren
ských a městských zsřízenců sbání plné
ských žen a živnostníků!

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 12. listopadu 1808.1 hl'

sl 7-25 45 600, šito sl, 6.60 až 6-85, ječmena.
4 76 až 5-15. oves sl. 2-76až 8-10, proso zi. 600 aš
810, vikve sl. 4— aš 500, brách sl 7— až 850
čočka sl. 08-60 aš 18-00, jáhly sl. 9-00aš 000, krup
9-00 až 20-—, bramborů sl 1-30 aš 130, máku 19 sl,
lněného semene 8 al., 100 bg. šitných otrap 6-26 si.,.
1 bg. n.ásla čerstvého 1-10 sl., 1 kg. cádie vepřového
0:80 sl., 1 kg. tvarohu 0-14 zl., 1 kopa selí 180 al.,
1 kopa kepasty 0— al, 1 bl. cibule 280 sl., 1 kopa
drobué zeleniny 3-00 sl.. 1 bl. mrkve 000 sl., 1 bl. ja- 
blek 2-80 sl., 1 bi.krubek 660 sl.

Pozvání ku předplacení,
„Obnovu“ lze předplatiti počínajekterým-

koli číslem.
Na Obsovu předplácí se ročně . . 4 sl

„ pololetně 32 sl.
. . „ čtvrtletně 1 sl.

"Příznivcelista prosíme v saslání adres těch
osob, které by nás list předplatiti mobly aochotny“
byli. Dotasy dle možnosti ochotně vyřídíme.

Redakce a administrace „Obnovy“.

, Staré náměstí čís. 79.fe) doporučuje se P. T. duchovenstvua
: Pon tronátním úřadům P

pro malby ohrámů a po
zlaoování oltářů

a veškerých potřeb kostelních.

Malby oblzen v barvách i kresle
ných, dle zaslaných malých podobizen,

ze jichž správné provedení se račí.
Osmy co najmírnější. 269

Plány na msiby kostelů vypracují na
požádání ve všech aslozích s přilože

nými rozpočty.

Fándy K českémuold
rávě byly v tisku dokončeny a možno objednávky jiš.

vyřídit. Kniha čítá 192 stran. 80 (formát Oltáře) a pro
dává se (bez tary): ©

1 brožovaný výtisk- - -+ -+
1 v poloplátně váz. výísk
1 v plátně vás. výtisk
1 v plátně váz. se zlaceným křížkem za 27

Pro knihkupce cena při brož. v ích o B
vázaných o 4 kr. nižší.

Jelikož Nápěvy objednávány budou jen po jednotlivých.
výtiecích, jichž cena nízká nedoponští zasílání zvláštních
účtů, díti ze bude zásilka Nápěvů při objednávce do 5
kusů jediné proti předem zaslanému obnosu, k němuž:

račtek pl. t objednatelé přiložiti na porto
při 1 výtisku 3 kr.,—M —

o „

SND-Hine varhan k čes. Oltářia kniha nápěvu:
k něm. Oltáři nacházíse v sasbě.jj

v částech dříve dostal se
dán postupně asi ve 4 neb 5

ji“ obsahují melolie pro
Oltář obsaženým. Kromě toho

Aby Hlas varhan aspoň
do rukou žadatelů, bude
sešitech „Mápěvy k O
zpěváka ku všem písním v
i chorální nápěv k litaniím — Otče náš, Zdrávas

Pod ochranu Tvou, Zdrávas Královno, Anděl Páně.

Při nápěrech podložen x pravidla pouse1. verš, tam však
kde by mohlý nastati obtíže s podkladem textu, aneb kde
praktická potřeba toho se ukárala, podloženjest text tak,.
aby

značenajestv „Nápěvech“tačnějším tiskem slabika
přízvuk ve slově mající.

Při každé písni označeno, odkud nápěv vzat byl.

Atelier pro malbu dekorativní

specielně kostelní.
Návrhy přesněve sloku vypracují te bezplatně,

Za selidné provedení záraka. o
Malba nových a restaurování starých, sebe více

zašlých obrazů

Vilém Wondřejo,
akademický a dekorační malíř dříve ve Vídni,

nyní w Praze, Smíchov, Celná ul. č. 68.



Jan Kalis,
hodinář a zlatník

v Rychnově a. Ku,
272 d »poračaje

svůj hbojaě ztoobsný sklad
zlatého a stříb. zboží,
hodla kývadlových, ka
posních v cenách mírných

a se záruka.

SRB“ dodává pod 6-leton zárukou, též na splátky "Sg

TeSritarechALBERT R. ŠŤOURAČ. (niky zam.

Cestující se přijímají ma stálý plat i na provin
Dóž as solitey.A Ko> ODAD GADGCADao Gat (3ECN, > a- 36 U > ý 7 (>WE07 p

OA AD AD CAU CSC ULU-VE3 7 7 7) A

O000000000000000000OO000000000000000000000000

: Jan Stoupa v Praze,
Václavské náměstí Číslo 32.

duporuduje

záclony krajkové bílé, záolony krajkové creme, záclony krajkové barevné,
Záclony muselinové, záclony tylové, záclony jednodílné (story) záclony lá
kové, záolony marokánské, záclony azminsterské, zdolonyžinilkové atd. v

nejbohatším výběruv továrních cenách.
Bus“ Mlustr cenníky zdarma a franko. “jij

"j„ soukeník

J dll Horák, v Rychnověn.K
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobu podzimní a zimní,
Též velejemné

látky na taláry,
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, malou objednávku na

359-4
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U. VÁLEK,
Umělecký úslav

pro pro . zkoušku.

. malbu chrámo- , Při hromadném objednání větší výhody.

malbu hd skle vých oken školkářeký Téžna splátkybezzvýšenícen!
k v Pamět

F 9 niku RODOKOOKOOKOKO
zB. ŠKARDA 8 uChlumce

Tabulky s modliižan;
k požehnání „Panem de coelo“,

po mši sv. „Zdrávas Maria“,
do sakristie 8 modlitbami kněze při obláčení

nabízí pro zimat a jarn
vysazování stromy ovocné
vysoké i krsky, sazenice pro
živé ploty, křoviny ozdobné,
konifery, divoké | stromy
pro stromořadí, pláňata atd.
Statisíce sazenic v zásobě

Zkrát prvalmice.
„ „námi Tysnimenán.!

i

okna chrámová | každého

slobu i provedení se zaru
—é—— . , bohoslužebných rouch

Ce čením práce nejmodernějším nné ně, Výpá Krásné provedení písmemi u missálovým.Pro
nníky, rozpočty atd. požadavkům vybovující. M, ený cenn dávají se nalepené (po 16 kr.) i nenalepené.

i veškeráodbornáradazdarma. Prvnígvětabulkyv úhlednýchčernýchdeakách50 kr
a Objednávky vyřizuje— . . . ,

Phěnix B k k nf kova pomáda RANNRN NN ISK. KNINIskarha.
: Sny penu výsavy Prozdravotnictvía ošetřováníne- Kř t í li tši 3 očnýchve Štuttigartér. 1800., jest dle lékařských úsudků res n IS y = :Ů a děkovacíchpřípisůjedin skutk 1 O000 O0 OOO0GOneškodnýmprostředkemK ozitení plného 2bu) ex offo ooOO o©

ného vlasu u dami pánů,jelikožinazamezení vy= = Založeno r. 1821.
padávání vlasů a tvoření se lupů; i zcelamladí 40 kusů 30 kr. u
pánové dosáhnou její užívánímmohutného kníru, zá- nabízí a i
rukaza výsledeka neškodncst.Tyglík 80 kr., pošt neb| sk knihtiskárna, Nejstarší závod soukenický

Í „| dobírkou go kr, v Rychnově n Kn.
K. HOPPE, Vídeň-I.,Wipplingerstrasse 14. KRRRRNNN O- firma

ml
»)

Výbornou chuťkávy docilite

přisadou

Dydrovy
m

kávy
sitně!

Denní osvěžení; chuti k jídlu, okamšité posily
sesláblým a starým lidem; překrapojící účinek stíže
ným chudokrevností, chorobám plic a re
konvalescentům poskytuje skleníčka ře
ckého vína: MAVRODAPHNĚ nladké,ACHAIER
BEC méně sladké, obě vína desertní a pro nemocné,
Jisované z čerstvých hroznů Malvasinských. K obdržení
u pp. lékárníků A. Spory, K. Hubáčka, v Hradci
Králové, jakož u firmy H. F. Seidel, Praha Vodi
čková ul. č. 8U, hlavní sklad spol. Achaia v Patrasu
proČechy, Moravu a Slezsko.Ceny: Celá láhev 175 zl.,

ůl láhve 90 kr. Toto víno nezkazí se v načatých,
bře uzavřených láhvích. (108)

»m————————>
Weg“ Právě vyšlo "NE

(tiskem biskupské knihtiskárny1

VADEMECUM

Brevis Synopsis
materisrum et casnum in cara animaram freguenti
orum.

Ád usum potissimum clericorum et neosacerdo
tum juxta optimos fontes et probatos auctores concin
navít

Dr. Antonius Brychta
Stran 544 — 89. — (Cenabrož. 160 sl., poštou 175 sl.

Kniha se schválením Ordinariatním vydaná se
stavena je po způsobu slovníku abecedně, podávajíc
knězi bez obtížného hledání poučení bezpečná ve všech
pochybnostech kněžského působení se naskytujících,
se všech oborů vědy theologické. Dodatek podává
v authentickém znění regolas Jaris Canonici, seřadění
bludů Wiklefových, Hasových a Lutrových, důležitou
konstituci papeže Pia IX. „Apostolicae Sedis“ o cen
surách církevních a konečně připojen jest celý Syl
labus. Podrobný index usnadňuje hledání v pochyb
nosti —

K hojným objednávkám této praktické pro kněze
příračky, pravého to „Vademecum“ odporoučí se

k nejochotnějším službám oddaná

Biskupská knihtiskárna.
n lh

Josef Jaroš
(majitelAnt. Jaroš)

nabízívelký výběr látek pro dobu

pdzimní a zimní
všeho druhu v cenách rejmírnějších.

ěj

irmne
»

Zvláště uposorňuje na látky pro
vid. duchovenstvo a úřednictvo.

Svůjksvěmul!

OOOOOOOOO

Vzorníky na požádání franko. Objed
návky vyřizují se vzorně a rychle.

Gas“ Na zvláštní požádání prodává se
též na splátky."ij

"—ODOOOOOOOGOOOO0O0

Cenynejm

ooZaloženo r. 1821.
OOOO00000000000000

Odraní mánha: Kotva.

LINIMENT. CAPSIGI COMP.
z Richtrovy lékárny v Praze

uznává se za výborně, bolesti utišujicí natírání; jest
na skladě ve všech lékárnách za 40 kr., 70 kr.a 1 zl.
Všeobecně oblíbený tento

domácí prostředek
žádej vědy jen v původních láhvích e naší ochrannou
známkou„kotvou“ z Richtrovy lékárny.
Buď opatrný a přijmi jen láhve s touto jo V
ochrannou známkou za původní přípravku. |

SRiohtrova lékárna „U zlatého Iva“ v Praze, JINÝ 4



GRAND HOTEL v HRADCI KRÁLOVÉ©

W neděli dne 20. listopadu

velký vojenský Koncerí
kapely c. a k. pěšího pluku č. 42. vévody z Cum
brlandu, Bruněvika a Luneburku, osobním řízením
p kapelníka.

Začátek ve 4 hod.

K hojné náštávé uctivě zve

Vstup volný.

Josef Morávek,
hoteller.

kl
Elumpolecká

sukna a lodny.
Dámské lodny.

= Modnílátkyoblekové na zimníky a
haveloky z čisté ovčí vlny v levných %—

cenách doporučuje

Karel Kocian,
soukenický a první zasílatelský závod

v Humpolol.
Vsorky k nahlédnutí franko.APOD

Dlabačovi české zákusky
jsou jakosti nedostižené bal. 25 kr., 50 kr.

Lomnické suchary
1 kg 80 kr., 1— zl., 120 zl.

Císařské suchary
1 kg 150 zl.

Čajové zákusky
t kg 150 zl., 180 zl, 210 zl.

Novinka!Gufreutes Pariserin Novinka!
t kg 260 zl

Velkývýběrcukrovinek na vánoční
stremek krabice i"— zl. až 4'50 zl. a výše.

Velkývýběrdortů, enkrovimek ku ho
stinám a pod.

Poštovní zásilky 2krát denně od 5 sl. počínaje
franko stanice.

" Zasílá

Karel Dlabač.
Jičín. Čechy.

<)
Besede v Hradci Hrálové

pronajme
=hostinství *
ve spolkových a restanračních svých ifstnostech

od 1, ledna 1899
za výhodných podmínek, jež ochotně oznámí po
kladníkspolku, p. I'h. Eeřina, městský

důchodní v Hradci Králové.

ČĚS 0 ES
Významná círk, novinka od prof, dos, Foerstera!

Práve vyšla:
Missa Jubilaei Solennis

guatuor Vocum organo comitante.
In memoriam expleti feliciter semisaecularis gloriosi

regiminis Snae Cáesarene Regiae Apostolicne Majestatis
FRANCISCI JOSEPHI I.

| AnctoreJosepho Foerster, Op.36.
Sacrae Metropolitanae Ecclesia Pragensis Capelize Ma

stro In Conservatorio Pragensi mucicae Professoro, Aca
emiae bohemicáe Imperatoris Francisci Josephi I. Sodali

extraordinario,

2 Partira a hlasy 3 sl. netto, hlasy po 30 Ir, netto.

ča (RB Nová tato prácevěhlaméhonašeko krkovníhoo kddná
odestranné přísnéa ocenění. "I pochyčnosti,

Nakladatel Fr. A. Urbámek, český knihkupec
vwPraze, vedle národního divadla.

Prvý český závod hudební.

© nejnovější soustavy
práce solidní ceny levné

doporučnje

«e ČENĚK BUBEN+
kočárník v Nradel Králové.

Vyznamenáno na výstavách: V Jaroměři stříbrnou, v
Dobrušce slatou, v Praze státní broncovou medailií,
v Hradci Králové nejvyšší vyznamenání čestný d'plom

s právem rašení slaté medailie s koranou.

PRB*Nejlepší“

Slováckou slvovict
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

K. Nesňal v Uherském Brodě
(Morava).

1V A V.AVWVA
Teho bisk. Milost, Pan dr.

Frant. Leopold svobodnýpám
Leonrot, biskup Eichstěttský,

piše o spisech Dra. K. Maye:
„Omezuojise přitomto svrchovaně interesiantním a

napínavém díle, jež také mladlímu čtenáfstvu Des obavy

předlošenobýti můše, pouze tím, že jej svýmPoýřký“Netem několika usnalými slový dám doporučiti“. . “

Teho bisk. Milost, Pan dr.
Bernhard Hóting, bisk. Osna
briický,

piše o spisech Dra. K. Maye:
„... Poněvadž četba tato stejně jest mravně čistá

a zábavná jako poučná a k rozšíření duševního obzora
čtenářetva velmi vydatná, neopominu ani já za příhodné
příležitostiknihy tyto doporučiti....“

Ze spisů Dra. K. Maye vychází právě vneskráciném
autorisovaném překladě českém nejlepší jeho cestopisný
román „Po stopě slého čínu“ s ilustracemi J. Ulricha ve
dvouarchových sešitech po 16 kr. Předplatné na 10 sešitů
zl. 150, přijímá každé knibkupectví i Nakladatelství Jos.
R. Vilímka v Praze, Spálená ulice č. 13.AWAVAW,
Mše ku cti sv. Václava.

„»
Král. saský varb. Tregler, Missa In honore

sancti Venceslal, priocipis Bohemiae. Mše ka ci s
Václava, knížete Českéhopro smíšený sbor 8 průvodem
varhan (oblig.) Partitara a hlasy 3 zl., hlasypo 16kr. netto

Red. Skuherský, Missa In honorem sancti Ven
eeslal Ouatnor vocum inaegualinm comitante organo.
Partitura, hlas varhan a zpěvné hlasy 2 zl. 60 kr „zpěvné
hlasy po 30 kr netto.

Řed. Sychra, Mše kn cti sv. Václava pro: a) 2
hlasy (sopran. alt), b) 3 hlasy (sopran, alt, bas) c) 4
hlasy, soprán, alt a tenor, bas s průvodem varhan nebo
dvou honslí, violy, violoncella, basy a dvon rohů 3 zl.
50 kr., orkestr hlasy 1.60 kr., zpěvné hlasy po30kr. netto
OY“ Seznam u mne vydaných církevních skladeb za
šlu na požádání kamkoliv zdarma franko a lze u mne
dostati každouhudebninu nebo knihu.

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlastní dílné na umělé truhlářské i čalou

nické zboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
ze dřeva ořecbového, dubového, černého a vyklá

daného

OW pérovky a žíněnky, 08
spony a sáslony do oken, hladké i zdrhorané dle

frene. způsobu. 151

Práce vesmče důkladná v cenách mírných.

pravý, s itelského víne, tělletý, 1 lt,
po 3 zl. 0Gognac

upa 25,00 rt © r
Slivovici starou 1 litr po 80 kr.

Borovišku pálenou z tatránských jalovčinek, 1litr po 80 kr. vše jakosti výborné

avšak v cenách jakosti přiměřených, na
bízí závod na zužitkování ovoce

JU. G. das, Tomáška ve Vysokém Nýtů :
3 Cognac, který se z uherských továren 4
litr po 80 až t zl. ve velkém prodává ado Prahy
v značném množství dováží, nemůže býti a mení
cogmac pravý, nýbrž padělený; neboť « litr
vého cogmacu stojí výrobce semého, tdyž
s apparátu teče, 1 zl. 50 kr.

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys. Mýto
obal neb soudky účtují se v cenách vlastních.

Vzorky zasýlají se sdarma a franko.

OMB> Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15pro

cent.P o

LUDÍ NEJEDLÝ

| korativní

male kostelů ©
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchého af do
uměleckéhospracování, restauraji etaré malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
luji obrazy nové. 2) |

Návrhy va slohu stavby kostela se na
požádání ochotně vypracují a rozpočty předloží: KI a =

Do Hradce Král, a okoli!
W>NejnovějšíB

dámské rakávsíky a dámské klobonéky
z kožešiny; novotiny:dámské kočičky a
límce; velkývýběrkožešinových podšívek
pro pány a dámy; cestovní kožíchy a má
možníky; různýchdruhůkůže do košichů

nabízí
v nejlevnějších cenách

Fr. Beran,
kožežníkv EXIradoi Králové

© Svatojánské náměstí č. 170. ©
MB-Velkývýběrčapeka přípínacích

límců pro pány. "i
Zároveň veškeré kožešnické práce a opravy a ře

dělávky řádně a levně se zhotovují.

Na úplný obiek 3 m.

AB*z1.10.80. R
Vzorek této látky, jakož i bohatý výběr moderních
druhů na obleky, svrchníky, zimníky a menčikovy
jen zaručené jskosti a v mírných cenách se na

požádání k nahlédnutí franko zašlou.

První český zasilatelský závod
Ed. Doskočila v Chocni.

v

> '
Josef KrejčíkwPraze,

umělecký závod sochařský a řezbářský.
Pisárna a dilny na Letné, 0* 612-VIL

Sklad Eliščina třída ©.24.
je uctivě

i mnoký kekazate prkno voe Če “ .
lec, křtitelny, Konsoty,svícny,lustry. |pultyatd. dle slohu kostelů

«"Renovace starých oltářů a kostelních
zařízení.

Původní nákresy, cenníky a rospečty bespistněa
franko.———,, >,>,,>—>—>—2,, ,-,,-,

svéohvalné mámé: Boch



00nejuctivěji ozmámiti, že jsem

“ otevřel nově zařízený

jenom pravá
censtvu co nejlépe a za ceny mírné posloušiti.

Upozorňají sejména na pravé druh

podl t, vínohnihých vín

— Prose o hojnou přízeň trrám v úctě dokonalé

. Kupujtečeské losy.-08

0 - věonéloterieSYsy
v ceně 25.000) korun.

Gelkom 200) výher v ceně100.000 kor,

výstavy archi

Hanirýtn:Demantový šperk

Tah 2. ledna 1899. | Cena losu1koruna.

pravý, z italského vína, tříletý, 1 lit,
po 3 zl.Gognac

Gognac; vína ovocného, šestiletý, 1 litr po1 al. 75 kr.

Slivovici starou 1 litr po 80 kr.

Borovičku pálenou z tatránských jalovčinek, 1litr po 80 kr. vše jakosti výborné

avšak v cenách jakosti přiměřených. na
bízí závod na zužitkování ovoce

d U, C, Jos, Tomáška ve Vysokém Mýtě.

Cognac, který se z uherských továren 1
litr po 80 až « zl. ve velkém prodává a do Prahy
v značném množství dováží, nemůže býti a není
cognac pravý, nýbrž psdělaný; neboť 1 litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého, když
z apparátu teče. 1 zl. 50 kr.

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys. Mýto
obal neb seudky účtují se v cenách vlastních.

Vzorky zasýlají se zdarma a franko.

Prodej jen za hotové beze srážky, — Při
odebrání v soudku nejméné 25 litrů sleva 15pro

cent.
NÍ

Jeho Eminence, pan
Jiří kardin. Kopp, kníže
arcibiskup Vratislavský,

piše. o spisech Dra K. Maye:

„Cestopisné romány Karla Maye vzhledem
k nadšenému přijetí, jakóbož se jim v nejširších
kruzích obyvatelstva dostalo, nepotřebují zvláštního
dopornčování. Povídky tyto neposkytují folikopou
favou a napínavou sábavu, ale jsow spolu boha
tým pramenem poučení o národopisných, zeměpis
ných a kulturních poměrech, což arci ne všdy
náležitě oceněno bývá.“
v Ze npisů Dra. K. Maye vychází právě v nes
hráceném autorisovaném překladě českém nejlepší
jeho cestopisný román „Po stopě slého činu“
8 ilustracemi J, Ulricha ve dvouarchových sešitech
po 16 kr. Předplatné na 10 sešitů zl. 150, přijí- *
má každé knihkupectví i Nakladatelství Jos, R
Vilímka v Praze, Spálená ulice č. 13.Z KKKKK
ETL TÍ

ch » uherských
navýtočné druby

"00 )

Dlabačovi české zákusky
"jsou jakosti nedostišené bal. 25 kr., 50 kr,

Lomnické suchary
= | kg 80 kr., 1-—zl., 1:20Sl.—

Císařské suchary
. 1 kg 16021.

Čajové zákusky
t kg 160 zl., 180 zl, 210 sl.

Novinka!Gufreutes Pariserin Novinka!
1 kg 260 2l.

Velkývýběr cukrovinek ma vánoční
stromek krabice 1"— zl. až 4'50 zl. a výše,

Velkývýběrdortů, enkrovimek ku ho
stinám a pod.

Poštovní sásilky 2krát denně od 5 al. počínaje
franko stanice.

Zasílá

Karel Dlabač.
Jičín. Čechy.

O2000GGG00

Kysané
pMA

nabízí v nejlevnějších cenách „První zelař
ské družstvo v Plotištích n. I..“ DoHradce
Králové a okolí nejbližšího dodá se povozem
— jinak franko staníce Hradec Králové. Ob
jednávky do 10 zl. na dobírku —při větších

polovici předem, není li. jiné úmluvy. Ň

Josef Krejčíkv Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a dilny na Letné, č. 612.-VII.
Sklad Eliščina třida č. 24.

doporučuje uciivé

svéchvalněmámě: Bochy, oltáře, křižové cesty,
jesle, Boží proby, kříže, evizatelny, zpověďe, křtiteln onsoly, svícny, lue: ul

a a . dleslohukostelů- vy, ny
Renovace starych oltářů a kostelních——"

z a"

Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně a.
franko.en

Metr zi. 3.60.ihakaž
MB“z1. 10.80. GN

Vaorek této látky, jakož í bohatý výběr moderních
druhů na obleky, svrchníky, zimníky a menčikovy.
jen zaručené jskosti a v mírných cenách se na

požádání k nahlédnutí franko zašlou.

První český zasilatelský sávod
Ed. Doskočila v Chocni.

Wovinka pro pány
na obleky, jakoži
menčikovyv mo

derní barvě. *

dále haveloky

, tmavootivové zhotovené“ přesně dle zde

9450.

předpisu

potřebné
délkybaveloku. mmm 259.6.

dýni ta dít
látky vlněné i bavlněné ©

| dodá nejlevnějij
W. J. Špalek

í dříve J. F. ECrušvioc
v Hradci Králové.

Závod nalézá se po Čas přestavby domu
v divadelní ulici, střed města.

který zaměstnán byl tři leta v advokátní kanc úř
a u c. k. soudu, jenž nejlepšími vysvědčeními se 7y
hásati může, bledá místo jakéholi. Laskavé nahíiky

přijme admin. t. I.

Ghrná méánla:Kotva.

LINIMENT. CAPSICÍ COMP.
z Richtrovy lékárny v Praze

uznává se za výborné,bolesti utičující natírání; jest
na akladě ve h lékárnách za 40 kr., 70 kr. a 1 zi.
Všeobecně oblíboný toste

domácí prostředek
žádej vědy jen v původních láhvích s naší ochrannou
známkou„kotvon“ z Richtrovy lékárny.
Buď opatrný a přijmi jen láhve s touto [f/ N

ochrannou známkouza původní přípravku. cd,Richtrova l6kárna „U zlatého Iva“ v Praze. (AÝ/

s velkopivovara G. Pechorra v Mnichově, e. a k
dvorníhododavateleJeho Veličenstva-císaře"4
kouského, jakož i dvorního dovatele Jeho V
čenstva císaře německého.

Toto pravé mnichovské pivo, které tak rychle
ve všech dílech světa oblíbenosti dosáhlo, depo
ručuje se svými vynikajícími vlastnostmi « Sice

"svléštoí jemností a příjemnou obutí, dále. proto,
Žeje zbaveno veškerých kvasnic, což docíleno pá
steurováním (dle soustavy prof. Paustera v Paříši),

prvnější lékařidoporučují je rádi a svědomitě.
Dále jest obsah alkoholu u Pschorrova půva

moobemmenšínež ve světléma sdánlivélehčím
pivě. Jako labodný nápoj zaujímá Pachorrovo.pi
Vo na stole nejpřednějších redin.svó oprávněné
místo.

Hlavní sklad
pro Hradec Králové a okolí

| nalésá se u pana

Molfa Bařtipána v Hradci Králová
HOTEL U ČERNÉHO KONĚ.
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Vyrovnání s Králem.
To vyromávání jest asi velice těšká věc.Aspoň v Rakouskuse už vyrovnáváme, neli od

„roku 1848, tak aspoň od 1860. A pořáde ještě
„nejsme vyrovnání.

Nejprve nastalo v Uhrách vyrovnání se zákon
m králem, proti němuž se byli poddaní r. 1848

zbouřili. Zdali je taky v ardcích všech Maďarů
rovedeno, nevím, ale aspoň odtržení Uher od

kouska chtí páni košutovei jistě. A proto vázne
peněžité vyrovnání naše s Ubrami na nových de
det let. Zdánlivě hádáme se jen o peníze, kdo má
víc platit, ale za penězi vězí v Uhrách něco zcela
Jiného.

Tak tedy s Uhrami se vyrovnati „věčně vě
kův“ nemůžeme. Potom ale máme se taky ještě
vyrovnati s Němci. Zase těžké rovnání, když ne
bude „rovnoat“, až nás prý srovná Prušák, Máme
se vyrovnati i s říši a korunou vůbec. To prý by
Šlo lehčeji, jen kdybychom si rozuměli. My
chceme království, a wolfiáni chtí království Ten
nepatrný rozdíl, že oni chtí praské a příslušen
stvím k Německu, a my české 8 příslušeastvím
k Rakousku, není prý tak veliký. Jen když aspoň
na obou stranách chceme královetví. Dle proroků,
jakým je, nemýlím-li ae, litoměřický Lojzíček, půl
mistr Fuvke, přijde na nás „mlhavý den“ jako
druhdy na Bílé hoře, a bude vyrovnáno. Ale kdy
tohle jen budo? Kdo se toho dočká? Kolik pru
šáckých ardcí v Rakousku přestane tlouci, kolik
„deutache Zungen“ přestane „klingen“, (kolik ně
meckých jazyků přestane zníti) než toble vše bude! ?

A mezi to dere se ještě jedno vyrovnání.
Nemajetní se chtí vyrovnávati s bohatými, mali
čká peněženka s kasou wertheimkou, brambory
8 pečení, kofalka se šampaňským. Toble je tak
mrzutá věc, že to může zadržeti i to vyrovnání
naše s pruským králem dle přání wolfiánů. Může
z toho povatati netušené vyrovnání zoela jiné. Za

pomene ge na libé zvuky té „deutsche Zunge“, avodou se spojovati Němci i Češi, kteří něco mají,
proti těm, kteří nic nemají. Nemajetní začnou ho
vořiti petrolejem, a za majetné budou houkat ka
nóuy. A lopaty budou konati to vyrovnávání, lo
paty totiž hrobařů. Jak to potom bude dále, to
nevím. Ale to vím, že se n. p. ve Francii vyrov
nali s králem na popravišti.

Podivné to opravdu vyrovnání! Ale pozor!
Takhle událo se ve Francii vyrovnání s králem,
poněvadž král nestaral se o vyrovnání s Králem,
s Králem věčným, s Bohem, s Kristem, a církví
přišel do rozporu národ francouzský vinou slabých
králů, a když již svrchovaný čas byl, nestaral 80
přeci král o vyrovnání s Králem. Domníval se,
že povolováním těm, kteří odpcrovali Králi králů,
on král lidský sebe sachrání. Stalo se naopak.

A proto je mi líto zemí, říší, států, národů,
v nichž se všecko možné vyrovnává, jen ne ten
vždy víc a více postupující a 8e zmabající rozpor
národů s Králem králů.

Pobleďme n. p. v neděli na život v leckteré
říši, v leckterém národě. Zákon Krále věčného
sní: Pomni, abys den sváteční avětil. Ale json
státy, kde ministr dává dispens od nedělního kli
do, kde zákonodárný sbor stanoví celé řady výji
mek od zákona Božího, kde „zákon“ dává volnost
jen asi půlku neděle oddávati 8e klidu v hospo
dách a při zábavách.

Jsou státy, kde se o hlavách jejich nesmí
mio potupného říci ani tisknouti. Ale potupy Krá
le králů sa nepoměrně málo trestají a upírání vše

. mohoucího, děje-li se tiskem nebo ve škole, nazývá
-Se „vědou“ ata je dle zákona — svobodná. Ob
zvláště to je smutné, že blasatelé sákona Krále
věčného mohou 8e tis-em nejdrseji tupiti a po
mlourati, a není nikde dovolání proti tomu, jeli
kož soud lidu obyčejně za nevinného vyhlásí i
nejspustlejšího pomlouvače. Jaou státy, kde se od
půrci Krále věčného zmocnili všech škol, pobravše
1 budovy i jmění, jež náleželo katolíkům, etitelům
jeho.

Někde jsou zákonodárci tak svobodomyalní,
že se ve škole o Králi věčném vůbec ani mluviti
nesmí. To je ve škole pro děti. Ve vyšších se však
již smímluviti, ala proti němu. A kdybyse kdo
z učitelů opovážil pro něj mluviti, jeat sesazen.

Jinde to dělají jinak. Dvě hodiny za týden

se smí o věčoém Králi mluviti, ostatně se celý
týden o něm mlčí. To je ve školách pro děti. Ve
vyšších poněkud se sase ještě dvě hodiny mluví
o Králi králů, ale tu i tam již slůvko proti němu
smí padnout a pak doma čísti mohou žáci, coko
liv chtí..

K uctívání Krále králů se žáci vedou jednou
za týden, alo mnobde se domyalí, že to je jen tak

rosatimní Král žáků, až vyjdou ze školy, budou
o zbaveni, všdyť mnozí z těcb, kteří je učí, cho

vají se tak, že to i slepý musí vidět, že to jest
en král dětí a — v nejlepším případě — starých

biček.
A tenhle spůsob oddanosti ku Králi králů

jest nad jiné nebezpečnější. A proč? Inu proto,
že se může na horu i dolů blásati: Vše je v po
řádku! Kteří to chtí jinak, to jsou buď škaro=
hlídové vše černě vidící, vždyť mravnost stoupá (l),
anebo fariseově, kterým se nejedná o Krále věč
ného, ale aby sami kralovali. A proto 8i musí
stát ua ně dát pozor, aby pod rouškou úcty ke
Králi věčnému nepodrývali moc krále pozemské
ho! A tak to blásají buď ze zaslepenosti, aneba
vědomě; a to právě proto, aby to na konec došlo
k vyrovnání s Králem třebas po způsobu francouz
skám aaebo po způsobu brasilském, kdež císaře
jedooduše dali na loď a vyvezli ze země. A proto
8e mi zdá, že i Rakousko potřebuje nade všecka
jibá vyrovnávánívyrovnání s Králem, s Bo
hem, 8 Kristem, 8 církví.

Dokud to nebude, bude se neustále „vyrov
návati“ a. nikdy se jak se patří nic nevyrovná.
Dokud se upřímně nedá Králi věčnému, co mu
liberalismus vzal, bude říše v nebezpečenství, že
ji tak vyrovnají, až z ní nic nezůstane.

Čím dále jsme od tobo vyrovnání 8 Bohem,
tím více plní se duše naše strachem o Rakousko
a tím i vůbec o národ náš. Neboť

vésbarodly. administrator potravní daně a 13 místv radě. Óběstrany jsou čestně zavázány svorně
voliti jmenované funkcionáře. — Nyní něco z útejů
strany národní při letošních volbích funkcionářů.

Na místa náměstků navrhování byli v éře
shody dosavadní pánové: Dr. Srb a Viček, dále

pře se věčníkagdidáti: Vos! a Rus. Vpředčžné poradě nedošel dr. Srb milosti hlavně při
činěním drů Kůkhna a Eiselta, kterýž tlučením na
stůl dodával vývodům svým důrazu, ujistil, že bu
de z toho vyvozovati konsekvence, že ho nikdy
nebude voliti a mlavil něco o felonii před 7 lety
se sběhnuvěi, křičel, že musí dr. Srba přibíti na
prkno, ačkoliv osobně jeho si váží a jej ctí. Starý
zasloužilý .veterán, řiditel Tonmer z toho přibití
dostal strach a vyčinil dr. Eiseltovi, co se do ně
ho vešlo Při hlasování propadl dr. Srb a za prv
ního náměstka navržen p. K. Vlček. Za druhého
náměstka navržení kandidáti po třikrát opětované
volbě pánové Voitl a Rus. Nyní teprv prozírli
důvěrníci. i dopátrali se spiknutí a viděli, že vlast
ně prvním náměstkem chce býti dr. Esselé i úr.
Kůhn. Počala agitace z obou stran. Kopecký mohl
si noby uběbat, jak agitoval pro dr. Srba a Vlč
ka; na druhó straně běhali Schwarz, Parůžek, dr.
Eiselt, Voitl, Tereba a Stýblo — strana pivovaru
pro Voitla.

Po scénách v národuím zdrožení nikdy nevi
daných poukázal dr. Milde na zásluby dr. Srba
a rozbodně vyslovil se proti kandidatuře p. Voitla.
Bylo poukazováno, še se ani za předsedu „Jedno
ty“, která jest za jeho vedení v rozkladu, nehodí,
měl prý se poděkovat, když na starém městě při
volbách propadl i neměl se dát na novém městě
kandidovat. Vůdce Jeduoty, vratiž se z bitvy 8
kopím neb ua kopí. Mluveno něco 0 rybářce, lí
čena jeho náruživost taneční až k pádu a pouka
zováno na kýženou příležitost, starým udělati osta

a říší dle tobo, jak se sním kdo vyrovnává. Nej
zřetelnějším toho důkazem jsou po dějinách ná
roda židovského právě dějiny národa vašeho.

Revoluce od roku 1618 chtěla na Ferdinan
dovi II. taky „vyrovnání“, ale takové, aby při tom
vybynula církev Krále věčného. Ale spolu s ní
by byla též zahynula dynastie a vladařská moc
rodu habsburského. V nejnebespečnějším okamži
ku, když zbovřenci vnikli až do hradu, ba až do
pokoje Ferdinanda II., sahleděl se císař na obraz
Krále a po krátkém ujištění, že se mu nevěrným
nestane, odinítl vyrovnání, jež by bylo bývalo ne
vděkem s nespravedlaostí oproti Němu. A blel
Říše, království, rod korany byly zachráněny.

A tak to bude zase. Jestliže se v poslední
tuto, jak se zdá, hodinu, v době opravdověho ne
bezpečenství, Rakousko rozpomene, že proto bylo
od Prozřetelnosti udrženo, aby chránilo království
Krále králů, jestliže se vyrovná 8 Králem věčným,
jemuž tak mnohé právo liberalismem vzato bylo,
pak bade zachováno i kdyby Prusko sebe větší
rojsko mělo.

Jestliže to však v Rakousku k upřímnému
a rozhodnéma vyrovnání s Králem a s jeho krá
lovstvím — totiž a církví — nedojde a při tom
kulhání mezi liberalismem a katolictvím se zůsta
ne, pak máme strach, upřímně řečeno strach — 0
další trvání jeho. Když se království israelské stalo
nepotřebným, an národ židovský svou úloha ne
pochopil, byl rozmeten. A tak tedy brzy vyrov
mání s Králem, aby nebylo pozdě, jako druhdy ve

Francii! O

ZPrahy. ©
Ko konci éry kompromieení proveden akt,

jenž jednak poměry na radnici ale i úpadek „Jed
noty“ askleslost „Klubu“ charukterisuje. Bylo tu
díš nutností, jak jsme v dopise z Praby dříve
uveřejnily, ufvořits stranu novou, která by bez
obledu na politiku a třídění na Staro a Mladoče
čechy — spojila mužné charaktery čistých rukou
v pevný jednotný šik, jichž hlavní snahou by bylo,
uspořádati buspodářství obecní. Ku objasnění ny
nějších poměrů sdělujeme, že dle kompromisu na
3 leta uzavřeného připadá mladým místo staro
sty, vrchního řiditele chudinskéhoústavu a 11 míst
v radě městské; straně národní pak 2 náměstko

Ve sboru obecních starších došel dr. Srb
milosti u Mladočechů proto, že není v dobrém
poměru k dr. Podlipnému, Vlček však nebyl v.leu
od mladočeské strany proto, že prý tahá kaštany
z ohně za starosta dr. Podlipuého a ze staročeské
strany nebyl proto volen, že veřejně se prohlásil
pro dr. Srba i dostal z 81 hlasů pouze 52 hlasy.

Teď něco o volbách do rady. Velký rozruch
způsobilo, že J. Kopecký, který po I5 roků v ra
dě zasedá a svou činností v Jednotě všeobecně
znám jest a K. Vendulák po tři leta řiditel chu
dinského ústavu do rady městské zvoleni uebyli.
Tento aspiruje prý na místo náměstka, která hod
nost prý mladým připadne, až dr. Srb staroče
ským starostou se stane, proto ta nevraživost dr.
Podlipuého proti němu. Kopecký pak jest spiklen
cům trnem v oku, obáván, že šmejdv ctižádostivé
koterie zná. Protože byl pro dr. Srba a proti
Voitlovi, protože roztrušováno bylo, že nechtěl
vovoměstského obecního staršího dr. Kůlna do
rady na Staréto městě a fedroval p. Kroapu; proto
p. Schwarz a Parůžek sgitovali u staročeské stra
ny, aby Kopecký volen nebyl.

Když pak tuto 8 opovržením odmítnuti byli,
obrátili se k mladým s vylhaným sdělením, že
strana staročeská se usnesla, aby Kopecký —kte
rý s 8 obecních starších staroměstských 7 hlasy
navržen byl — škrénut a na místě něho dr. Kůhn,
ačkoliv od strany kandidován nebyl, svolen byl.
Mladočeši z osvědčené náklonoosti a lásky ku Ko
peckému volili vzdor kompromisu a čestnému slo
vu sa pomocí dvou staročeských srádců dr. Kůhna
8 hlasy a Kopecký 7 hlasy propadl. A tak zha
noben a pokálen po své lóleté činaosti muž, je
muž strana národní na radnici děkuje své bytí i
zhanoben byl zrádou za pomoci pivovarské koterie
a za pomoci Mladočechů. Důvěrníci staročeští by
vše o tom spraveni, svolali schůzi i usnesli se 5
hlasy, že musí dr. Kůhn na Starém městě, kde
kandidován nebyl, se vzdáti i dopsáno mladým, še
musí Kopecký dle kompromisu volen býti.

Ve čtvrtek dostavili se obecní starší staro
měští k opětné volbě, a byvše ponaučení o Čest
ném závasku smlouvy jednomyslně volili Kope
ckého do rady městské, o čemě v prašských listech
arci semínka se nečiní, aby obecenstvo Širší se ne
svědělo o karakterech na radnicí a nepátralo, co
jest to kompromis/



Tu končíme, čímž jsme začali. Pryč s kom
promisem, jenž k ukojení cboutek ctižádostivých
čplháčkůuzavřen býl! Znemravnělost a přístupnost
elaví v Praze své orgie, protože se mnozí dají
pro vše ziakbt, co se jim vyplácí, veřejně j meno
ván sbor ích atarších titulem, který princi
K. Schwaršenbergovi kdysi přinesl zášťcelé strany
mladočeské. Toť zjev smutný, byt by vínu nesli
jen některé osoby.

Rozvažuj čtenáři o změně smýšlení a něko
rých hlasováních obecních starších běbem týdnu:
o koupi ostrova „Štvanice“ a koňské dráhy: o
dodávání motorů Walkerových oproti firmě české
— konsortiam dr. Černohorský Suchánek, did Sin
ger, kupování koní a dodávání píce, společnost
Jech-Stěpánek, udílení koncessíhostinských. To vše
vzbuzuje rozruch v celé Praze tak, že poplatníci
volají po odpomoci a hledají mosiáše, jeně by ka

“rabáčem ten Augyášův chlév vyčistil.
Nyní ještě o panském stole v besedě. Tam

jest sbor obecních starších v malém, ale závažný
ve svých výsledcích; zde sa obecní záležitosti
upravojí a intriky kují. Předsedou jest p. Stýblo,
který dnes rozdílu mezi mlado a slaro nezná;
jest devotním ctitelem každého starosty, zejména
dr. Podlipného, jemuž raděno bylo, aby si nechal
dělati k vůli bezpočnosti a títěrné ctižádostivosti
mříž.

Dostali jsme důvěrně ujišťující telegram, že
bolestem v jeho kříži najisto odpomoženo bude.
Týž jest velice pokroku milovný pán; k vůli zvý
šení návštěvy Besedy přičinil se svým mocným
vlivem o to, aby dáma po všední dny mohla se
děti u panského stolu. Stolovaíkům vypravuje pře
avědčivě, co ve sboru a komisích se mělo udělat,
kdy se pochybilo, co se opomenolo; takto ve své
dobrotě přenechá na radnicí práci jiným. Referen
tem jest p. dr. Kůhn a p. cís. rada Schwars.

První jest velký dobrák kulaté tváře, objem
ného bříška, všude oblíben; pečliv o obecní ho
spodářství, zejména dlažby leží mu na srdci. Za
chovává tajná usnešení důvěrná u svém nitru;
pouze po úmrtí p. Vilímka sem tam někdy něco
málo s panem radon Sokolem sdělí. V „Jednotě“
pro své radikální projevy jest obdivován. Takto
spokojí se co advokát zastupováním obce i v ma
Jých věcech, jako soudním vymábáním čínže lík
navých nájemníků, pak ochotně píše etížnosti mat
kám z tržaice ku radě rněstské. .

O druhém se vypráví, že jest vd svébo na
rození obdařen rozumem Šalamonnovým. Od té
doby, co si nechal natisknoati visitky 8 titulem
„císařský rada“ obtěžují pana radu Tichého žada
telé, aby jim v obchodní komoře vymohl jmeno
vání za soudce laiky. Jest povždy neúmorným re
vísorem měšťanského pivovara, činným jednatelem
v měšťanské Besedě, začež beře plat 800 zl. ročně
a naivní členové chtí o valné hromadě navrhnouti,
uby byla vyslána deputace k zemskému výbora
8 uctívou prosbou, aby za tuto činnost honorován
byl zemskou bankou a besední honorář aby dán
byl studujícím na obědy. Pan dvorní stavitel Te
reba velice sebevědomý, přijde sice vždy o hodinu
později, ale ve své přesnosti úsudku vše správně
pojmenuje. Tak pravil o staviteli Ku., Ka. a Tich.:
Tací nemají v radě seděti, to jsou zedaíci; ti ue
vědí azi, jak technika vypadá a kde stojí. Tím bí
dělá nepřátele a smíškové tvrdí, že jest pravdivé
pořekadlo: Tys hrubý jako sedník! Budoueně více.

Převeďte dluhy na menší úroky!
V národo-hospodářské části „Hlasu národa,«

kterou k pilné četbě všem rolníkům a živnostní

kům odporučujeme, byly tento týden uveřejněny
velmi zajímavé články o ceských záložnách v ze
mích českých a o ruchu dluhových konversí v Če.
chach roku 1897. Občanské záložny vládnou ka
pitálem 261,149.85« zl. 54 kr. okresní sáložny
hospodářské kapilalem 40,945.861 zl. 38 kr. a dále
že je v Čechách 138 Raiffeisenovek, na Moravě
41 a 3 ve Slezsku. Členů čítaly občanské záložny
323.745 a hospodářské 151.371. Vlédnou tedy
českézáložny kapitálem přes 309 milionů zlatých
a mají na půl milionu členů. Jsou to zajisté cifry
jmponující a značí, že jsme se již značně vyma
nili z područí cizího kapitá'u.

Méné potěšitelná, ale tím zajímavější jest
zpráva, že berou záložny úroků při půjčkách smě
nečných:

1 záložna 4"/4 procenta
3 » 4 ,
3 n 4 »

128 „ 5 »
9 5!

153 , Hi ,
6 54 n
2 » 5/0 »198, »
3 o. 604 »

3 > 64 m
14 60% »»

Při dluzích směnečných bere tedy jen 6 zá
ložen úrok přes 4 procenta, přes 59, bere úroků
398 záložen a přes 69/, 248 záložen.

Poněkud potěšitelnější jest stav při dluzích
bypotekárních, které poskytují věřiteli poměrně

hypolečních > . n.
6 záložen 4"/4 procenta
: . A v.,

61 e 4 ,
3 s 44 „8

280 „ 3 .
( , 5, "©

15 s Sa M.

s . šat“ „.95 » ———
3 . 5, »

64 o 6 »
5 , 64 +
7 » 7 »

Při dluzích hypotekárních tedy do veřejmých
kníh zapsaných bere 81 záložen úrok přes 4pro
centa až do 5 procent, 5 procent bere 280 aálo

6 procent bere úrok 395 záložen a 6 a vice pro
cent úroků bere 76 záložen.

Záložny berou užitek */, procenta až 1;
procenta, ba i více. Na správu záložny a k vy
rovnání úroku z kopitálů ležících dočasně ladem
v pokladně, musí záložny bráti ovšem větší úrok
od dlužníků, než-li jaký platí svým veřitelům či
ukladatelům.' Míra úroková při záložnách sice
klesá, ale jest přece ještě nepoměrně vysoká,

Rolnici, živnostníci, obchodníci a průmysl
níci platí u nás dosud nepoměrné vysoké úroky
u jen nepatrná jich část používá možnou výhodu
převésti své posavadní dluhy na menší míru úro
kovou. Od roku 1889 do 1894 konvertovalo se
na nížší úroky průměrné ročně 4.639 zápůjček
v průměrné sumě 44"/, milionů zlatých, r. 1895
se konvertovalo 7.338 zápůjček, r. 1896 celkem
7.930 zápůjček v sumě 57'/, mil. zl. a r. 1897
převedlo se v celém Předlitavsku 8.092 zápůjček
v sumě 62'/, milionů na nižší míru úrokovou.
Konverse dluhů pokračuje tedy pomalu a užívají
jí hlavně větší majetníci. V letech 1895 až 1897
konvertovali dluby do 100 zl. jen 237 dlužníci,
do 200 zl. jen 423 dlužníci, do 500 zlatých jen
1.500 dlužníků, do 1.000 zlatých však 2.012 dlu
níků, do 5.000 zlatých 2.0,9 dlužníků, do 10.000
zlatých 905 dlužníků, do 50.000 zlatých 836 dlu
žníků a přes 50.000 el. pak 50 dlužníků.

Dluhy se počaly na nižší úrok konvertovat
v roce 1881, kdy bylo go případů v sumě něco
přes půl milionů zlatých. Do konce roku 1888
provedeno 6.355 konversí v sumé přes 68 mil. zl.
V roce 1889 - 1892 pral se celý český národ k vůli
punktacím a drobečkové politice a proto prove
deno jen 5.686 konversí v sumě 32'/, mil. zl.,
když pak počali rolníci nahlížeti, že dr. Herold
jim palác blahobytu nevystaví a dr. Pacák s En
glem sestátnění dluhů a bezplatné půjčky živnost
níkům nevymohbou, tu opětechápal se lid český
prostřeuku svépomoci a od r. 1893 do konce r.
1897 provedeno bylo 12—831 konversí v úhrnné
sumě 105 milionů 838 tisíc 803 zlatých. Od r.
1881 do letoška konvertováno v Čecbách celkem
něco přes 266 milionů dluhů. Počítáme-li, že prů
měrné se snížila úroková mira 0 "/, procenta,
ušetřil tím lid na úrocích přes 1%. milionů zla
tých. Sumatato není k zahození

Avšak, to všecko nestačí, neboť v Čechách
dluhů neubývá, ale každoročně přibývá a úroky
z nich platí se dosud vyšší, než-li při nynějších
úvěrních poměrech je nutno,

Statistikové vypočítali, že v Čechách se při
dělává každoročně 50 milionů dluhů. Není také
divu, neboť za mladočeské vlády v národě odvá
dějí poplatníci o 250 milionů zlaťých daní více,
zemské přirážky vzrostly skoro o 20 proc., země
nadělala několik milionů zlatých dluhů a provede-li
se zvýšení učitelských platů a zruší li se placení
školného, budou Ji se u větší míře stavět subvence,
pak ovřem bude nutno zvýšit zemské přirážky o
20 procení. Ze obecní a okresní přirážky téměř
všady se zvyšují, to bez toho poplatníci přímých
daní ve svých kapsách nejvíce cítí. Což potom
divu, že při stálém vzrůstání daní a přirážek zvý
šilo se 1257 tisíc mil hypotek, dluhů z r. 1893
opět o mnoho milionů? Počí.4me-li dluby na
statcích v zemských deskách zapsaných dnes pou
ze o 5 milionů větším obnosem, tedy jen na vel
kostatcích vázne dnes 150 mil. bypotekárních dluhů.
Hornické a městské dluhy (v Praze a v krajských
městech) činf dnes 240 mil. a hypotekární dluhy
ve vesnicích a menších městech na 900 milionů,
Co činí dluhy sménečné, to statisticky ovšem udati
nelze. Dejme tomu, že na venkovských statcích
váznou knihovně ještě některé dluhy na př. věna,
podíly atd. již vyplacené, ale z knib ještě nevy

ských statcích vázlo ve skutečnosti jen 700 mil.
bypotekárních dluhů.

Z výše uvedených výkazů českých záložen
viděti, že dluby ty se musí pěti, šestí ba i sedmi
procenty zúrokovati. Kdyby'tedy rolníci a maji
telé domů a vůbec nemovitostí konvertovali těch
700 milionů zlatých a docílili jen o půl procenta
nižší úrok, ušetřili by tím každoročně na úrocích
3" mil. zlatých. Kdo platí 6 až 7 proc. úroků,
mohl by konveraí ušetřiti nejméně jedno procento
a tak mobli rolníci a živnostníci venkovských
obcí a měst ušetřiti ročně jen na úrocích nejen
3, mil. zlatých, ale mnohem více.

Zemské hypoteční banka nebídíosšemu,lidu,

raka pomocnou CAcekonversí rabsických;děkátčĚří úrok sama obslarali, pomse34 nákyadu,
kolových výloh. Platí-li někdo 4 ppoc.na úroky a

5 procent úroků, zá 41 let umoří se celý dlub
(za syna neb jeho nástupce v majetnictví statku),
a je psk dluhůuprost. Platí-li nymí do záložoy. neb.
spořitelny 5 pmoc. úroků, tedy pranic kapitél, ne
umořuje s po. »4ti letech bude ještě původaí celý
dluh dlužen. .

Ještě lépe pochodí rolníh neb maloměšťan,
pak-li u hypateční banky uzavře zápůjčku. ve3/4,
procentových zástavních listech při oynějším kur»
su g2'70 zl. Přivolí-li k annuitě (umoření ročnímu),
4" procenaní, tu bude platit ročně asi 4850 zl.
po 43 let. Kdyby měl 1000 zl. 43 let vypůjčeno
ze záložny na 5 procent, tedy po 43- let platil.
každoročné 50 zl. úroků a pak při výpovědi dlu
bu musil by zaplatit ještě celý vypojčený kapitál,
t. j. 1000 zl.

Výhody obrácení bypotekárních dlubů na
nižší úrok, které nabízá zemská hypoteční banka,
jsou tedý pro české rolnictvo nesmírné. Relníci,
kteří platí 5 i více precent úroků ze svých dluhů,
ať tedy nelení a dopíšou zemské bance, sby jim:
konversí dluhu v zástavních listech zemské banky
4 nebo 3%, proceatních opatřila. Zemská banka
jim obstará přeměnu jejich dlubů na nižší míru
úrokovou nejlevněji. Rolníky však varujeme před
tak zvanými pokoutními advokáty,

Rolnictvo spasí jem svéhomcc a řádná or,a
nísace rolnictva. Od strany, která jim tolik alibo
vala a která je tol'k aklamala zejména nejposled.
něji svou akcí při rakousko uherském vyrovnání,
od té strany ovšem spásu očekávati nemohou.

(Pokrač.)

Politický přehled.
Bozhodný obrat v politice mlade

českých peslamců. Kdyžna počátkuroku lon
ského ve schůzi voličů ve Velkých Jesenicích promra
dil redaktor Štábl voličům, še Mladočeší dělají již
dávno vládní politiku a jsou s českou šlechtou ruka
v rakávě, o čemž avědčí také jejich chování při volbě

rince Bedřicha Schwarzenberga, nechtěli tomu roz
vodní Mladočeši věřiti a jeden prohlásil tvrzení re

dsktora Obnovy za lež. Redaktor Obnovytvrdil také
nejdříve, že mladočeští poslanci budou hlasovati pro
rakousko-uherské vyrovnání, na němž se ovšem směny
neprovedon. I tento náhled nedocházel víry. Voličové
byli klamání dvojakým chováním „Národních Listů“
a některých mladočeskýchposlanců; ti jednoa mlovili
vládně, po druhé oposičně a dělali kašičku buď hor
kou neb studenou, dle toho jaká byla nálada voličů“
Voličové se musili zatím přepracovat, aby nabyli pře
avědčení, žeto ani jinak nejde, než jak d'lá vrchní dr.
Kašička — Engel s Heroldem a Pacákem. V sobotní
schůzi svobodomyslné strany provětrány konečně i
širší veřejnosti zákulisní tajnosti mladočeské politiky.
Dr. Engel a dr. Herold trvají rozhodné na ujednáních
s pravicí a vládou. Vyrovnání jest jim především
otázkou politickou a nikoli hospodářskou
a proto hospodářské zájmy rolníků a živnostníků pod
řízeny opět docela politice vůdců mladočeských. Do
oposice nepůjdou naší radikální politici za žádnou
cenu, poněvadž vědí ze zkušenosti, že by v ní hráli
ještě žalostnější úlohu, než jakou hráli v letech 1891
—1896. Dle Horolda dostali mladočeští poslanci 24
slibů od vlády a šlechtičtí poslanci dostali dva sliby.
Dr. Herold, Pacák a Engel věří v jejich splnění, dr.
Fořt nikoli; ten pravil, že při rakousko-uherakém vy
rovnání bode náš lid nejméně o 6 až 6 milionů zkrá
cen. Ještě jiní politici myslí, že poslanci nemasili šá
dati od vlády 24 neb 26 slibů, ale že měli státi ne
ústopně na hlavnímsvém slibu, na uskutečnění
českého stát. práva, poněvadžuskntečněnítoboto
jediného umožňaje splnění všech ostatních našich po
žadavků. Politici tito praví: jak máme věřiti, že vláda
povolí úplné provedení národní rovnoprávnosti, když
jechu se nepovoluje ani jediné české slovíčko zde?

Na sobotní schůzi oznámeno českému lidu, že mezi
vládon a poslanci mladočeskými již stala se pevná,
závazná ujednání, ješ měniti nalze. Ani oposiční po
slanci dr. Fořt a dr. Grégr, kteří vyslovili nespoko=
jenosť s ujednáním, nemají odvahy, vyvozovati poli
tické důsledky ze své oposice. Hlasování o rakousko
uherském vyrovnání se buď neúčastní anebo před hla
sování odejdon. Proti vyrovnání ani Fořt ani Grégr
hlasovati nebude. Všecko to oposiční kasání, všecky
ty chvástavé radikální řeči od r. 1889 do 1898 jeou
tedy na úplné retirádě. Dnes všichni poslanci č nej
větší radostí budou sbírati drobty pod stolem, ba
všichni bez rozdílu budou oslavovati 9, a 10. prosince
dra. Riegra, kterého líčili dříve lidu jako zrádce
národa, proti němuž dr. Pacák a Podvysocké Listy
tolik svedený lid štvali, že na př. pan Formánek ze
Sv. Jakuba žádal poctivého Riegra, aby obci Svato
Jakubské vrátil diplom čestného občanství. Doufáme,
še i pan Formánek ze sv. Jakuba a jiní svedení lidé
napraví, čím se dříve následkem návodu různých po
litických agitatorů prohřešili. — Doufáme,že také dr.
Engel, vynasnaší se naprarit, čeho se proti otcov
skému svému příteli a dobrodinci z mládí byl dopu
stil. Téš on potíral zlomyslně a lživě dra. Frant. U.
Riegra a vmetl mu r. 1891 urášku praviv, že přeje
Riegrovi,aby jednou umíraje, mohl o sobě
říci, že bojoval za dobrou věc. Ano,starý 80ti
letý Rieger obětavě, nezištně u poctivě pracoval pro
český národ po celý svůj šivot a v širší veřejnosti
přes šedesát roků. Dnes má na sklonku svého

celý národ jeho tivou prácí uznává, že i ti nej

větší jeho nepřátelé v Čechách vrací ee pod jehoprepor, který ovšem méně statečně třímati a k dobru
celého národa v před nésti dovedou|



(išďká rada, vyrovnávacíužěť.a
širší výbor pokračujíve svém jednánío rekou
skouherském vyrovnání e o běžných otázkách. Slá
sledkem vychlého postupu jednání o obchodní a
celní smlosvě a v předlosedbankovní upevnilo -se

stavení.gravice s vlády. Ve vyrovnávacím vý
dělá sice očmecká opesice mnobomluvnou

obstrukci, dekže se teprve jednalo o prvních dwvu
článcích „oslní a obchodní -smlouvy, ale pro
tabování 4eto oposici nepomůže. Sněmovna komala
schůze ve středu, ve Čtvrtek.a dnes v pótek. Sed
nalo se owýminečném stavu v Haliči, který ve
většině ohresů jest již opět zrušen a o obžalebě
ministerské. Je to zbytečné marhání časů, protože
oposice jiš předem ví, že proti vládě a většině
ničeho nesmůže; dloubými radikálními řečmi má
se naházetijen písku do očí ebstrukčních Němnů,
socialistů a-Btojalovčíků. V dnešní páteční schází
má se jednati o oslavě Sotiletého vládního jubi
lea Jeho Veličenstva, císaře « krále.

V uhorské sněmovně zuříkošutovsko
apoňovská obstrukce pořád více. Když ministr
ponvédů bar. Fejervary hájil čest r. 1849 padlého
generála Heetziho, volala oposice »Ven s ním,
nechceme ho.goslouchstl« Poslanci řvali a tlouklí

„pěstmi a pulgity na stoly. Studenti dělají v Bu

onistry kamením.

umer je na odchodu a dovolenou tráví až v Ko

snaží se politichy nezkušeným čtenářům namluviti,
že mu zlomilo «az jeho chování xůči hlášení če
ských zeměbranoů. To ovšem není pravde, neboť
Krieghammrovo „hier“ místo českého »zde“ za
tím zůstane v platnosti. Ministr Krieghammer si
velice uškodil ewým nařízením při odstranění

níku Hentzihe a jeho přeložení do kadetní
škožy. Maďaři oposiční tím získání nabyli, naopak
tím ostřeji vystupejí proti Vídni a uherskému
předsedovi ministerstva. Ministr Krieghammer pře
nešení pomníku provázel slovy, aby prý pomník
zde jako příklad statečnosti a věrnosti stál na
očích vojenské mládeži uherské. Za tento výrok
byl ministrem honvedů Fejervarym pokárán ve
sněmovně a baron Bánfy jménem vlády uherské
mluvil proti němu ještě ostřeji. Následkem toho
prý zadal za propuštěnou. Nástupcem jeho jme
nuje sexelící generál v Pešti, princ Ludvík Lob
kovic. Tento jest sice smýšlením Čech, ale jedná
především jako voják.

Císař Viléma vrátil se z Palestiny přes
Pulji, Lublaň a Mnichov do své fiše. Křesťanský
svět béře Vilémovi za zlé, že tolik se lísal k mo
bamedánům, jež nad křesťany vynášel. V Rusku
«mimo to neodpustí Vilémovi, že se snažil podlo
miti vliv Francie a Ruska v Palestiné,

Podplakovník Pleguart, který straní
Dreytussovi, byl vyslýchán před kassačním sou
dem, na to byl vydán vojenskému soudu, který
proti Picguartovi zakročí.

Drobná obrana.
Augšpuráček volá s besbožeckýmlistem vlta

ae: Kde je vůbec národ, který by byl šťasten
pro své poslušenství pnpeše? — My mu o jednom
povíme. Byl to národ český, dokud byl upřímně
katolickým. — Od té doby, co přestal «poslou
chati papeže«, víme jen o jeho klesání. Neboť ty
velebené občanské války rozkolem náboženským
způsobené, byly — třebas Němci sebe více byli
utíkali — zpustošením vlasti. A třicetiletá válka
nebyla nic jiného, než metlou Boží na národy
odpadlé od toho, co je velikými učinilo; nebylo
nic jiného, než metlou Boží sa mevděčnost.—
Dnešního dne pak chtíti ukezovati na klesání ná
rodů a říší katolických, jest nerozum. A to proto,
že dnešního dne žádné opravdu katolické říše
není. »Katoličtí« národové jsou smíšeninou ato
licismu a šiďovského lberalistického bezbošectví.
Odtud jejich úpadek. A že nepadli docela, toho
příčinou jest právě ten zbytek katolicismu.

Ukazování pak na válečnou a obcbodnickou
moc Německa a Anglie jsko důkaz, že protestant
ství je lepším náboženstvím, jest rovněž povážlivé.

Židy trestal Bůh národy pohanskými ne proto,
že věřili v Boba, ale proto, že od něho odpadli,
ale na konec na pobany římské a jiné taky došlo.

-Bude-li národy druhdy katolické Bób trestati ná
rodem protestantským, nebude to důkaz, že pro
testantismus je pravda, ale trest Boží za odpad
katolíků od víry jejich. A pak? Pak na protestanty
taky dojde! Jen strpení|

Drobné zprávy.
„+K oslavě osmdesátých narozením

dra F. Lad. Riegra. Textadresy,jež podána
bude panu dra. Riegrovi a listy pro podpisy nalesa
Jí se již v rakou samosprávných korporací českých.
Tam, kde český lid ve správě veřejné není zastoupen,
svěřena adresa rakám vlasteneckých jednotlivců. V
případu, že by se někde podpisových archů nedostá
valo, nebo adresa vůbec postrádána byla, vyřídí ra

|

klamací „Čedbý kieh, « Praze-II., v Jangmenovětř
8, 35. m. Slemnošiní shromáždění na radnicí pražské
dne 10. proslace položeno jest k hodině 10. depo
ledne a doporačuje se, aby pp. Účastníci z voukova
již nyní svůj příjezd komitétu pro uepořádání oslavy
ovmdesátých aarosenín dm. Fr. L. Riegra v Českém
klebu opovídaši, aby z poměrné omezenosti zusedací
síně pražské radnice nevsmikly v poslední chvíli ne
milé kollise. Banket v sále Žofinském ustanovem jest
na 9. bodien s poledne. K přihláškám, jež přijímá
knihkapec pen Adolf B. Stýblo na náměstí Václav
ském, Buteo přiložiti obnos 6 zl. sa knvér.

Moaoigaere dr. Antonín Skočdepole,
professor v biskupském semináři v Čes. Badějovicích,
slaví 2. prosimos své sedmdesáté narozeniny. Dr. Skoč
dopole jest rzomným stoupencem biskupa Jana Vale
riana Jireíka. Jako vynikající bohoslovecký spisovatel
požívá svučné jméno. Profesor dr. Skočdopole stál
věsk dlouhá léta v popředí budějovických Čechů a

yl dlouho léta téměř aš do nastoupení redaktora
tábla v Čes. Bodějovicích vůdčím spolupracovníkem
Badivoje“, kterýžto časopis siskal si o národní pro
uzení na českém jihu a v Č. Budějovicích nehynoucí

sásluby. Jubilár opole jest knězem a vlastencem
idealním rásu Sačilova. Skočdopole vynikající spiso
vatelakou a národmí prací siskal ai nárok na úcta a
vděčnost celého o národa, zejména však českého
duchovenstva.

Přednáška. V jednotě katol. tovaryšů bu

Buben „O poměrech společenských v nynější době“.
Začátek o 2'/, hod. odpoledne. Hostům vstup volný,
Není pochyby, fe přednáška pokročilého Živnostníka,
jenž byl původcem krajinské zdejší výstavy přivábí
dojuost poslacbačstva.

Dary katel. lidové hmihovně. Na
penězích daroval vdp. Cr. J. Mrštík 2 zl. Knihy da
rovali p. t. vdpp. kona. rada Dr. Fr. Šulc, ko ns, ra
da Fr. Kerner, c. a k. voj. kurat R. Černý. Z ven
kova zaslali voliké množetví knšb, dp. Elicer, kaplan
v Bychmbarku a dp. Hart, kaplan « Nového Trgu
ve Štýrsku, sobrané spisy Třebízkého. Benediktinská
knihtiskárna v Brně, Družstvo „Vlast“ a vydavalelstvo
„Modré koihorny“ v Praze udělili nám na všech
knihách 509, slovy. Vzdáváme všem dárcům „Zaplať
Bůb 1“

Npolek pro podpora chudých sta
dajících při vyšší obchodní škole v
Hradci Králové zanočel jiš s přípravamiku
věnečku, který bade pořádati ku konci ledna pří
štího roku, a očekává zároveň, že mu bude včnová
ne též přízeň s pozornost od P. T. obecenstva, kte
které se až dosud těšil.

Hier! prý musí v Čechách platit a nikoli
sde! Naše poslední zpráva, že vídeňské rozhodující
vojenské kruhy zakéžou zeměbrancům, aby se při
kontrolních sbromážděních blásili českým slovem zde
— došla úplného potvrzení, Jak známo povstalo v
Čechách veliké rozčílení, když dal na Vinobradech
Dadporučuík Danger potrestati několik zeměbranců
dvou až sedmidenním vězením proto, že přítomnost
svou českým slovem „zde“ projevili. Donuceni byvše
veřejným mínšním, masili mladočeští poslanci u říš.
ministra války sakročiti. Jmeuem jejich šli k mi
pistrovi Kriegbammrovíposlanci Dr. Engela Pacák
Leč ministru války delegáti českého klubu tak málo
tmeponovali, že 20. října vůbec jich v alyšení nepřijal
a dne 21. října pak jím pravil: „Rozkaz“ dle něhož
uáložníci se mají hlásiti německým slovem „hser“
plyue s předpisu (/) sákoma, dle něhož záložník od
okamžiku kotrolníbo sbromášdění stává se vojákem
o čínné slušbě. pro kterou jest předepsána německá
řeč armádní“. Právnické kraby z jasného znění zá
kona dokázaly, že náhled generála Krieghammra není
správný, naopak, že je mylný, leč pondělní „Narodní
Listy“ byly nuceny uveřejniti výnos ministra války
Krieghammra, v němá vytýkal setoíkoví | Wiesnerovi
„slabost sníšující autoritu vojenskou « naprostý
nedostatek energie proto, še seáník Wiesmer při
kontrolních shromášdéěních v Třeboni a jiných
městech jihočeských dovolil českým sálošníkům hlá
sítí se svým českým jasykem mateřským anebo
vůbec bes ohlášení předstoupiti a svůj vojenský

ministr války, aby setník Wiemer byl přiměřeně
a ve kvalifikační listině aby tento případ

Slabosti s nedostatku energie byl přislusným způso
bem vytčeol Němec, Maďar, Polák, Chorvat, Ital
smí se blásiti v jazyku mateřském bestrostně, za to
český sáložník má býti pro tutéž věc trestén a před
stavený, který mu to v dobrém úmyslu povolil, fen
má sa to býti rovněš„přiměřeněpolrestán“ apo
jistou řadu let s vysnamenání a povýšení vylou
čen. Pro setníka Wiesnera bude míti výnos ministra
Kriegbammra za následek, že wnad vůbec více ne
postoupí, s přesazen byl do žid. Tarnopolu. Na českém
jihu nepanoje mezi vojenskými kruby láska k češti
ně. Jeden důstojník v Jindřichově Hradci byl poká
rén proto, že oznámil své zasnoubení nejen německy
ale též a v Badějovicích musili důstojníci z
Besedy vystoupit. Ve vojště tedy $. 17 a 19. stat.
základ. zákonů neplatí a po náhledu některých gene
rálů český jasyk nemá býti rovnoprávným s ostat
ními. Jest pochopitelno, že český lid takovými proje
vy velásky zvela sbytečně se rozčiluje. Za královuy
české a uherské Marie Teresie, pozdější císařovny
Svaté říše německé, neměla královská Česká armáda
německé řeči armádní. Za válek s Bedřichem prus
kým nabývala němčina sice v armádních kruzích pře
vaby, ale jestě císař Josef II. potrestal v Hranicích
důstojníka za to, še slouže v moravském pluku, Čes

kému jazyku se nepřiučil. Za válek Napoleonských,
uherské a italské revoluce konali čeští vojáci divy
datenství, kdyš je arcikníže Karel, maršálek br.
Radecký 1 Radče českým jazykem k vytrvalosti a
statečnosti pobízeli, Vojenské kruhy můsí si kovečné
přivyknoot šetřiti národní cit a národní práva vojáků,
neboť rakouská armáda jest ze dvou třetin slovanská.
Jest ovšem politování bodnou skutečností, že pp. po
olanci Pacák a Engel nedovedli před ministrem Krleg
bammrem českou věc lépe bájit; nu, snad lid bodo
v bájení svých práv statečnější a šťastnější. Spolek
českých mediků poslal do Vídně deputaci — pp.
MUC. Alb. Dutka z Praby a MUC, Otakara Srdínka
ze Svobodných Dvorů, aby požádali klaby českých a
jibcelovanských poslanců jakožI ministra financí Dra.
Kaizla, aby se sastali jejich spolužáků, kteří pro
české „sde“ při kontrolních abromážděních byli již
trestání anebo, kteří mají býti ještě potrestání. De
putace českých mediků nalezla u českých, slovinských
a polských poslanců příznivého přijetí a Jihoslovani
i Poláci projevili své podivení nad tím, že Če
chům se zabraňuje blásiti se při kontrolnícb shro
mážděných svým mateřským jazykem; u nich do
ma takového zákazu není. Za to audience u ministra
Kaisla české mediky, pp. Dudka a Srdínka, úplně
zklamala. Finanční ministr problásil suše, že tato
záležitost netýče se jeho oboru; ostatně jest prý vlá
da naproti vojenské správě malomocnou. Voj
správa v této věci označila své stanovisko, od ně
hoš nedá se žádným vlivem odvrátiti. — Odpověď
ministra Kaizla opravdu překvapuje. Což Banffy mos
hl porazit Krieghammera, Maďaři mohou donucovat
vojenské kroby k neuatálým ústapkům a český po
slanecký klub pro rakouskou vojenskou Správu De
Xistaje? Tuk daleko jsme to již snaší politikou do
pracovali? Což nepovolají čeští poslanci jako berán
ci ministru války etálé větší miliooy na nové zbraně
s rozmnožení válečných sil? Litojeme že mladočeští
poslanci nemaji ani odvaby přímo ministra k vůli
tomu „Atier“ interpellovati. Nač mají napsat Herold,
Engel, Pacák, Stránský memorandům? Snaddo pece?

Oznámení sňatku. J. U. Dor.Jan Fi
gar, zemský advokát v Chradřmi, a jeho choť Anna
Figarová, rodem Hofmannova,dovolujísobě osná
msti, že jejich dcera Miléva a pan M. U. Dor.
Miloš Rozsypal, ce.k. lesní lékař v Aschba
chu u Mariazellu ve štýreku, <. a k. assistontnf
lékař v záloze, oddáni budou v arciděkanském chrá
ina páně na nebe vzetí Panny Maria v Chrudimi
dne 22. listopadu 1898.

Zástupcem zemského výboru pro
průmyslovou školu pokračovací v Úpici jmenován byl
tamní notář, p. Dr. Karel Radolf.

Národní Jednatelství v Praze nsta
vilo se tyto dny v Praze a je to křesťansko-národní
zdražení sprostředkovatelské, které odporučaje české
křesťanské obchody, živnosti, průmyslové závody a
peněžní ústavy, chce vůbec obchod a průmysl v če
ských rukou soustřeďovati. Dále chce: 1. Zdražovati
křesťany-vlastence, 2. poskytovati jim rady s pomoci
v jich hospodářských záležitostech, 3. opatřovati půj
čky na nemovitosti, na zboží, zástavy i na osobní
úvěr, obstarávati převzetí dlahů hypotekárních i smě
nečných, obstarávati inkasso a platy na osoby třetí,
opatřovati eskompt směnek a účtů, 4. opatřovati in
formace o poměrech majetkovýck a o spolehlivosti
dložníků, prodávajících a kupujících osob, 5. spro
středkovati inserty a zprávy reklamní, 6. sprostřed
kovati prodej a koupi věcí movitých i nemovitých, 7.
sprostředkovati opatfení patentů a ochranných zná
mek, 8. obstarati spedici zboží, 9. sprostředkovati
správní zastoupení, 10. sprostředkovati prodej a koupi
míst stavebních, eprostředkovati pojištění na život,
dožití, pro případ stáří, úraza, proti ohni a krapobití,
pojištění cenných papírů proti možné ztrátě při slo
sování atd. Zatímní místnosti spolka i ústava jsou
v Praze v Železné ulici č. 539-1. V čele správního
výboru je starosta p. dr. Karel Vondruška, farář u
sv. Havla, dále jsou v něm advokáti, lékaři, velko
obchodnící a živnostníci, učitelé, úředníci záležan a
bank. Na Národní jednatelství at 8e obrátí každý,
kdo potřebujespolehlivé rady, pomoci a levné spro
utředkování. Členové jsou zakládající s příspěvkem
50 zl., spoluzakladatelé platí 100 sl. a příspívající
nejméně 1 zl. ročně.

Z uaší pošty. Nález peněz. Při podávání
peněz složil neznámý chlapec na zdejší poště jistý
peněžitý obnos a vzdálil se, aniž by byl složní listek
chekový, neb poštovní poukázku předal. Pátrání po
podavateli bylo doposud bezvýsledné, ten samý měl
by se u poštovního úřadu přihlásili.

Dědictví Maličkých čís. 42. právěvy
šlo a také se již expeduje. Číslo 42. je číslem alav
nostním i obsahem svým i obrazem umělecky prove
deným, jenž číslo toto provází. Velmi podrobným a
poutavým způsobem vylíčení v něm.život vznešeného
jubilára Jeho Veličenstva, našeho nejmilostivějšího cí
saře a krále, jehož obraz čtenáři vznáší se před oči
ma netoliko co vzor mocnáře,nýbrži co vzor ušlech
tilosti a nejčistší lidkosti. A jako v životě veřejném
radostná nálada jubilejního roka zkalena zločincem
bídného zákeřníka, tak i toto slavnostní číslo, salo
žené na čisté 1adosti, vyznívá v ton smutnou vzpo
mínkou na skon srdce, jedné z nejšlechetnějších,
naší vznešené paní a královny. Proto i ten krásný
obrázek v čele letošního čísla tek smíšené pocity v
ardci našem vyvolává; představujeť Jeho Veličenstvo
i zesnulou — v Pánu císařovna, které nedopřánooslaviti
s národy rakouskými jubileum vznešeného chotě a
první jemu blahopřáti. — Povídka, ješ tvoří zábavnou
část posledního čísla, jest velmi pěkná. Vyličaje se v

ní kus poctivé sociální práce, kterou 8 pomoc Božívykonal jediný člověk. Ačvíce k poměrům polským
přiblíží, přece jen i pro naše poměry najde mnohý
poučení a povzbuzení. — Číslemtímto dokazuje Dě



dictví Maličkých, je dovede se stále udršeti u stejné
výši s ostatní jsou dobo Mor baro o APřolo nas uje veškeré ak mrav i hmotné.—

Bo lanky vybikérovněj jak obsahem,tak i formoo.
Vrah naší císařovmy. Luccheni, jenž

byl odsouzen k doživotnímu taláři, byl jiš do pod
zemního svého věsení v Ženovědopraven, poměvadě
rožsudek nabyl platnosti.

Poslamcei Wolfovi obšírně dokázal ve
echůzi poslanecké sněmovny 16. listopada posl.
Dassyňski, že je cizopásníkem a že cbodí s šabráckon
mošnou po německých obcích v Čechách, aby vybí
ral pro sebe krejcárky. Po mnobých městech a vsích
jsou tam po hostincích rozestaveny pokladničky na

sbírky pro poslanceWolfa. V továrnách připánatě dělníků a dělnic sbírány byly pemíse pro Wolfa,
někdetéš strhovánobylodělníkůmsa tím účelem
se msdy. Sbírky tyto vynesly zoačné samy. Tak v
Liberci 892 zl. 11 kr., v obcích kolem Liberce 2153
sl., v Chebu 2600 německých marek ve zlatě. Obudá
obec Rokytnice, která chudým příslušníkům dovoluje
Jednou týdně žebrat, protože jim nic nemůže dát,
dala na Wolfa 60 zi. Ve prospěch Wolfa s jeho pod
pisem prodávají se i lístky s pohledy po 10 kr.
Tato žebravost urazila už i Schůnera, který se od
Wolfa odvrací a nebyl ve sněmovně pří hlasování o
obžalobě hr. Badena. Svým podporovatelům vděčí se
Wolf tím, že ve svém orgánu „Ostdentsche Rand
schau“ pěstuje prošáckou a velkoněmeckou politiku.
Nedávno v listárně redakční odpovídal ic. a k. pod
pluko vníkovi, jak by bylo lze Rakousko
připojiti k německé říši, při čemž,jedna
lo se zejména o důkaz, může-licísař rakouský ku ně
mecké říši přístoupiti jako spolkový kníže, když je
zároveň králem uherským. Orgán Wolfův dokazuje,
Že se podobný případ už stal.

Před porotou českobudějovíckéu
dalovali socialističtí poslanciCingr a Berner redak
tora pana Kulíčke. Jeho vývodní svědkové Lukaščík
a Wagner z Ostravska pověděli o podvodech, zištnosti
a neplechách těchto poslanců tak úžasné věci, že re
daktor p. Kulíček byl usnán jednohlasně novianým.
Socialističtí vůdci strašně pohořeli.

Nový dvorní rada. Hlavnířiditelmincov
ny, bývalý zemský poslanec za Kutnou Hora p. Jos.
Mallo r, byl jmenován skutečným dvorním radou.
Pan dvorní rada ziskal si o Kutnou Horu a okolí ve
liké zásluhy hlavně o veliké povodni r. 1891, kdy ná
úledkem jeho šádosti zavítal nynější předsedamini
sterstva a tehdy Český místodržitel doKutné Hory
a okolí, takže poškozeným dostalo se značných

r. Pan dr. Pacák dělal tehdy jak známo proti
Be hranovi bandurskou oposici a velice se zlobil, že
místodržitel mu nepodal ruky. Nu časy se změnily
a dnes by p. dr. Pacák z rukou Thunových bral obě
ma rukama hodnosť skutečného dvorního rady. Pan
purkmistr Macháček byl by dnes K panu dvornímn
radovi Můllerovi zajistézdvořilejší, nešli r. 1802, kdyš
jej s p. Em. Procházkou neslušným spůsobem ve schůsi
přivrženců Pacákových napadal a vyslovil ma k vůli

unktacím nedůvěru. Nu, ty dnešní pacákovské pun
tace mu nevymohlyani „zde“|

Na Kateřinský dobytčí trh v Ky
šperku okresu Žambereckéhoodbývaný 22. listo
padu 1898 bylo přihnáno: 18 volů, 46 býků, 224 krav,
76 jalovic, 46 telat, 56 koz, 73 selat, 26 koňů; cel
kem 568 kusů. Příští trh dobytčí Kateřinský odbývati
se bude v pondělí dne 28. listopadu 1898.

Mikulášskou zábavu připravujejednota
katol. tovaryšů svým členům a příznivcům ku dni
4. prosince. Vedle některých novinek deklamatorních
a zpěvných bude rozdávání dárků. Dárky přijímá
jednatel pan Jenčovský nejdéle do 4 hodin odpoledne
v den zábavy. Vstupk večírku jest volný.
. Kemcert slopců v bisk. semináři.
Dne 16. listopadu koncertovali v semináři slepci (pp.

Hanek, Koryčáneka Láznička) s moravskéhozanekéhoústavu slepců na harmoniu, citeře a houslích. Čísla

programu byla vesměs obtížna, leč výkony slepců převapovaly jak přednesem, tak technickou sračností,
Harmonium laskavě zapůjčila katolická Jednota.

Jubilejní akademie a vydání Al
manachu v bísk. semináři. Opozděněsice,
přec však dlužno eděliti se širší veřejností. Dne 12.
t. m. oslavili bohoalovci hradečtí 30tileté trvání své
lit. řeč. Jednoty slavnostní akademií, při které vydán
bylpěkný program: „Svoji k svému“, sbor K, Bendla.
Slavnostní ouvertara od Supeó-a. J. Filipi: Několik
slov o naší „Jednotě“. L'adieu. Romance sans Paroles,

solo pro violu a průvodem piana (J. Sahulá a V.Gyurkovice) J. Lebitrki op. 286. Edvard Kasal: K vy
dání Almanachu. Úryvek szII guartetta es dur.Fe.
Schuberta op. 126. Uboj. Sborz opery: Mikuláš Zrin
skij. Zajc. — Mesi jednotlivými číslyčteny byl po
sdravné dopisy a telegramy, svláště pak mile dojala
řítomné slova dra. Beneše, jenš vzpomíná dob, kd
ednotu naší pomáhal zakládati, vzpomínánepatrných

těch začátků, těší se s překvapojícího vzrůstu jejího
a gratuluje k činnosti další. Řeč jeho ukončena po
tleskem frenetickým. Dr. Reyl, předseda téže na konci
prvního jejího desetiletí, poukazaje k významu téše,
dokazuje, že není bezvýznamna a volá „Zdat Bůh“
jejímu rozvoji. Celá slavno t ukončena slovy monsig.
dra. Frýdka, rektora semináře v době, kdy Jednota
vznikla, jenž Jednotě blahopřál. Konečně máme-li
zřetel jen k vnějšímu životu Jednoty, která za 19 let
svého trvání pořídila si knihovnu o 1400 svazcích
založila 60 knihoven venkovských (0 100—130 svaz.)
a nejméně 9.000 zl. věnovala na národní a dobročinné
účely, nelze, než s úctou mluviti o této tiché, skromné
práci chudých a znenznávaných bohoslovců a dáti je
sa příklad spolkům jiným. — Almenach, který boho
slovci vydali, obsahuje pestrou směs prací as 50 au
torů, téměř celý lit. šik díscáse hradecké, který boho
alovci v knise své sdružili v tuto knihu, kterou vě
novali svému veleknězi, svému njdp.biskupovi. Cena
noVázaného almanáchu 1 ul. 80 kr. s poštovným 1sl.

60 kr., cena vázaného obnáší 1 al. 90 kr. Almanech
expedují dpp. bohodlovei.

Slavné e. k. mávladuictví, které úřa
duje dosud v budově c. k. krajského soudu, přonajme

prá ubikace v drahém poschodí bývalé měšťaňskély na Malém náměstí.
Pam dvorní rada Pavlíček =Vídněin

spiciroval od pondělka sž po dnešní den zdejší vyšší
obchodní školu,

Z městského divadla. Výtečnáspolečnost

operní s činoherní pane Pištěka svědomitýmnastado(m úloh a pečlivým jich provedením, jakož i sna
menitou souhrou zjednává si stále větší příseň obe
censtva. Co nejčetnější návštěvu s města i s širokého
okolí můžemeP. T. obecenstvu vřele doporačiti. Vý
kony pilných a osvědčených herců a pěvců odměňo
vány jsou po zásluze salvami potlesku. Po znamenité
činohře „Bezeotní“ slyšeli jame zdařilou novinku ze
živote továrního „Bartoš Tuřanský“, věčně svěží a

rosmarnou Flottonovou operu + artu“, rozkošnou
Blodkovu opera „V studni“ a Prodanounevěstu, ope
retty „Cikánský baron“, „Prino Methosalem“ a „Svatba
reservistova“ byly jak se říká k popukání. Kašdý se
nasmál na půl roku. Kdo chceš proto okřát, pobavit,
osvěšit a nasmát se, jdi do divadla!

Pryč od Říma! Tak volé Prušák Kari,
Herrmann Wojf 1 jeho sok Udršal, „pryč od Ří
ma/*“ volá p. Matys, Glos a Zelenka, „pryč od

S volají též Klofáč, Hajn a Hybeš a jiní na
Jvní političtí děti, kterým mlíčer z kalbote kouká a
a jichž politický rozoumek ještě jest zelený. U nés
přestoupil od katolictví k pravoslaví Sledkorský a
Živný, k Českobratrotrí pan Garryk Masaryk a —
kdo jich následoval? I ti husité Grégři, Kloučkové
a Ebenhochové si to rozmysleli a noposlechli štvanic
českých pastorů, aby se s českým lidem odtrhli od
cirkvé všeobecné, katolické, které má svou víditelnou
hlava v Římě. — „Pryč od Říma /“ blásá se nyní
též v „usavřehém“ území a „býti jm mna
mená prý býti luteránským“. Učení Wolforo rá
padně se shoduje s učením Grégrů,po nicbž to pan
Udršal » Rovně bes rozmyslu pepouškuje. Jest vi
děti, že poslanci Wolf 1 Udržal čeřpali evé povrchní
vědění z jednoho zdroje, se zdroje židovsko-protes
tanského liberalismu, Na věcí pranio nemění, še p.
Udržal svůj náhled odívá pláštěm basitství nebo
českobratratví, o jichž zásadních rozdílech nemá ov
šem při ledábylém svém vědění ani povětí, s rovněž
na věci nemění; že Wolf pomahé si Latberem, jehož
učení zná aal stejně, jako učení katolické. Známý
„křtěný“ poslanec, universitní professor Píersche,
ač v nenávisti proti katolictví a „kněžským tmářům“
pranic nezadá Wolfovi a Udržalovi, přece jen uzná
vá, že hesla „pryč od Říma“ a „býti německýmzna
mená býti lnteránským“ jsou: nesmyslná a nepraktic
ká! — Dr. Pfereche mé zato, že doba rábošenských
válek v Evropě navždy minule, že však podporování
a šíření nábolenské ideje může slibovati prospěch
jen tehdy, pak-li jest proniknuta jistým fanatiemema
nadšením pro věci věřené. Přestoupení k jiné víře,
kde dogma, a víra úplně do posadí ustupuje, a
kde sbývají jen prostřední důvody polstické a ná
rodní, stane se v masách lidu sotva všeobecným.
Sta, ba tisíce lidu snad by přestoupilo os jinou
víru, avšak na množství lidu to učiní pranepatrný
dojem. Pfereche doznává teké, še protestanská cír
kev není svobodomyslná, še tu církevní nucenosí jest
velmi přísná a ostrá, še mukerstob jest v plném
květu a že protestanské vyznání všady vyčubuje. Dr.
Pfersche tuší, že by oněmci brsy se octli s pru
šáckým luteránatvím v rozporu a proto konejší: Proč
k našemu bestoho těžkému politickému zápasu při
dražiti ještě momentnáboženského rozhořčení? Li
berál Píersche obává se náboženských bojů a při
mlouvá se zato, aby zásada pruského Bedřicha II.
o8ť je každý spasen po svém spůsobu“ i nadále se
v platnosti udržovrals. Moosí naší svobodomyslníci
soudí podobně a proto se časem vydávají i sa „také
katolíky“. Ti mladší s panem Udršalem a Hlofáčem
jsouvšakpro heslo: „Pryčod Římal“ Ne, ti a
si přečtou náhled Pferschobo, urořejočný v Ramber=
ských Novinách. Katolictví ge jich nebojí, poněvadě
ta vítězně stát? bade, kdyš růsní Udržalové budou
dávno v prachu.

Blízkost korunovace českého krá
Je oznamují opět »Národní Listy.« Před volbami
r. 1880, 1891, 1895 a 1897 činily to tabé, aby
získaly a obalamutily český lid, Nynější slibování
korunovace má za účel, získati český lid pro vlá
dní politiku poslanců a pro udělení jim všeobec
ného rozhřešení za nesplněné a nedodržené sliby,

„Nauka © domácím hospodářství“
od Prokopa Procházky, e. k. semskéhoškolníhoin
spektora v Praze, vydaná u knihkupce Fr. A. Urbán
ka v Praze, došlu také obliby, že jest nutno, uspo
řádativydání nové, opravené a rozšířené, ješ

podnikl s věhlasným původním p. spisovatelem p. Joa.ický, professor při c. k. ústavě učitelském v Ji

číně. Dílo nové vyjde počátkem příštího roku, v u
zorňujeme na ně hlavně naše dámy,hospodyňek adívčí školy vůbec, jakož i školy, jež po léta užívaly
krásné této knihy za učebnici nebo knihu pomocnou.

Před porotou královéhradeckou od
usen byl v pondělí dopoledne Frant. Víša na 15 let

ého žaláře, protože v noci zapálil chalapu v Po

lomi a lidé v ní spící byli by málemuhořeli, Odpoledne téhoš dne dostal pro sh Josef Sehnou
tři leta. — V úterý byl Václav Číšinskýs Vamberka
žalovaný prozločin šhářetví, sproštěn obžaloby. Hájil

ho p. dr. Fulter. — Ve středu byla salována AnnaUdlínská s Habrové pro savrašdění vlastního dítěte.

Odsouzena byla pouzepro zanedbání povinné péčepřipořodů úa 3 něděle do věziňí. Velice obratně hájil ji

dr. Haller. — Odpoledne téhoš dne byl odsousem
r. Poll s Polomi pro sločin kráduše na18' iněsíců.

— Ve čtvrtek odsomzení byli Josef Novotný a Anna
NovotnáprozlečinpodvoduaJosefNovotnýtéž pro
svádění svědků ke křivé přísaze. Anna Novotné z Klá
šterce vylákalana sjažce Františce Kulhánkové

naprásda aměnečnýblanketpe že jen takstane vypůjčit peníse v záložně v Nekoři. Josef No

zotný vyplatil puk blanket na obnos 480 sl. a tvrdě,
še Kalbánkovásuěmku přijala a podepsala a bona ni 28 sl. doplatil, val sněmku ukraj. soudu
v Hradci Králové. Tak vyšei podrod na jevo. Norotný
destsl 30 měsíců © šensjeho osvubosena. Jimi volení
svědci málem byli by se dopustilikřivé přísahy. Ener
gický výslech předsedy p. rady Btolly však spáchání
nových sločinů zamesil.

Před cbrudimskou porotom nalézáse

právě aka osefa i Ppová a její že sabilispolečně Františka Filippia, jemuž měl připadnouti
statek v Pruské Rybné uPoličky. P

| Ochotnické divadle v České Site:
bel. V neděli dne 27. listopadu 1898 hraje se: ro
pertoirní kus bývalého divadia ve výstavě architék
tufy a inšenýrství v Prase „Na letním byté.“ Vese

áních od Jos. Štolby, Začátek o půl8.
bodině. Ceny míst: Sedadlo na místo prvé 40 kr., se
dadlo namísto druhé30kr., lístek kustání 30kr
ne galerii 10 kr. Vstupenky na veškerá místa dostati
lse v předprodeji u pana ana Failhabre, měst.
tajemníka a v u pokladny. ,

1 Pravda © Žišelicícha dp. JanálieS V „Bydšovakých Listech“ napadl něj
ml PdehovanaoHofrychtrova kal" Obsor
žišelického kaplana, vp. Janála, jakoby štval a dělaj
růsnice. Farnímu úřadu šiželickému to nebylo lbo
stejno a páni žišeličtí učitelé muvili dosvědčit; št
tendenční, na cti utrhačné správy Bydšovakých Li

nejsou vprávné. va školy snalala tento dopis:„Vzhledemk vášenému dopisu ze dne 14. listogi.
čís. 450, far, dotvrsuje sbor učitelský, še mesi sbo

rem učitelským a duchovní správou,zvláště mesi eP. Fr. Janákem jest nyní úplná shoda, pokoj a mír,
tak še není možno mlaviti o nějakých vlnách rozče*
řených! Rovněž není sboru učítelskému suámo, so by
p. P.Fr. Janák pro referaty v „Národních Li
o poslednímusnesšní zemeké školní rady o škole v
šelicích,pustilsevevšechjemupřístupnýchlistech
do sbaru učitelského a jej řesal po Jamákovaku, be
naopak časopie „Ceský Východ“ č. 44. r. 1. přinesl
referát, kde byla na konci se strany samého vp. P.
Janáka konstatována úplnéshoda. Co se týče přeru
šení pravidelného vyučování na škole v Žišelicích,
dlužno konstatovati, že to bylo pouzev L třídě na
dobu 14 dnů z příčiny epidemické nemoce spálníček,
a nepřivodilo netnoe tuto chození do kostela ami neo
šacení (školní mládeže) jelikož v té době bylo pří

snivé a na neošacení berou jak sbor učitel
ský i obe páni duchovní zřetel.

Správa obecné školy v Žíšelicích, dne
17. listopadu 1898.

Jan Dufek, říd. učitel.
Obecní úřad města Žišelic n. C. podal farnímu

úřadu na žádost ze dne 14. listop. čís. 460far. včině dopisu v „Bydž. Listech“ toto vyjádření:
1848 obec. „K tamnírmu váženému ání ze dne
14. li u č. 460 far. potvrzuje 0e, že vzhledem
ku článku „Bydšovských Listů“ z 13. listop. 1888
č. 31, nadepsaném: ze Žiželic“ v městě sdejším jiš
více jak rok úplný jest klid a mír a tudíš pravda
není, že by p. P. ře. Janák mír a klid ve zdejším
městě rušil, a proto není pražádné příčiny, aby, p.
P. Frant. Janák veřejné byl v „BydšovskýchListech“
nasýván a tepen jako „metlaBrymychova „na občan
stvo.“

Obecní úřad města Žiželice n. ©., dne

17. listopadu 1898. 
Farní úřad sám podává o článku tom v místě,

jehoš se týče, prohlášenítoto: „Vzhledem ku tvrzení
Bydžovakých Listů“ ze dne 13. listopadu 1898 č. 31.

kde se zcela lživě píše, jakoby vp.P Janák k válísvému pohodlí a ulehčení letos do Radovesnickéš

vyučovat nechodí, prohlašuje podepsaný farníše dp. farář již od květnaÍ. r. byl těžce nemocema
dosud úplně zdráv nemí a dle lékařské rady, ohboo-lé
býti zdráv, musí nutně pro letošní školní rok od
učování mládežesv. náboženství v prvních třech tří
dách v Zišelicích úplně upustiti. Následkem toho
převzal vp. P. Fr. Janák vyučování toto za
ale proto upustiti musil od vyučování av, nábošen
metrojtřídní škole v Radovesnicích.Žádánoproto

bylosprostřednictvím ned. biskupské konaistoře, abyvyrosuměna byla el. c. k.okresní školní rada, že pro
letošní školní rok meusí vyučování av. nábošenotví

něja pázům vvětskýmučitelům, 08w dlepřvevšdoj ovětským učite což se dle p
čení duchovní správy řádně déje.“

Farní úřad v Žitelících, dne 17. listo

pada 1000. Fr. Hrubý, farář.

Zvěsti z východních Čech.

Z Častelevie. V neděli 13. t. m.kongle„Národní katolická jednota jinochů a mužů pro
stolovice a okolí svoji ustavající valnou hromadu.
Ačkoli toho dne mělo více jiných spolků své schůze,

řece sešel se vespolkových místnostech v domě p.varda Vinklera, obchodníkaheský počet obecenstva.
Shromáždění se sápalem vyslechlo řísnonuřeč vip. J.
Beadíčka, st. kaplana = Kostelce n. Orl., jenš přesvěd
čivě promluvil o potřebě a účelu katolických jednot;
V poznavěi, že ta jde o věc dobřou a spravedlivou
36 mušů vyznalo, že jsou neohrošenými tím,

že přistonni o k novému spolku. Novíčlenové stále se
při ašují. Činnostia rozkvětu nového zanaších časupotřebného spolku voláme. Zdař Bůh!

Z Polné (Hospodářské schůze —
Dm 18.t. mx odbývázebyla veřejnásohůse bo
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JM P : 2 ,
v Janovisích. - O vzdělání rolnietve relavil

Puodlostí přednášelkatschvta Víšek, 8 potěšením úly
o potěšením yBelí jsme, kterak četní relníci s0 o iěných věcech

dotasovali, takše rosproudil ce laký rozhovor, v

mo o četbé, s roshorlením dokásoval, že rolníci kušdou
protinábošenskou knihu mnsí neprosto vyloučit, což
ode všech přítomných hlučně bylo schváleno. Vůbec
můžeme konstatovat, še schůze naše byla eminentní
drobnou praef národní, nepobřešujíc ami nátěru poli
tického,jenž výrasudošelsejmpnav odsouzeníomaho
poslance, který na zemském sněmu mlavil proti ná
vrhu kmenových statků.

Z Čermilova (Slavnostníschůze.)Katolická
národní Jednota naše pořádala v neděli dne 20. t. m.
v Černilově slavnostní schůsi. Dp. předseda J. Seidl
sabajuje tuto ochůsi uvítal s radostí tné shbro

ční s mněl jabilea Jeho Veličenstva, k jehož
oslavě pro blaboký smutek v nejvyšší rodině zvláštní
slavnost konati se nemohla. Shbromášdění stojíc za
pělo první sloku císařské hymny a provolalo třikráte
oláva J. Veličenstva. Na to pou předseda stručně
k výsnamu zrušení roboty, ješ byla hlavním nepříte

lem rolnictva. Ale i nyní v dobách značnéhopo kumá právě stav rolnický ještě jiné „přátele“, kteřípo
účincích se poznávají,jek Jse pospati = dnešní alav
nostní řeči. Cyriliská jednota sapěls nyní jakož i po
sději opět četné krásné sbory, ješ blučně byly applau
dovány. Po třetí hodiné vstoupil do přeplněného sálu
elavnostní řečník, vldp. dr. Horský a uvítán byl

neušuchajícím provoláváním olávy. Byvpředetevenujal se slova a pojednávalo thematu: „Bolník a
jeho přátelé.“ Soběvlastním, rázovitým způsobem
v řečí dvě hodiny trvající pejednal jako obyčejně mile

ponteré a působivě ve směru naznačeném. Výtečnápřečasto byla nejhlučaějším potleskem odměňo
vána. A kdyš slovutný řečník dokončiv a louče se
svolsl „na shledanou“, bylo viděti nelíčené, všeobecné
naděoní, jehož obětevý přítel lidu českého všude si
dobude. Zasloušený potlesk nebral konce. Sešlo se to
lik' posluchačetva, že nejprostrannější aál ilovaký
nemohl všechny pojati -— přemnosí s chodby naslou
chali proslalému řečníku; všech přítomných bylo přes

osob. Zvláště miro domácí četné zastoupeny byly:
Čib Třebechovice, Slesské Předměstí, Lično, Hra

"Etélové se svými duchovními neb světskými de
legáty, ano i se vedálené Dobrušky 9 zástupců se do
stavilo. Po zápise nových členů (dosud 128) rozprou
dila se milá volná zábava. Den tento a duševní po
žitek « ním spojený v blahé zňstane paměti jak členů

Iku tak i širého okolí. Slavnostnímu řečníku, vldp.

Horekému jsi brsy po řečizase odjíždělvoláme upřímaš: „Odplať Bůh“ a „na shledanou.“
Z Jičína. Porotní přeličenís red. Al. Haj

ona oové Hradcea s U ne nik
K Počne v 26. listopadu o 9. h.

čopalednepřed ejší ky Žalobcemje p. JUDr.bek s „ Dvora.z Červeného Kestelee. Vnedělídne18.
list. o 2. bod. odpolední pořádal výbor národ dělnictva
ustavující schůzi, k níš veškerá obecenstvo bylo po
sváno. Proslýchalo se, že schůze tato sotva bude míti

průběh pokojný; neboť bylo všeobecné mínění, že searazí strany národně sobě odporující totiž: strana
národní dělnická a mezinárodní socialné demokratická,
Nelse se tudíš diviti, de místnosti hotelu „U města
Prahy“ byly účastníky schůze četně navštíveny. Schůze

ba zahájena způsobem zcela jednodackým. Předsedetvo bylo již před schůsí zvoleno z jistých prý obav,
fe by při ustavující valné hromaděto možnýmnebylo,
jelikož by enadno strana oocisl. demokratická v tom
mohla překádeti. Ze méstapců sl. c. k, úřadu nebyl
řítomen nikdo a tadíš bylo na řečništi „volno.“ Za

Řodaíky požáda) výber Frant. Fialu = Prahy a J. F.
Hrnéku z Rychnova n Kn. Bratr Fiala měl promla
viti o účelu vzdělávacího spolku v ohledu národním
a kulturním, bratr Hruška © národnosti a mesináred
nosti. Prvmí řečník a Prahy nepřijel a tudíž počal
řečniti br. Hruška. Ponkazoval na vyvinutí se otásky
dělnické teprvv novější době, při čemá ušil tolik le

topisných še vlastně počátek otásky dělnické po
chopitelně neurčil. Ostatně zabýval se národností,
mexzinárodností a besnárodností. Že odkryl při tom
s0e. demokratické smýšlení, dá se snadno mysliti. Pak
se vystřídalo ještě 5 řečníků, Občan Slezák, Šarf, Ro
sák, Výtrar a Puš. Z nich ani jediný s národního
důdnictva ku „Barák“. Nejvíce se vyznamenali,
Šasť a . Šarf v dlouhéřečí ostře mlátil do všeho;
ušíveje při tom nadávek a frází bez ohledu na slaš
nost, což by ani všude tak veřejně mluviti nesměl a
sajistě takovou řečí plnou štvaní a bezohlednosti ani
k dobra národního dělnictva vůbec neprospěl. Za to
ale občan Rosák ještě lépe se osvědčil. Hledě učiniti
přátelský atyk, schralnje svobodu slova v tak důle
žitém jednání, přiznává se, že jako ortlý kriminálaík
mlaviti se nebojí a pak-li spolek národního dělnictva
nebude se řiditi velením soc. demokratů a anarchistů,
jakým jest on, še spolek ten bude rosbit. Při tom ne
opomenul se trochu ochladiti u „studených“. Mrzí ho
asi nejspíše, še spolek si postavil svůj dům a on že
sakecil jiš několikráte „vybasov“. Kdo může za to,
Še dříve pro sebe tak vbodné místo jako má nyní,
nenašel? Možná, še sa nějaký čas si bude moci po
staviti třeba pivóvar. Velice nápadné jest to, že usta
vující výbor nechal převládati stranu, proti které vlastně
národní dělnictvo na odpor se ohce postaviti a še ku

Me se přihlašovalivětšinou soc. demokraté a „nevislí.“ Nebadeto stará známost? Uvidíme.

Ze Blavoševa. Ne hlučná sice, ale za to

dojemná a radostná slavnost odbývala se u nás v neděli 23. m. m. Zavítalť k nám sám zástupce J. B. M.
veled. p.vikář Fr. Chaloupka, děkan Světelský s vdp.
farářem pertoltickým a vdp. děkanem zbraslavíckým,

« aby posvětil a opět službě Boží odevzdal náš přesla

m a hrrarthrůdmá páněHlialu. Ka pevnostiték o pen patron chrámu P, s p. patr.
komisařem a veliké množství lidí s okolí iosadvedé,

KViředm,podikordlp: patmaoníp. parkonalv P- i, p. , komi
a vdp. faráři,kteří'o velmisolidní apřkné obnoveaf

této svatyněmajívolikon sásluhu. Za-pbsvěceníchrámu
P. veldp.p. vižážiopět škovali vdp.farář vapo

menuv i JehoBiskupské Milošti, pali Velect. p. patr.
komisařa obecní p, starosta. Provedení oprar svě
řeno rukém skušenýhr a odperučení hodným. Zvláště

p. Klpdermanu-Amlor majitel uměleckéhosávou v'Erase, dodaným oltářem, kazatelnou a obnovou
starých oltářních obrazů dokásal, še v pravdě je mi
stregĎ ve svém oboru. Přesné slohové provedení, jedno
duchgeť a elegence jeho prací, a při tom mírná cena

otevře ma mn 09 nějdříve dveře i.$o vlastech našich, a výrobky jeho bray hledány budoui u nás tak,
jakož: jiš nyní za hranicemi hojné obliby a odbytu
mají. — I stavitel varhan Emauzských p. Paštika byl
zde zaměstnán, bohužel, že jen prostým postaveníma
ne také upravením varhan. Po slavnosti odebral se
vdp. vikář s dp. farářem do Poroltic, kdež přičiněním
dp. faráře nová fara postavena a to tak výhodně, že

poplatníkům následkem úsilí dp. faráře přes 4000 zl.

ano. k jsou aké „nému duchovnímu ýřiv apřejí ai, aby jednota a spolkydp. m
salošené prospívaly a aby též nášohrám Páně v slav
nostním rouše se stkvěl.

Z Kutné Hery. „PodvysockéListy“píší o
financích kutnohorskýchsestejnou aznalostí,jako ný

„latinář Enšpigl mlovil„latinsky“. Vytýkají „Ob
nově“ neustále nepravdu, ale kdyš je Obnova vyzvala,
aby jí jmenovaly jedinou ci kterou = Macháčko

výchropočtů zfalšovala, tu „PodvysockéListy“ animuk. Tímnepřímo doznávají, že své čtemáře prostě
balamatí svými výmysly. Hledí„Obnově“ dokásati
rospor. Jednou prý povídá, še dluh obce Kutnohorské
obnáší milion a po drabé že 700000 sl. Dluh obce
kutnohorské dělá nyní ovšem přesmilion a 770.000
zl. dlahu se přidělalo za porkmistrování páně Ma
cháčkova a následkem zavedené jiš akce přidělá se

dluhů ještě více. — Snad, aby seslabily članek „Ob
novy“ „Kde je 160.000 zi“ jež „Podv Listy“
> Macháček nevykázaly, povídají „P.L.“, že úhrnný

lad spojený a adaptací Šprýcharu na kasárna obnáší 4.834 zl., šprýchar že jl koupan za 4.000 sl.,
děkanství že opraveno sa 9.919 zl., dozastávarny že
vloženo 11.000 z., cejchovní úřad že stál 9.300 sl.
To dělá ale dohromady jen 89.043 sl, Tým přecetěch
nevykázaných 160.000 zlat. vykázáno není, neboť po
vykázaní59tisfosbývádosud 131tisíc,o nich po
pstníci neví,kam se poděly. Ostatně i těchto „vy
zaných“ 39 tisíc je divně vy o. Adaptace a opravy

kryjí se přece s běžných příjmů, těch 11.000 sl. dozastavárny není vlastně vydáno, nýbrž jen vloženo a

Poenévajíce, že cejchovní úřad stal 9.900 zlat., tedy„Podv. Listy“ tím patrněprozrazují, že budova coj
chovního úřadu stálanejen povolených 30.000 sl., ale
9.3000 sl. ještě více. — ai W'exguisse,a'sccuse —
kdo se vytáčí, ten se obšaluje, pravídobře Francouz.

pŘedvysocké Listy“ aby to prodlužené Macháčkovskovkovské hospodářství vymluvily a samluvily, pro
srazejí nechtíce ještě více. Marně omlouvají tak p
Macháčka, že prý nepřipravil obec o nemocnici. Tato

nouti, až by
členové soukromého dražstva odumřelineb obci své

práva postoupili. Nejen'dědicitéž obce mohou se připra
viti o nápadnické právo. A žebudova nemocnice s pří
slušenstvím měla a má cenu, to každý ví. Byl-li
okres povinen stavět epidemickou nemocnici, jak do
znávají „Pod. L.“, tedy Pacák a Macháček neušetřili
obci pranic. Ostatně Kutná Hora okresní přirážky
také platí. „Podvysocké Listy“ tvrdí, še obecní ros
počet jest tak sestaven, že mu porozumí každý, kdo
mu rozaměti chce. Nu,teď aspoňvíme,proč„Pod
vysoc. Listy“ obecnímu rozpočtu posud nerozumí a
své čtenáře balamatí.

Závěť RKepeckéhe prý se dosud nenašla,
po závětí Vašatého se pátrá a jsou prý lidé, kteří
mají tolik kuráže a píší do „Obnovy“ o nepoctivosti
« + « Tak píší „P. L.“ Co a tím má „Obnova“ co dě
lat? Kutnohorské čtenáře by snad více zajímala zá
věť a tisíce + děkana Podhořeléhoa akta z trestního
rocessu Pacák—Tichý, který se odbýval večer.
an dr. Pacák si patrně mepřál, aby výpovědi jeho

bývalého přítele a sollicitatora přišly do veřejnosti.
Vdp. arcidékam Vorlíček jménemar

chasolog spolku Vocel vzdal městské radě povinnýdík

sa propůjčení místností„pro spolkové sbírky. Z tohovyvozují „P. L.“, že . arciděkan správu obecní
chválí a s ní moc i souhlasí. Dnes se P. L. utíkají
pod sáštitu přízně pane arciděkana a nedávnem
mu jako předsedovi Vocela notně vynadali a tahali
jej do bláta.

Důvěrná schůse měkterých voličů
u Rohliků nelíbí se P. Listům. Pan Martin Canefels

rý řval, aš ho bylo slyšet na vedlejším náměstí.

Vida jak „emraďoch“,poslouchal a čemichal. Na štěstí nikohonepostříkal.Z jehofuj! a odplivnntí“
si dnes ovšem nikdo vHoře nic nedělá. PanCenefele

rý nemá se ucháset o šlechtická plnomocenství. Ta
hat tyto šlechtice do domácích bojů kutnohorských
dovede prý jen člověk taktu Cenefelsova. A kdo pak
se dříve po Lobkovicích, Harraších atd. vozil a kdo
je zrádcoval, trhal a do někalých agitací zatahoval?
Nebyl to pan dr. Pacák a jeho strana? Můžeme po
sloušiti pádnými citáty. Nyníověem p. dr. Pacák je
šťasten, může-li šlechtici stisknout ruku anebo aspoň

ustnout jeho rukáv. Ono prý to modří krev!
Nejhorlivější rezšiřevatelkou „Ob

mevy“ je prý v Kutné Hoře „jistá“ paní Widhal
mová. Ten velociped a ostrahy, které jí sa Obnovu
nabízí pan Hejnic, bude potřebovati , aš bode
nucen prchat s Kutné Hory. „Podrysocké Listy“ epro
stě napadají paní Widhalmovou a p. dra Svobodu.
Běhbají prý po plných mocích. Což p. Macháček se
svým přítelem Vysypalem ze zastavárny po nich neběhá,
což není celý magistrátní a policejní apparát páně
Macháčkův v akci, což ubohý, sedřený sluha Šťastný
se zastavárny má oddechu? Ne a ne, musí se porou
čet jménem pama purkmistra, lichotit a semlonvat se
paničkám, slečnám a vdovám a loudit po nich plno
mocenství k volbám. Hrosby, sliby i prosby musí

vypomáhat.
V zátiší vily panaJosefho dál .

předminolounedělihroané věcí, byltam i elm Roboty

— Štábi, redaktor orgánu Jeho Biskupské Milosti!
Brrr| Aby to více strašilo, satatají do těchto tajno
stí i sločin sester Sykorových, hospodyň to bůh ví..
jak prý sbobatlého stěpán Inu, jejich zločin zná
orgán páně Pacákůvr patrněvelmi dobře, všdyť je há
jil kompagňon páně Pacákův,p. dr. Vlasák, vrchním

porotoem byl řajemník Milinovaký, porotcem p.For
mánekze Sv. J ab av rr ořebylo vi it takétajemné postavy obletovat pányporotce. Vevile pana
Josefyho nedále ae jistě nic nekalého a osvobození
vil německobrodských způsobilo v Kutné Hoře nejen
sensaci, ale irostrpčení svláště v kruzích paniček.
Právětybohatévilybylyúsnánysanevinny,ačukrutně
zavraždily dítě, kdešto chudé děvče protentýž zločin
bylo uznáno vinným a odsouzenobylo na tři leta do
těškého šaláře. Čhudá dívka ovšem neměla plačící
dámy! Proč jí je „P. L.“ « milosrdenství neopatřily?

Z Čáslaví. (Úmrtí) Dne 21. t. m. zemřel
bývalý důchodní městský p. F. Eim. Zesnulý těšil
se pro svojí bodrou povahu všeobecné vážnosti, což

okázalo se také četným účastenstvím při jeho pohřbu.
budiž jeho l
Husařií. Ačkoliv se říká, že do sv. Martina

jsou husy nejlepší, naši tajní a neznámí, víceletí cti

telové těchto sester bělostných a postických labatí
béřou je napořád i po sv. Martinu. není domu,který bynebyl v minulém roce, nebo již i letos po
ctěn touto milou návštěvou. V minulém tý
dnu v samé poledne ztratila se pěkná baculaté pe
čové hrdinka u p.Jirouta, brey po té honili emělého
ctitele laciných houserů na Bělišti a hned potéu

» Vančary vypůjčili si na věčnou oplátku srovnu tři
usy. Není divu, že h před nesvanými host

je takový, jako svého času před Brandebaráky, kte
ostatně bylimírnější a brali jenom slepice. Tatobá
seň zmocnila se i jejich nepěkné choutky. Aspoň pů
sobila onehdy velikou senzaci a Švandu husa ko

jící z vykýřepolicejní strážnice a křičící plným hrdem na okolojdoucí, jakoby se chlnbils, že ona je v
dobrém be na půdě. Tam ovšem routinovanost
poberty nedosábla. Takdočkáme se, že půdy a prvá
nebo drahá poschodí vyhrašena budou chovu krme
ných hus. Páni domácíuž na to čekají a těší se, jak
budou moci kolem ev. Martina štajgrovat činši. Jen
aby pak ten zloděj toho naschvál nenechal a tak i
také nepřekasil dosažení odměny, která na jeho vypá
rání má býti vypsána.

Noční výtržnosti na kost,náměstízpůso
bil sa 18.t. m.vojín,kterýv ráši, šeud jeponejhorším „abrichtunka“ trochu převssl a pak plný al

koholové kuráže a vytaseným bajonetem chtělbát
civily, kteří ovšem bojovnému synu Marsovu z Tse vyhnuli. Než mohla býti zavolána stráž, zmi
v noční tmě,

Potlučen byl v minulýchdnechrolníkp.
Myšička koněm, takže musila mu býti lékařem sošita
tvář. Ponechán byl v domácím ošetřování.

Učiteleká schůse pořádána.byla dejšíBadčí v neděli dne 20. t. m. sa přítomnosti posl. dr.
Herolda. Účastníků bylo hojně, byliť tu přítomníi
učitelé z cizích okresů. P. dr. Herold přišel emířovati

učitelstvo e mladočeskou„politikoa, proti které nastal
v řadách zvláště mladší protimný proud. Řeč jeho.nesla se známým stylem. Nadotaz, jak zachová se
strana mladočeské k požadavkům služného učitelstva,
odpověděl,še nyní není možno v tom co dě
lati, pronedostatek peněs,aleašstát upraví
poměr svůj k remím, pak že vezme se v prvé řadě
ohled na požadavky učitelstva. Učitelští řečníci drželi
se tónu svých kolegů na jiných schůzích ři s těmi
snámými body proti klerikalismu, respektive kněžetvu.
Jinak vyzněla schůze až na malou episodu mezi učitel
kami a učitely hladce.

Koncert pořádaný sdruženýmispolky szpě

váskými s Polabí v Kolíně, jehož zúčastnily se i sdejšízpěvácké spolky „Kovář“ a „Vlastimila“, dopadl vel
mi pěkně. Odtud vypraven byl zvláštní vlak pro účast
níky. Spolky naše s ekv v Kolíně opět saslouženou
chválu, která bude pobídkou jak obětavému sbormi
stru p. učiteli Bokovi, tak všem členům zpěvákům
k nové zdárné práci. Provedeno bylo svláště pěkně
našími pěvci a pěvkyněmi číslo: „Prkpor“ a
„Směs nár. písní“.|

Slovenský večírek konán byl sa čestné
ho účastenství v místnostech zdejší besedy horliyon
naší „Včelou“ munejní dne 24. t. m. P. ředitel Čer
mák přednesl několik vspomínek na Slovensko a po
mich při hudebních a zpěvních produkcích rozproudila —

90 milá zábava. Je nebo dlní bratry © tento zamenutý kont námi tnějšími sen
aslo. S morální jest však třeba i pomocí hmotné!

Jubilejní slavnost na počestBOletévlády
J. Veličenstva císaře a krále konati se bude v katoli
ckém spolku: „Práci“ dne 4. pros. slavnost. Na programu
jest přednáška člena spolku p. Musila: „Zavlády
Jeho Veličenstva“. Hojná přítomnost členů provázeti
bude srdečná slova řečníkova zajisté s upřímnou lá

skou ku vznešenémujabiláru. iZ Hraběšima. Jak svéhočasu jeme ozná
mili, zastřelen byl na cestě od nás k Čáslavi dělník

Petráček ubírající se ku dráze. Pachatelpo dlouhémpátrání usvědčen byl v rolníku Škarkovi. Týžpřiznal
se ku svému činu a odsouzen byl v minulých dnech
c. k. krajským soudem v Kutné Hoře na měsíc do vě
zení a k náhradě 1000 sl. pozůstalé vdově a osmi
sirotkům. Kdo jim však nahradí otce, kterého nešťast
ná vášeň lovecká zprovodila se sveta©

Z Ronova u Čáslavi. Činnostspolková.
Vadělávací katolický spolek „Rovnost“ v Ronově
pořádal v červenci veřejnou schůzi, na které předná
šel professor důst. p. FrantišekKohout z Čáslavi
o Palackém. V září a říjnu v měsíčních achůzích před
nášel předseda apolku o Hasovi. V neděli pak dne
20. listopadu t. r. vystoupil spolek náš na veřejnosť
divadelním představením. Hrála se veselohra: ček
s Ameriky a předneseny dva solové výstupy. Předsta
vení vydařilo se nad očekávání. Prostranný sál ho
stince p.starosty Jos. Brudra byl naplněn ve vsech
prostorách, Hrálo se velmi dobře. Všickni ve hře sa

dostáli své úloze a uváží li se, že to bylo
prvéjejich vystonpemí, musí se říci,de dostáli své



er snamenitě. Zásleha toho záleží nejen píli všecherců a dobré jich vůli, snaze a ochotě, s jakou každou
úlohu přijál a provedli, ale obzvláště náleší zásluha
režiséra p. Antonínu Pátkovi, který velmi do
vedně svědomitě úloby nacvičil s hru řídil. — Začá
tek jest očiněn a doufáme, še se bude v tomto směru
pokračovati, aby bývala sláva ochotníků Ronovských
zase zastkvěla. Této činnosti jakož i veškeré Činnosti

Bye sého katol. spolku „Rovnost“ voláme: „Zdať
Z Jaroměře. Obecnízastupitelstvonašemělo

dne 14. t. m. schůzi, v níš mimo jiné na programě
byly tyto zajímavé záležitosti: Zpráva důvěrníků o

roskoumaných účtech za r. 1697. — Návrh na schvá
lení vydaní por 550 sl. se koupení role ve výměře 1,
jitra 3, čtv, sáhů ve prospěch fondu na ošetřování opu
Štěných a osiřelých dítek. — Žádost tělovičné jednoty
„Sokol“ sa místo stavební pro tělovičnu a udělení

příspěvku na její vystavení. — Návrh na zabezpečení
wb přirážky nápojové na dobu 10 dalších let. —ávrh, aby m dívčí škola samostatným řiditelem
spravována byla a návrh, aby majitel knihtiskárny a
redaktor „Polabana“ a „Českého Venkova“ p. Frant.
Lad. Popelka z obce vyhostěn byl. — Nejzajímavější
v celém programu jsou tyto dva poslední návrhy. —
Měšť. dívčí škola jest spravována prozatímně řiditelem
měšť. školy chlap. p. V.Boháčem a obsazuje so toho
řiditelské místo již aspoň 7 let. Nejsilnějším kandi
dátem na ono místo jest nynější řídící učitelka obecné
dívčí s). Frant. Mazurova, kvalifikaci pro měšť. školy
má a která sde již působí 22 leta. Avšak, obec reup.
místní školní rada nechce o slečně ani slyšeti, poně
vadě jest mnohým pánům trnem v oku akterý prý má
také tu vinu, še je klerikální a která prý nedovolila
avítiti na Husa ve školní budově přes výslovné naří
zení p. purkmistra a proto táhne věc do nekonečna.
Brzy chce, aby obě obecné školy měly své řídící uči
tely a méšť. školy, aby spravoval jeden řiditel a když
to zemská škol. rada nedovolila, zase chce, aby měšť.
dívčí škola byla samostatným ředitelem resp. mužskou
silou spravována, ač si mohou na prstech vypočísti,
že to zemská školní rada zase nedovolí nehledě k zby
tečnému vydání 200 zl. za příbytečné. Konkurs byl
jiš totiž vypsán pro mužskou i ženskou sílu. Nejko
mičtější, ale při tom trefně karakteristickým pro jisté
poměry jest, že právě ty živly, které stále velebí a
všude prosaditi chtějí samosprávu — tedy i hlavně
ve školství, žety živly, kde se jedná o jejich samoli
bosť zapoměly na samosprávu aže proti výnosu zemké
školní rady rekurovaly až k ministerska vyučování,
které jim ovšem dobrotivě naznačilo, žs v zemském
školství, je zemská školní rada kompetentním rozho
dujícím úřadem, Najednou nenáviděná byrokracie přece
dobrá! [nu ovšem samospráva jest věc znamenitá, jen
že musí ovšem býti v rukouch náležitých, jinak stává
se zvůlí neznající mezí. Kdyby se vždycky všecko mělo
uskutečniti, na čem by se chtěli zdejšíautonomisté
usnášeti, to by se potomci dívili a kdyby se svobo
domyslnosti rosumělo všude, jako se jí rozumí u nás,
to by to divně ve světě chodilo. — Co se týče dru
hého návrhu, jsme žádostivi na konečný výsledek. „Po
labana“ a „Českého Venkova“ byl vypověděn z obce.

se při tom dovíme zajímavých ještě věcí a že se
to neodbude jen v rukavičkách a jemným alohem, dá
se tašiti neboť p. Fr. L. Popelka dostal se na index

roscibovaných jen proto, že si ve svých listech mno
bo dovoluje. — | Tělovičná jednota „Sokol“ dostala
místo na obci u hasičské boady a příspěvek 3000 sl.ABAK

(Zasláno.)

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradel Králové
bude

PEP“dno30.listopadu©'/2. hod.odpol."UN
v diecásním spolkovém domě „Adalbertinu“, Jiříková tří

da č. 300- I. v Hreici Králové.

Dr.Jam Soukup, Dr.František Beyl,
předseda. jednate!.

my TřetívydáníJana Husa "0«
dle dra Matyse z Nové Paky a dle pravdy od A. Z.
Hradeckého počíná se právě expedovati. Neobyčejný

pěch této výborné apologie odporoučí spisek nejlepe.
me při objednávce aspoň 50výtisků. Výtisk po

a kr. a zasýláme franco.
Administrace „Čas. Úvsh“.

(Zasláno.)

Z Kutné Hory do Kutné Hory.
Jelikož mé ohražení proti článku Podvysockých

Listů, ježpojednává o koupí šicích strojů pro pokr.
kon týž list neuveřejnil, dovoluji si následující proúsiti:

Před nedávnem hodlala škola pokračovací

zakoupiti pro vyučování začátečnic v šiti starší šicístroje od kteréhožúmyslu jsem jak pa. starostu Ma
cháčka tak i slečnu řiditelkau zrazoval a nabízel pro
škola nové stroje s pětiletou zárukou za 26 zl. a
za 28 zl. Dle toho není stroj zakoupený od firmy Ma
chanek v žádných 16 sl. levnější nýbrž za stejnou
cenu jak u mne. Dále dovoluji si uvésti, že firma ona
jest společnost „Moravia“ v Olomouci hlavním závo
dem J.C. Machanek £ Comp. ve Vídni a jest úplně
německá 'což nasvědčuje též její ochranná známka
Stefansthurm.“ Protokolována jest pouze německy.

Ovšem stanovisko, by podporovala se Česká firma v
ohroženém území jest správné, v tomto případě se
však podporoval ryze německý milionář.

František Grimm,
obchod a výroba šicích strojů.

KUTNÁ HORA, 32. listopadu 1898,

im na1
v Novém Bydžově

dříve v Hradci Králové

odpora čaje svůj atelier k provedení všech de
korativních

malef kostelů9
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckéhospracování, restauruji staré malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma- i
luji obrazy nové. (2) M

? Návrhy ve slohu stavby kostela se napožádání ochotně vypracují s rozpočty předloží

u u DDOudÍ
6

PAB“NejlepšíUR

slovánkou Slvovici
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

M.Nesňal v Uherském Brodé
(Morava).

nejnovější soustavy
práce solidní ceny levné

doporučaje

« ČENÉK BUBENs
kočárník v Hradel Králové,

Vyznamenáno na výstavách: V Jaroměři stříbrnou, v
Dobrušce zlatou, v Praze státní bronzovou medailií,
v Hradci Králové nejvyšší vyznamenání čestný diplom

s právem rašení zlaté medailie a koronou.

Atelier pro malbu dekorativní

specielně kostelní.
Návrhy přesněve slohu vypracují se bezplatné.

Za solidné provedení záruka.

Malba nových a restaurování starých, sebe více
zašlých obrazů

Vilém Wondřejo,
akademický a dekorační malíř dříve ve Vídni,

nyní vwPraze, Smíchov, Celná ul. č. 68.

Dekorační malíř a poslacovač

JAN BARTA

zlaoování oltářů
a veškerých potřeb kostelních.

Malby podobizen v barvách i kresle
ných, dle zaslaných malých podobisen,

za jichž správné provedení se ručí.
Ceny co nejmírnější. 209

Plány na malby kostelů vypracují na
ání ve všech slozích = přiloše

nými rozpočty.

Do Hradce Král, a okoli!
Wp-Nejnovější "B

dámské rukávnsíkya dámské kloboučky
z kožešiny; novotiny:dámské kočičky a
límce; velkývýběrkožešinových podšívek
propány a dámy; cestovní koáichy a ná
možníky; růzuýchdruhůkůže dv kožlchů

nabízí .
v nejlevnějších cenách

Fr. Beran,
kožežníkv EXradoi ECrálové

© Svatojánské náměstí č. 170. ©
W> Velkývýběrčapeka připínacích

límců pro pány.-08
Zároveň veškeré kožešnické práce, opravy © pře

dělávky řádně a levně se zhotovují.

ka
EXIumpolecká

sukna a lodny.
Dámské lodny.

34 Modnílátky oblekové na zimníky a
haveleky z čisté ovčí vlny v levných ——

cenách doporučuje

soukenický a první zasílatelský závod

v Humpolol.
Vzorky k nahlédnulá franko.

Veledůstojným a velebným pánům
duchovním,velectěným pánům před
staveným klášterů a jiných ústavů.

Odporučují pro nastávající období vánoční za vhodné
dárky pro mládež školní i pro osoby dospělé svůj rozsáhlý

slad obrázkůoralýců
všeliké velikosti v jemném barvotisku na papíře a atlasu
nejnovějšího a nejsdařilejšího provedení, i fotografie pod

pon aklem k postavení neb zavěšení v ceně nejevnější.
Vsorty porilám na požádání bez odkladů, též co

nejlevnějí účtované a posloužím milerád, přeje-li si kdo

zvláštní výběr. Velikým bade mipotjením, octí li můjsklad veledůstojní duchovní pání doHradce Královépři
cházející vzácnou návátóvon.

Za četné sakásky prosí ve vší úctě nejoddanější

dosel Pacák, dříve Óvň.Mahrle.
Sklad obrázků v Hradol Králové. Tomkova ul. č. 202/4.

PNY-Vývozdevšechzemí."fi tub--1w0zuoozaopzonfn„At|

Na zemké jubilejní výstavě v Praze 1891. : Zlatá medalie.
Na zemské hosp. prům. výstavě bulharské v Plovdivu 1892.
nejvydší vyznamenání: Čestný diplom státní. Na hospodář
sko=průmyslové a národopisné výstavě v Hradci Král. 1894
Nejvyšší vyznamenání: Zlatá medalie s korunou. Na Nára
dopisné výstavě Českoslovanské v Praze 1895. I. cema,

Čestný diplom N. V. Č.
Česká, na četných výstavách prvními cenami

poctěna

továrna na piana, pianina, ha monia a varhany

AL. HUGO LAOTA v Hradci Králové,
Filialní aklady:ve Vídni III Salesianergasse 81. v Brně:
Orelská ulice, č. 7. v Praze: Kr. Vino Karlova tř
č. 8. odporoučí českému hudebnímu obecenstvu svá nej

lépe osvédčená

> piana, pianina iy
engi. vepetiční +Zpčnou oldeňstou mechanikou novéhosnačné sdokonalsného provedení

harmenia ovropské a americké soustavy
všech rozměrů v cenách, při řádné zevní úpravě, zaru
čené trvanlivosti a vyrovnané uhlazenostiI vydatné zvuč
nosti neobyčejnělevných.Též na splátky za výhod

nýoh podmínek.
Obráskové cenníky na požádání zdarma a franko,
(99) Záruka pětiletá.



Zaloteno 1843.

Jan Kalis,
hodinář a zlatník

v Bychnové n. Ku,
272 doporačaje

[|eškeré původníšicí stroje
je pro domácnost a živnostníky

ORP“dodává pod 6-letou zárukou, též na splátky "U

Te SritarechALBERT R. ŠŤOURAČ. (emítyzima
Cestujícíse přijímají na stálý plat i na provisi.
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: dlaní Vokozánod
malbu chrámo

vých oken C.

U. VÁLEK,
závod

), školkářský

v Pamět
niku

u Chlumce ,

Umělecký úslav

malbu na skle soukeník

J all Horák, vRychnověn.K
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobu podzimní a zimní,
Též velejemné

látky na taláry,

nabízí pro zima: a

Zkrátjprvalmi ce.
námi vyznamenán.

——

okna chrámová | každého
slohu i provedení se zaru

čením práce nejmodernějším

konifery, divoké| stromy
pro stromořadí, pláňata atd.
Statisíce sazenic « zásobě.

Levné ceny. — Výborné .

Cennfky, rozpočty atd. (===> požadavkům vyhovující. zboží. — aoučný cenník Četná uznání zvláště zkruhů veledůstojj veškeráodbornáradazdarma. zdarma ného duchovenstvasvědčío poctivéob
a sluze mého křesťanskéhozávodu.

Učiňte prosím, malou objednávku na

Phěnixova pomáda kovšku.a KRNURNNNNU Přihromadnémobjednání větší výhody.
i Poenýchm $ výsavy P zdravotnictví a ošetřováníne- ó b šení |JB mocných ve Štuttgartě r. M le lékař “ : ;

BŽ, © účnovaeh kých odtas endle ka ských„nuda Křestní listy Téžna splátky bezzvýšenícen
neškodným prostředkemku docíleníplného a buj- ex offo
néhovlasuu dami pánů,jelikožinazamezenívy= KOKAMpadávání vlasů a tvoření se lupů; i zcelamladí 40 kusů 30 kr. — —

Pánové aledekjejí eváním mohutného kníru, zá- nabízí ; :rukazavýsledeka neškodncat. k 8 .
E- dadmtetgo SME 80kry pošt ob | Bak, knihtiskárna. Tabulky s modiillami:

OPPE, Videň-I.,Wipplingerstrasse14. NRRNUNNNX | k požehnání „Panem de coelo“;

Výbornou chuťkávy docilile

přisadou

| Wydrovy
= ma

Denní osvěžení; chuti k jídlu, okamžité posily
sesláblým a starým lidem;překvapající účinek stíže
ným chudokrevností, chorobám plic a re
konvalescentům poskytuje sklenička ře
ckého vína: MAVRODAPHNEsladké, ACHAIER
SEC méně sladké, obě vína desertní a pro nemocné,
lisované z čerstvých hroznů Malvasinských. K obdržení
u pp. lékárníků A. Spory, K. Hubáčka, v Hradci
Králové, jakož u firmy H. F. Seidel, Praha Vodi
čková ul. č. 30, hlavní sklad spol. Achaia v Patrasu
proČechy, Moravu aSlezko. Ceny: Celá láhev 1'75 zl.,
ůl láhve 90 kr. Toto víno nezkazí se v nečatých,
obře uzavřených láhvích. (108)

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlastní dílně na umělé truhlářské i čalou

: nické zboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
se dřeva ořechového, dubového, černého a vyklán daného

OW pórovky a žíněnky, 08
spony a sáslony do oken, hladké i zdrhované die

franc. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

Významná círk, novinka od prof, Jos, Foerstera!

Právé vyšla:
Missa Jubilaei Solennis

guatuor vocum organo comitante.
In memoriam expleti feliciter semisaecularis gloriosi

regiminis Suae Caesareae Regiae Apostolicae Majestatis
FRANCISCI JOSEPHI I.

AuctoreJosepho Foerster, Op.36.
Sacrae Metropolitanae Ecclesia Pragensis Capeliae Ma.

stro In Conservatorio Pragensi musicae Profegsore, Ace
emiae bohemicáe Imperatoris Francisci Josephi L.Sodali

extraordinario.

Partira a blasy 3 zl. netto, hlasy po 20 kr. netto. *

DRY“ Nová tato práce věhlasného mašekocírkeoního
sklada'nle dojde sajisté, o lom není niládné pochybnosti,
všestrannépřísměd ocenční."i

Nakladatel Fr. A. Urbánek, český knihkupec
v Praze, vedle národního divadla.

Prvý český závod hudební.

Bag“ Právěvyšlome

tiskemVADENEC s

Brevis Synopsis
materiaram et casuum in'carajanimaram| freguenti
orum.

Ad osum potissimum clericorum et neosacerdo
tum jaxta optimos fontes et probatos auctores concin
navit

Dr. Antonius Brychta

Kniha se schválením Ordinariatním vydaná se
stavena je po způsobu slovníku abecedně, podávajíc
knězi bez obtížného hledání poučení bezpečná ve všech
pochybnostech kněžského působení se naskytujících,
ge všech oborů vědy theologické. Dodatek podává
v authentickém znění regulas Juris Canonici, seřadění
bludů Wiklefových, Hasových a Lutrových, důležitou
konstituci papeže Pia IX. „Apostolicae Sedis“ o cen
surách církevních a konečně připojen jest celý Syl
labus. Podrobný index usnadňaje hledání v pochyb
nosti —

K hojným objednávkám této praktické pro kněze
příračky, pravého to „Vademecum“ odporoučí se

k nejochotnějším službám oddaná

Biskupská knihtiskárna.

po mši sv. „Zdrávas Maria“,
do sakristie 8 mudlitbami kněze při obláčení

bohoslužebných rouch
Krásné provedení písmem i způsobem missálovým. Pro

dávají se nalepené (po 15 kr.) i nenalepené.
První dvě tabulky v úhledných černých deskách 50 kr

Objednávky vyřizuje

Bisk, knihtiskárna.

OOO00000000000000G0
Založeno r. 1821.

Nejstarší závod soukenický
v Rychnově n Kn.

firmaJosef Jaros
(majitelAnt. Jaroš)

nabízívelký výběr látek pro dobu

pdzimní a zimní
všeho druhu v cenách rejmírnějších.

0000

Cenynejmírnější!

Zvláště upozorňuje na látky pro
vld. duchovenstvo a úřednicívo.

Vzorníky na požádání franko. Objed
návky vyřizují se vzorně arychle.

gap“ Na zvláštní požádání prodává s
též na splátky. “jiií

OOOOOCOOOOO00000

Založono r. 1821
OO0OO00000000

Mše ku cti sv. Václava.
Král. saský varh. Tregler, Missa In honorem

sancti Venceslal, principis Bohemiae. Mše ku cti av

Václava, knížete Českého pro smíšený sbor s průvodemvarhan (oblig.) Partitura a hlasy3 zl., hlasypo 15 kr. netto
Řed. Skuherský, Missa In honoremsancti Yen

eeslal Oustuor vocum indegualium comitante organo.
Partitura, hlas varhan a zpěvné hlasy 2 zl. 60 kr.,zpěvné

30 kr. netto. .
Mae Řed. Sychra, Mše ku cti sv. Václava pro: a) 2
hlasy (sopran. alt), b) 3 hlasy (sopran, alt, bas), c) 4
hlasy, sopran, alt a tenor, bas s průvodem varhan nebo
dvou houslí, violy, violoncella, basy a dvou rohů 3 al.

50 kr., orkestrhlasy 1.50 kr., zpěvné hlasy po M k kýjst
O* Seznam u mne vydaných církevních skladeb za
šla na Požádání kamkoliv vdarma franko a lze u mne
dostati každouhudebninu nebo knitu.

6



v Bykani 2 zl.. nejmenovan keplan (x-+-y) 10 zl. vdp.
Eng. Sterý, bisk. vikář sekretář v Rovní G zl., dp.
Ferd. Vlček, katecheta v Polné 2 zl.; po 1 zl. da
rovali vdp. farář Císař a Nejmenovaný kněz. Zaplat
Bůh!

Nlavnostní schůze obec.zastupitel
stva konala se včera o 4 h. odpolední. Před schůzí
odevzdala deputace živnostensko-řemeslnické besedy

purkmistra petici sl. obec. zastupitelstvo, aby Ratužby v příčině podporování živností a zřízení chu

dých domků a tržnice podporovalo: Na to vzpomněl panstarosta dr. Ulrich 50. vládního Jubilea
Jeho Veličenstva císaře a krále, a nímž a s jeho ro
dem sdílí český národ radosti i žalosti. Zvláště tomuto
císaři děkuje český národ rozvoj své národnosti s sa

mosprávy, město pak zbavení pevnostních pout. Dálesi vyžádal p. purkmistr, aby jménem města směl 2.
prosince na stupních trůnu eložiti hold věrňosti ne
ochvějné, lásky a oddanosti a provolal pak Jeho Nej
milostivějšímu císaři a hráli třikrát sláva, kte
slavné zastupitelstvo srdečně opětovalo. Na to pro
hlásil starosta města, če na věčnou pamět Jeho Veli
čenstva věnuje město pozemek proti Adalbertinu a
okresního domu na stavbu obchodního a průmyslového
musea jakož itržnice pro severovýchodníČechy, témuž
účelu věnuje se z voj. praesenčního fondu 20.000 zl.,
jejž po jeho vydání městská rada apravovati bude.
Městská rada si vyžádá, aby samosprávné úřady k
tomnto věnování svolily a aby vyžádáno bylo dovo
lení, by průmysl. museum smělo se nazývati museem
císaře a krále Františka Josefa. Všecky tyto návrhy
měst. rady schválilo obecní zastupitelstvo jednohlasně.
Petice živnostenstva odevzdá starosta pevnostnímu
výboru a městské radě, aby v době nejkratší podaly
o ni pokud možno příznivou zprávu sl. zastupiteletvu.
Tím slavnostní echůze skončena. Ve čtvrtek večer od
půl 8. do 9 hodin bylo slavné osvětlení města, které
ozdobeno prapory.

Z jednoty katol. tovaryšů. Přednáška
p. kočárníka Č. Bubna shromáždila četné poslachačstvo
z krabu řemeslnických a učinila na přítomné hluboký
dojem. Neboť p. Č. Babeu osvědčil se býti nadaným
řečníkem, jenž obsažné myšlénky, z vlastního studia
vyplývající, dovede odíti pěkným slovním rouchem a
řečnickým přednesem sděliti posluchačstvu. Netajíme se
s tím mípěním, že prospěch pro řemeslnictvo by byl
rozhodně lepším, kdyby oň pečovali tací pokročilí řeme
slníci a kdyby řemeslnictvo nenechávalo za sebe my
sliti vždy někoho jiného. Těšíme se na slíbenou další
přednášku p. Bubnova. Zdař Bůbl

Lidová měšť. knihovma. Dne4.říjnaLy
la tomu dvě léta, co byla v Hradci Kr. otevřena li dová
knihovna. Za dobu tu půjčeno bylo bezplatně 6727
čtenářům 15.294 svazků. Ze subvence 200 zl. měst.

zastupitelstvem na lidovou knihovnu ročně poskyto
vané byly zakupovány nové kniby a obstarávána va
zba jejich i knih poškozených. Letos zakoupeny byly
spisy Zeyercvy, Heritesovy, Herrmanovy, Roská kni
hovna a zábavné i poučné spisy nově vyšlé. Odebí
rány byly: Matice Lida, Libuše, Laciná knihovna,
Modrá knihovna, Slezská kronika, Knihovna Švandy
Dudáka a Z říše vědy a práce. Počet svazků dostou
pil č. 1000. Za celá dvě léta byla pouze jedna kniha
tak poškozena, že stala se nepotřebnou, dvě pak byly
ztraceny a těmi, kdo je ztratili, nahraženy.

: BE) OK)

Zvěsti z východních Čech.

Z Chrudimi. „Povnévůli, tužbě ušlechtilé
rádo dává nebe dojit cíle“. Tato slova slavného bás
níka českého vyplnila se vším právem na díle velko
lepém, kterého podjaly se slabé dvě ženy z lidu če
ského, ctihodné sestry Hyacinta a Jacoba Zahálkové,
rodem ze Sloupnice na Litomyšlsku. Jest tomu právě
letos deset let, kdy chudé řeholnice tyto vrátily se
ze Styrského Hradce do milé vlasti české, aby v Jla
tiňanech u Chradimi převzaly správu opatrovny, kte
rou zřídila tam Její Osvícenost paní hr. Stadionová
roz. kněžna Lobkovicová. Manificencí vznešené této
šlechtičny české i jakož velkodušěnou podporou Jasné
knížecí rodiny z Auerspergů vystavěly ct. sestry Za
hálkovy nedlouho po svém příchodu z vlastního jmě
ní rodinného v Slatiňanech klášter a v něm založily
český mateřineckongregace školních sester III. řádu
uv. Františka s český m vychovávacím ústavem pro
dívky aopatrovnu. Spějíce za vytknutým cílem řehole
své: vychování křesťanské mládeže — v několika málo
letech zřídily opět v Chrudimi dívčí ústav pro vzdě
laní učitelek a dnes jako nějaký hrad etrmí v Cbru
dimi velkolepá budova o třech poschodích — dívčí
ústav pro vzdělání učitelek císaře a krále Františka
Josefa, abudované kongregací školských sester III.
řádu sv. Františka na památku 5Oletého panování
Jeho Veličenstva nákladem více než 260.000) zl. zbu
dované. Každý obdivuje se dnes té energii a vytrva
losti sester Zahálkových, které přes všecky pomluvy
a překážky jim kladené 8 prostředky skromnými —
v době náboženství katolickému nepříznivé — vyko
naly dílo tak velkolepé. Pán Bůh zajisté jim žehnal
— a dopřál dočkati se jim cíle vytknutého. Celé dílo
dokončeno bylo slavnostním svěcením kostela a škol
ní budovy, v sobotu dne 26. listopadu. Konsekraci
kostela vykonal za assistence všech místních a okol
ních kneží sám nejdp. biskup. Současně vysvětil bu
dovu školní veledůst. p. arciděkan Walter, přičemž
promluvil k přítomným přiměřenou řeči. Šlavnosti
zúčastnili se J. O. pí. hr. Stadionová, el. zastup. s ve
lezasl. purkmistrem svým p. Jos. Klimšem v čele, zá
stupcové všech úřadů, professorských a učitelských
sborů atd. Při hostině, kterésúčastnilo se na 80 ho
stů, pronesl slovutný p. purkmistr Klimeš překrásný
přípitek ua av. Otce — v němž velebil vznešené vlast

nosti velikého papeže našeho, který také tím, že vě
děcké poklady vutikánské otevřel celému vzdělanému
světu, nejlepší podal důkaz, že náboženství nestaví se
ne odpor vzdělanosti — naopak ale, že ono umění a
vědadoplňuje a sušlechťuje. Dále zmínil se o lásce
sv. Otce k českému národu našemu, kterou na jevo
dal tím, že v Římě zřídil českou kollej, aby synové
českých matek v Římě jsko u pramene čerpati mohli
vzdělání své theologické. Pronesený přípitek tento
přijat byl s radostí a nadšením. Pravou bouři potle
sku vyvolal přípitek, který pronesl nejdp. biskup
Ed. Jan Nep. Brynych na JehoVeličenstvo císaře
a krále našeho. Významný tento přípitek přinášíme
v doslovném znění: Velectěné shromáždění! Slovatný
pan utarosta slavného města zdejšího výmlavnými
slovy vzdal čest nejvyšší autoritě církevní. Raduji we
s toho, anoť tím ukázáno jest, že člověk má vyšší
cí), vyšší určení, že člověk stvořen jest pro život věč
ný, a k tomu ho vede církev. — Avšak člověk šije
nutně i životem Časným a tudíž i ve společnosti stát
ní, jež také svou nejvyšší blavu má. My žijeme ve
státu rakouském, a blavou jeho jest Jeho Veličenstvo
císař pán. Jako katolický biskup pravím, že úcta a
oddanost k němu nám přikazuje naše náboženství.
Onoť to jest, které praví: „krále v uctivosti mějte“.
A „není mocnosti leč té, která jest od Boba“. Tento
tedý základ samým Bohem položený má naše katoli
cká loyalita. To není loyalita, ku které vede osobní

prospěch nebo sobectví, to není logalita „na výpovědí,nýbrž je to loyalita svědomí. A tato katolická loya
lita bude se zde v tomto ústavě pěstovati, do erdcí
dívek vlévati, aby odtud šířila se kolkolem. — Jaem
i český biskup, to jest českého původa biskup a znám
vroacné jedno přání národa a lidu českého. Nikdy
jsem toho netajil, že spolu s tímto lidem jako den
slavný vítal bych onen den, v kterýžto by se roze
zvučely zvony svatovítské hlásajíce veškeré vlasti tu
radostnou zvěst, že koruna sv. Václava postavena bude
na hlavu krále našeho. Ovšem míním tím to, co jsme
my biskapové rakouští pojali ve svůj pastýřský list,
totiž že bychom i přes to zůstali ve epojení s říší
rahouskou Vždyť bez tohoto spojení nevím co by se
stalo 8 osamělým národem českým. Kéž by tedy Bůh
ráčil dáti, aby se v rozháraném nyní Rakoasku vše
dle spravedlnosti a lásky křesťanské tak upravilo,
aby se císaři a králi našemu vyplnění zmíněné naděje
českého lidu možným stalo, začež by mu to vždy
věrné a dobré srdce tohoto lidu tím radostněji zajá
salo vstříc jakožto dědici koruny sv. Václava. Z dé
jin českých napadá mi v paměti mé utkvělá událost.
Když zvolen byl i za souhlasu katolíků Jiří král, tu
jeden z katolických pánů českých s rozechvěným
srdcem hlavu svou skláněje, před velebností králov
ské moci zvolal: Živ buď Jiří, král a pán náš milo
stivý! — A tak myslím, že nejlépe osvědčíme svou
katolickou rakouskou i českou loyalitu, když zdvíha
jíce pohár zvoláme: Živ buď císař, král a pán náš
milostivý!“ Dále připil p. Dr. Haveljka protektorce
ústavu, Jeji Jasnosti paní kněžně ze Schwarcen
bergů a ředitel ústavu p. dr. Tomáš Řehoř nej
větší dobroditelce kongregace Její Osvícenosti paní
hraběnceStadion-Lobkovicové, Na konecpro
nesla Jeho Bisk. Milost tento přípitek na královské
věnné město Chrudím Spasitel náš narozen byv v
Betlemě, bydlel v Nazaratě, a Jerusalém bylo hlav
ním městem v zemi té, v kteréžto dílo své dokonal:
A přece město Kafarnaum nazýval městem svým. I
budiž mi dovoleno, aby i já jedno město, kde se mi
tolik projevu lásky, tolik uznalosti a porozumění do
stalo, nazvati směl městem svým, — jest to město
Chradím. — Ode dneška tím více bude draho srdci
mému, když dokonáno dílo křesťanské ovavěty, kteréž
by se bez jeho přispění bylo neprovedlo. Záeluha mě
sta Chradími o tento ústav je tím větší, anf duch
času nepochopitelnou mně nedůvěru k církvi katoli
v části společnosti naší šíří. — Čítám se již k starším
lidem, a zkušenost delšího života působí, že člověk
poznává, že každá doba má světlé i stínné stránky.
A jinak to není ani 8 naším stoletím. — A nejen ze
skušenosti, ale i z dějín vím, že právě největší lidé
nedali se uchvátiti proudem své doby tak, aby nad
její stíny se nepovznesli. — Něco podobného zdá se
mi, že se stalo v Chrudimi. A proto doufám, že v
dějinách slavného tohoto města uznání a ocenění do
jde to, co Be z jeho strany stalo pro zařízení a udr
žení tohoto ústavu. — A proto volám: Bůh zaplať
všem, kteří si jakýmkoliv způsobem záslahu o toto
dílo křesťanské katolické osvěty získali: Bůh zachovej,
chraň a oslavaj elavné město Chradím. Sláva! Sláva!
Sláva! Přáním tím končíme i my tuto zprávu naši.

Z Opočenska do Opočenska. Valná
hromada spolku „Absolventů“ zimníhospo
dářeké školy v Opočně, konati se bude ve čtvr
tek dne 8. prosince 1898 o půl 2. hod. odpol. v obec
ním hostinci v Pohoří. Pořádek jednání: 1. Zahá
jení schůze předsedou. 3. Čtení zápisníku o posledně
konané valné schůze. 3. „O významu vzdělání dívek
rolnických a důležitosti kursů hospodyňských“ pro
mlaví sl. Anna Tučkova z Dol. Polánek. 4. „O oše
třování a hnojení lak“, přednese p. B. Čančara z Pro
voze. 5. Pojednání o návrhu výboru na uspořádání
plesu, referent p. Jan Šolc z Pohoří. 6. Volné návrhy.
Upozornění: P. T. pp. hospodáři,zvláště pak také
hospodyňky a jich dcery račteš důležitou schůzi tuto
na jisto navštiviti.

Z Hronova. Katol.-politická jed
nota pro Hronov a okolí pořádádne4. pro
since t. r. o 3. hodině odpoledne na sále v hostinci
„U mostu“ (p. Hynka Klečky) v Hronově svou valnou
hromada a spolu veřejnou schůzi na oslavu 50tiletého
jubilea Jeho cís. král. Veličenstva a programem ná
sledujícím: Proslov slavnostní. O padesátiletém jubi
leu J cís. kr. V. a o politickésituaci; promluví red.
František Štábl z Hradce Králové. Volba výboru. Při
jímání členův. K hojné návštěvě zve uctivě výbor.

Z Velímě. (Školné.) My katolíci obce zdejšídomáháme se již dlouho, aby obec naše byla zařa
děna ze III. třídy školného do IV. Když ae poprvé
o tom jednalo, pan Štěp. Sixta, t. č. okresní sta
rosta, řekl, že prý je to čest pro obec, když je ve
vyšší třídě školného. Pěkně děkujem za tu čest, když
místo 208 zl. platiti máme 8-13 zl. s jednoho dítka.

Lonského roku opět se o tom jednalo v místní školní
radě, ale ta musela věc nepatřičné neb neúplně po
dati. Bylo prý to vráceno. A tak máme zase naději,
že budeme na dále ve III. třídě; neboť místní školní
rada se tak brzo nesejde a kdyby sei sešla, tak hned
žádost nebude podána. Proč? Inu víme proč. Protoše
evang. občané z toho těží pro svoji soukromou školu
a remuneraci dle toho dostávají. My otcové nemáme
jiš chutě dále platiti; vidíme, že se nás nikdo neza
stává, a že v těch nynějších těžkých dobách těžko se
shání školné, zvlášté u četné rodiny. Řeknete snad,
vždyť se přece osvobozují dítky některé. Ovšem ale
které osvobozeny jsou, o tor, jak jeme slyšeli, 20
snam se nevede. Ále dvakrát, třikrát v roce, když se
třídy mají mýti, obejde strážník ty nejchudší ženy,
jichž děti osvobozeny jsou, aby přišly zdarma umýti
třídy a tu jim ještě ani tex kartáč a ten kousek ha
dru za odměna nenechají. Kterak k tomu ty chudé
ženy přijdou? Což není položka na čistění školy?
Dlouho, dlouho mlčíme. ustupajeme, jen pro ten svatý
pokoj, ale trpělivost také dojde.

, Jeden tatik sa ostatní.
Z Jičína. (Úmrtí.) V nedělidne 27. listo

padu zemřel p. J. Petrák, bývalý profesor na učitel
ském ústava v Jičíně. Nedávno ještě sepsal novou
první čítanka a zaváděl novou methoda čtení. Žáci
zesnulého ctili jako milovníka pravdy a epravedlnosti
a obdivovali často jeho velikou paměť. — Při po
rotním přelíčení, které dne 26. listopadu konalo
te zde a Al. Hajnem, redaktorem z Hradce Králové,
dr. Štemberkou a knihtiskařemzdejšímOutra
tou, došlo ke emíra, když všickni tři obžalovaní byli
slíbili, že dají zadostučinění odvoláním, které v nej
blíže příštím čísle „Osvěty lidu“ musí býti uveřejně
no beze všech poznámek. Dr. Štemberka z Rychnova
n. K. prohlašuje v odvolání, že nepsal dopisy uráš
livé proti bývalému svému chefovi a příteli JUDr.
Fr. Jeřábkovi a továrníku Al. Zlatníkovi v „Osvětě

lidu“ uvefejněné. Redaktor Hajn praví, že neměl pečiny vystupovati proti oběma jmenovaným žalobcům,
že poměrů Královédvorských nepsal a že bez zlého
úmyslu uveřejnil dopisy ty, z Králové Dvora mu sa
slané. Podobně odmítá veškeré účastenství při dopi
sech urážkových knihtiskař Outrata, připomínaje, že
náhodou „Osvěta lidu“ krátkou jen dobu v Jičíně se
tiskla. Ku přelíčení bylo povoláno na 30 svědků. Ka=
ždá strana má hraditi útraty svým svědkům. Poně
vadž žalovaní majetku nemají, zapraví je žalobci.

Z Čistěvsl. Valná schůze čtenářsko
hospodářské besedy v Čiatěvai odbývánabude
v neděli, 4. prosince o 1. hod. odpol. v místnostech
besedních. Program: 1. Zahájení achůze. 2. Čtení pro
tokolu minulé schůze. 3. „O vznika a zrušení roboty“
promluví pan J. Jaroš, zemský poslanec atd. z Čásla
vek. 4. Volné návrhy. Z čtenářsko-hospodářeké besedy
v Čístěvsi, dne 15. listopadu 1898. Jos. Havrda, před
seda. Fr. Hauka, místopředseda. Fr. Skvrna, jednatel.

Z Ronova u Čáslavi. Čáslavská„Pravda“
přinesla v posledním čísle dopis z Ronova o vid. p.
vikáři Vackovi, že německy kázal a německy oddával
c. a k. nadporučíka s dcerou administratora panství
Charváta. Učel dopisu je dosti přizračený. Omlouvati,
vysvětlovati a hájiti fakt samý nechceme. Ale jednu
věc připomínáme. Týž pan vikář slevil nedávno za
rminulý rok 1897. nájemníkům farních pozemků celou
třetinu nájemného a tu se nenalezl ani z interesso
vaných kruhů, ani z opravdové aní z „tak zvané“ Ro
novské intelligence, která tak ráda zasedá na soudnou
stolici nad činy svého blížního, pravíme, tu se nena
lezl dopisovatel, který by tento čin, zajisté nejvýš hu
manní, byl veřejnosti okresu Čáslavského v Časopise
místním, tedy v „Pravdě“, oznámil. Ovšem jeto kněz
katolický, který dobročinný skutek učinil a to 6e
nesmí dát na veřejnost! Ale skandalisovat — to je
péro hned pohotově!

Z Nové Paky. Dne 27. listopaduzavítaldo
města našeho vdp. Dr. Frant. Reyl z HradceKrálové
by v katolické Jednotě přednášel o „Církvi Národní“.
Schůze byla určena pro členy a zvané hosty, a přes
ošklivé počasí shromáždilo se v sále hostince p. Ná
levky daleko přes 300 účastníků. Po 4. hodině zahájil
schůzi předseda vdp. děkan Josef Fiedler, a udělil
slovo vdp. Reylovi. Počal zprávou „Časn“, že na Pace
v prosinci t. r. založen bude první sbor „církve ná

ní“ na základě starokatolickém. Máme vše národní
i sirky, proč bychom neměli též církev? Leč v té
věci třeba opatrnosti, an víra není kabát, by se mo
hla stále měniti. Rozbírá otázku, zda víra katolická
dosad národu dostačuje, či natno ji odetranit? Dovo
zuje důležitost víry pro jednotlivce i pro celý národ,
a ukazuje, jak víra katolická národu našemu avědčila,
jej vzpružila a národ zachránila. Že litargie alovan
ská zanikla, toho příčinou nedostatek kněší staroslo
vanštinuznajících.Probírádále „víru husitskou“,
která v národním ohledu prospěla také, ale byla pří
činou vpádů německých a schudnutí země. Mlaví o
víře luteránské a helvetské, žesloužiliza plášt
ku germanisaciČech. Také víru Českobratrskou
měli Čechové,a ani ta se neudržela. Konečhě tedy
přicházejí dobrodinci „praví“, a chtějí nám vočkovat
víra starokatolickou na brdo husitské napjatou, a tou
chtějí národu na nohy pomoci — toť lehčí než dobýti
státního práva! Mluví o ušní zpovědi, demokratiso
vání církve a užívání latiny, a vyvrací námitky od
půrců. Dovoszuje, že takto i kněz musí veřejně vystu
povati a zájmy savé víry hájiti, a cituje Havlíčka o
vlastenectví kněžstvačeského. Trefným podobenstvím
o stromu Církvi, na němž ptáci a housenky sídlí, řeč
ník končí. Přednáška, klidně a vécně přednesená, říz
ným vtipem kořeněná, a citáty z Wintera, Havlíčka a
Husa doložená, zanechala trvalý dojem. Jednatel vp.
Malý vybízí přítomné, by u paměti podrželislyšené
a o něm přemýšleli, a Inuli věrně k církvi a av. Otci;
zmiňuje ee též o jubileu J. V. císaře a krále Franti
ška Josefa, jemuž a sv. Otci provolána třikráte „Sláva“,
načež vdp. předseda schůzi ukončil o 6. hodině.

Z Hněvčevsl. K oslavě G0letéhojubilea cí
sařského. V pátek, dne 2. prosince po slavných slu
šbách Božích církevně v Ziněvčevsí posvěcenbyl no

nákladem přifařenýchobcí Benátek, ČarnůtekĎolní
i Hořeních, Hněvčevsí a Sovětic zřízený hřbitov s mo
hutným uprostřed postaveným sv. Křížem. Nový hřbi



tov jest na blísku farního chrámu při cestě vedoucí
k Dolním Černůtkám. Návrh a stavbu zdí provedl
stavitel pan J. Růžička z Dohalíček, vkosní železná
vrata dodala zámečnická dílna pana J. Kulhánka se
Smiřic. Ktíž, prácepěkné a omělá jest ze sochařaké
dílny Pouchovské. Slavnostní řeč dotýkající se jubilea
Jeho Veličenstva proslovena na hřbitově. Po vykona
ných obřadech zakončena pobožnost ve ferním chrámu
chvalozpěvem Ambrosisnským a hymnou národní.

Z Čerailova. (Valná hromada). Katolická
nár, jednota Černilovská pořádá dne 8. prosince t. r.
svoji řádnou valnou hromadu s tímto programem: 1.
proslov předsedy, 2. řeč vlp. Jos. Mynaříka: O vý
znamu a působení spolku, 3. zpráva jednate'ská, 4.
zpráva účetní a revrisorů účtů, 6. zpráva hnihovní, 6.
volba nového výboru a 7. volné návrhy. Schůze jest
v hostinci p. Václava Jindry v Černilově o 2. hod.
odpolední.

Z Proseči. Zdejší „svato-josefskájednota v
Proseči pořádá dne 8. prosince1848 v místnostech
spolkových svato-mikuláškou zábavu s tímto progra
mem: 1. „Zkouška trpělivosti“, divadelní představení
0 1 jednání dle K. volně zpracovali pro tato zábavu
Š. N. 2.) Deklamatorní výstup. 3.) Příchod Mikuláše,
jenž přednese veršované poneletví, zvláště pro ten den

vené členem spolku std. Začátek určitě o 7 ho
dině. Vstap dobrovolně. Školní děti nemají přístupu.

V hospodyňské škole ve Stěžerách
pořádán bude kurs braní míry, kreslení střibů a šití
šatů. Kuratorin školy podařilo se zeskati k vyučování
tomu vsvědčenéhoodborníka p. H. Kopeckého,
majitele konces školy střihů pro král. České z Par
dubic. Kars počne dne 4. ledna a potrvá po 3 měsíce,
případně i déle. Vyučovati se bude vždy ve středu a
ve čtvrtek odpoledne od 1—4 hod. Kurs ten jest ve
řejný a mohou jej kromě chovanek školy hospodyň
ské uavštěvovati i jiné paní a dívky, jež by se ve směru
tom vycvičiti chtěly. Navštěvovatelky kursu z míst
vzdálenéjších mohly by ve škole přenocovati aneb
i trvale na dobu trvání kursu se ubytovati. Za vyu
čování platiti se bude za celý kura 18 zl., papír na
střihy a jiné potřeby činiti badnu as 2 zl. 80 kr.
Chovankám i okolním dámám naskytuje se tímto velmi
vhodná příležitost naučiti se oboru tak důležitému a
doufáme, že jí hojně použijí. Přiblášky přijímá již
nyní řiditelství školy hospodyňské ve Stěžerách.

Zatopení dolů kutnohorských stalo
se náhle v sobotu o 9. hod. večer na „Ptákn“, kdež
se provalila náhle voda ze starých opuštěných děl.
Asi o 8. hodině večerní odetřelována byla skála za dne
navrtana. Asi hodinu pne té vyvalil se z dolů mo
hutný sloup kouře a slyšen byl pozdemní rachot. Voda
stoupla v malé chvíli do výše 240 metrů a v pondělí
do výše 262 m. Voda z opuštěných šachet vlomila se
patrně do nové šachty. Současně propadla se i část
měst. hřbitova ve výměře asi 80 m se čtyřmi hro
bečky. O život nepřišel nikdo. Při loňské zátopě Tur
kaňku přišli o život 3 horníci. Teď se pracuje ještě
jen na Kaňku. Zdá ae, že slavné dříve doly kutno
orské propadly úplné zkáze na velikou škodu města,

Před chrudimskou poroton stálFran
tišek Novotný, rolník « Komarova u Dašic, jsa žalo
ván ze zločinu úkladné vraždy, spáchané na čtyřech
svých dětech manželských a pátem nemanželském. No
votný zapudil vlastní ženu, chytil se jiné, až se stal
nejhnusnějším zločincem a vrahem vlastních dětí.

Schůze voličů v Kutné Hoře.
Vládnoucí strana v Kutné Hořebyla nemálo po'

bouřená, když minulý týden spatřila na nárožích kat
nohorských toto provolání konservativní strany národní:

„Občané, voličové Kutnohorští!
Schůze voličů ku poradě o volbě do obecního

zastapiteletva vdiývá se v neděli dne 27. listopadu
t. r. o 2. hod.odpol. v Sokolovně.Pořadateletvo“.

Tota provolání, obsahu absolutně nestranného,
nezávadného a nevinného podráždio přivržence strany
svobodomyslné nesmírně, neboť oni znají svobodu a
právo shromažďovací, svobodu slova a myšlení jen
pro sebe — a kdo se odvažuje být: smýšlení a ná
hledu jiného, na toho se oboří hned štambulovským
klackem.

Nesnášenliví páni dali v sobotu natisknonti a
v neděli nalepiti tyto červené plakáty:

»Voličovékatnoborští|
„„ Nejmerfované pořadatelstvo svolává Vás ke achůzi

voličů na dnešní den na z. hodinu odpolední do So
kolovny! Je to pořadatelstvo strany, která se za svá
jména stydí, která Vás do echůze zve, aby činila
správě obce nespravedlivé vyčítky. My nížepsnní dů
věrníci voličů strany svobodomyslných zveme Vás,
abysto se do této schůze co nejčetněji dostavili, abyste
byli svědky výtek a naší obrany. My a správa města
našeho nemáme co zatajovat! Naše věcje spravedlivá!
Na Horách Kutných, dne 27. listop. 1898-“pp Přjďte
všichni =jjiy Florian Rýva obuvník, Josef Nevečeřel
odhadce v mésteké zastavárně, Eman. Skála zámečník,
Fr. Jelínek krapař, radní a býv. ostrostřelec, Al. Ho
ráček trahlář a měst. dodavatel, Vojt. Bartunek har
monikář, Jan Procházka sedlář a evangelík, František
John b. obch., Ant. Jana klempíř, dr. Bedř. Pacák, J.
V. Hejnic redaktor Podvysockých L., Fr. Vysypal zří
zenec z měst. zastavárny, Vojtěch Krehan, sklenář a
m. rada, Em. Stračovský truhlář, J. Kozděra krejčí,
Moravec?, Aupěka městský dodavatel, Černík uhlíř,
Doskočil?, učitel Fr. Schmidl, J. Macháček purkmistr,

Štěpánek hrnčíř, J. Kučera obuvník, J. Fastr zahrad
ník, Josef Peřina městský úředník, J. Peřina obuvník,
A. Hrabák trahlář a městský dodavatel, Ferd. Jáger
městský radní a uzenář, J. Kavala cekonom, Fr. Sý
kora měst. radní, T. Tuček m. radní, Dr. Zd. Auřed
níček, aš do nedávna Staročech, Č. Dajbych stavitel,
Em. Procházka kupec a bývalý evangelík, Ant. Katí

lek upe: a měst. dodavatel, V. Horák oekonom, Em.Javůrek kupec, J. Faxa radní, Richter kořalečník a
m. vážný.

Některá jménadána prý byla na provolání,bes
výslovného souhlasu jmenovaných; sáleší-li jim na tom,
tak se prohlásí určitěji.

Ještě v sobotu konali svobodomyslní předáci
radu, jak umlčeti a ukřičeti ty kutnohorské voliče,

teří nejsou s obecním hospodářstvím spokojeni a činí
ma výtky.

Ranní plakáty a sestrkování hlav mušů svobo
domyslných věstily bouři. Někteří radikální mužové
z lidu byli častování v hostincích a vinárnách, aby
si dodali karáže na příští věci. Hlavní úloha byla
svěřena patrně výslovnému příteli pana porkmistra
Macháčkaa ctitel: dr. Pacáka,panuJosefovi Tou
žilovi, snímž velmi intimně mlavil ve vinárně Von
dráčkově p. Vysypal, bývalý písař u soudu, který
za své horlivé agitace ve prospěch p. Macháčka a Pa
cáka byl povýšen za úředníka v městské zastavárně.
Pan Jos. Toužil cestou do veřejné achůze voličů vy
nadal na veřejné ulici hanebně pana dr. Mičanovi,
jeho choti a paulmatce, a již tento introit nasvěd
Čoval, ževeřejná rchůze voličů bude se odbývati ve
stylu schůzí z let 1889—1893, v nichž byli Staračeši
a klerikálové ukřičení anebo i vypazeni.

Znalec kekovýchto schůzí ahodlna první pohledválečný plán vůdců strany svobodomylné. První řady
lavic a postranní místa obsadili členové městského
zastupitelstva a předáci, a zadní šiky tvořili nevo
liči, dělníci z továrních dílen p. Tučka, Vavrašky,
Bělského atd, ponejvíce dělníci ševcovští, krojčovětí,

trublářští, Pobočníkem p. dr. Pacáka na provém kří'e byl jeho kompagnon p. dr. Vlasák, na levém
křídle sálu měl velení p. Stračoveký. — Spole
hlivá garda tvořila první šiky a bombardon a trum
pety i klarinety obstarávaly ta: obuvník Oliva vodič
trostníků, kořalečník Richter, obecní arendator a
tržní výběrčí Toušek, krupař a bývalý šicovaký
praporečníkJelínek, Procházka občanbezná
boženského vyznání, marinu komandoval p. Novotný,
sochař Šídlo, poselák Pazderka a městětí hajní měli
na starosti pichlavé a neslušné pokřiky a když takto
svobodomyslné vojsko bylo sešikováno, voláno po za
hájení schůze. Voličové konservativní byli oproti 8vo
bodomyslným a s nimi spojeným nevoličům ve velké
menšině. Pan dr. Pacík to pozoroval dobře a přivr
Ženci strany svobodomyslné toho náležitě vykořistili.
V slušných společnostech bývá zvykem, že pořadatel
stvo řídí jím svolanou schůzi a že uděloje slovo při
hlášeným řečníkům bez ohledu na jejich smýšlení.
Straně svobodomyslné nebylo pohodlným, aby první
a hlavuí slovo dostalo se konservativcům, kteří by sí
byli posvítili důkladně a všestranně na obecní hospo
dářství od r. 1892 do 1898.

Ač nikomu nenapadlo obmezovati svobodu slova
voličů „svobodomyslných“, kteří si beztoho svolávají
zvláštní echůzi na den 4. prosince, tedy strana 8vo
bodomyslná usilovala, aby ze svých přívrženců pro
sadiia celé předsednictvo schůze. Když se proto ujal
jménem napadaného pořadateletva slova p. dr. Bruna,
tu povstal hned strašný křik a kořalečník Richter
odříkal nspouškovaná mu slova a navrhl za předsedu
„našeho nejhodnějšího starosta“, totiž p. Macháčka.

Pan doktor Bruna byl ukřičen a zvolenvětši
nou pan Macháček za předsedu,pan stavitel Daj
bych za místopředsedu a pan Jobn za zapisovatele
schůze. Pan Macháček neudělil slova prvnímu
přiblášenému řečníkovi p. dr. Mlčanovi, nýbrž svému
stranníku p. Em. Procházkovi. Pan dr. Pacák,
který krokodilým zrakem terrorieoval účastníky schůze,
dělal pánům Macháčkovi, Procházkoví a Hejnicovi na
povědu. Konservativní řečník p. dr. Mlčan byl sice
sprostě okřikován a umlčován, vzdor napomenutí p.
předsedy scbůze, ale pádné důkazy jeho, že na velko
statku janovickém a pivovaru loreckém jest jen hypo
tékárních dluhů 770.000 zlat., nečítaje dluhů jiných,
způsobilo na posluchače mohutný dojem. Pan purk
mistr Macháčekmusil přiznati správnost dlahůa
cifer panem dr. Mičanem uvedených, které dříve tvrdila
též „Obnova“ a ani redaktor Hejnic neodvážil se
vůči přítomnémuredaktora Obnovy tvrditi, že měst
ské dlahy kutnohorské obnášejí jen 599.000 zl. a že
2 toho nadělali 360.000 zl. Staročeši. Dle nejnovějších
výtahů jest jen v knihách 770000 zlatých, mimo to
jsou fondy zadluženy 60 tisíci na činžácích vázne 70 tisíc
a vůči těmto faktům musil i Hejnic mlčet. Ulevoval si
jen polohlasitými nadávkami Brynychovcům.

Generalissimus svobodomyelných p. dr. Pacák
měl nešťastný den. Chraplavý, vysmolený hlas jeho
se nezamlouval a vývody jeho byly ubohé. Ani ty
sprosté poznámky netáhli a dělníci v zadu sálu pra
vili bez obalu, že, kdyby tak neurvale mluvil dělník
jako dr. Pacák, že by ho ukřičeli a vyhodili. Takto
jim dělal p. dr. Pacák gaudinm. Dopracoval to ve své
svobodomyslnosti věru k smutným koncům.

Řízně působila poznámka pa. dr. Morstadta, že
město darovalo zdarma pozemek, za který jiný občan
nabízel 400 zi, Present čtyřstový dostal básník Po
korný-Pikalík, písař dra. Pacáka a básník Hejnicův
za sprosté nadávky Staročechům, Brynychovcům a
vůbec slušným občanům kutnohorským. Obrana panů
Macháčka, Procházky a Pacáka nepomohla marně jim
dával P. takt. Trahlář Stračovský křičelsice také podle
nohy, ale poněvadž sám byl naladěn na mohl, bral
to často chybně do die, fis a cis a navrhl konec de
batty trochu pozdě — trop du tard. Pan Aupčka
se také nevyznal v partessách, dělal velkou pausu 8
naučeným posaunem a skočiv pozdě na židli, když již
dobrá polovice posluchačů ze sokolovny odešla, křičel:
„počkat, počkat pánové ještě jeme zapomněli na tu
důvěra l“ Pana purkmistra patrně bolelo, že v sobotu
usnešenou důvěra zapomněli a že voličům 8a1nýmvy
slovit ji ani nenapadlo, volal tedy čerstvě na odcháze
jící: „Tak kdo je prota důvěrul“ A tu pan Kordi
na-Toužil, hrdina před páně Mlčanovým domem z
plna hrdla křičel: „Macháček je můj kamarád: Na
zdar! Všecka sláva mul“ A tak „kamarádi“ křičeli dů
věru. Inu, od Toužila to zrovna zadarmo nebylo, byla
to revauche za tu „kopaninu“. Jiné neštěstí se ne
stalo; až večer měl Kordina Toužil v hospodách smůlu.
Ukazovali mu, kde nechal tesař díra. — — —

Pan JUDr. Bruna jmenem pořadatelstva ozna
čil před zahájením schůze její příčinu a účel. Mají
býti obecní volby a třeba vážně promlaviti o sprá
vě obce a zda-li — co se stalo — stalo se ku blahu
a prospěchu obce, čili zdali se to stalo k její škodě.
Dnešní schůze byla svolána k vůli objasnění hospo
dářských a finančních poměrů obce a nikoli k vůli

politice. Pořadatelstvo schůze přeje si z té příčiny,

aby jednání bylo vážné u klidné (Hlasy: To chcemeOčekávám proto, že průběh schůze bude klidný. P
časem objevil se v královéhradecké „Obnově“ článek,
o zdejším finančním hoapodářetví.Ta povstal hned
veliký křik v „Podvys. Listech“. „Obnova“ klidně a
věcně dotkla se našich hospodářských poměrů, ale
myslím, že dotkla se bolavé rány, protože povatal
taky křik. (Dr. Pacák stoje v čele sálu obrácen k
obecenstva křičí: „My si budeme dělat, co chceme !“
— Lomoz, křik a nadávky. Hlasy: Brana ať mlčí!
Chceme Macháčka za předsedu! — Nevypsatelný křik,
bouře a nadávky. por. Hlasy: My jeme také po
poplatníci, my si nedáme nadávatl“ Bouře a křik zuří
v sále, p.Cenefels skočí na podium a mluví do
křiku, takže mu není slova rozaměti.

Pan dr. Bruna volá: Poněvadě mne jako po
řadatele schůze nechtěli slyšet, žádám al. shromáždě
ní, aby si zvolilo předsedu.

Parkmistr pan Macháček proklamován byv
většinou, z velké části nevoliči za předsedu, děkoval
za lásku a důvěru a prosil za zachování klidu. Na
to útočil na „Ubnovu“, jejíž články naplněny prý jsou
záští a jedem k jeho rodnému městu (Odpor a sou
hlas). Co prýse na radnici stalo, stalo se k blahu
města. — Ns to zvolenstavitel p. Dajbych za mí
stopředsedu a p. John, o němž známo, že dle jeho
vlastního doznání není s to platit daně, zvolen za
zapisovatele. Pan Macháček hraje si na neviňátko,
oposice prý se nikdy nepřisvědčila na radnici, zdali
se úřaduje a hospodaří správně. Pan Jan Josefy
praví, proč dnešní echůze svolána, Nepřicházíme z
intrikánetví, ale abychom klidně a věcně porokovalí
o obecním hospodářství. Pan dr. Pacák pravil, že
Kutná Hora je hanobena od lidí, kteří nejsou hodni
p. Macháčkoví rozvázat řemínky. Pak mazal Kutno
horanům apellem na místní vlastenectví med kolem
úst, pravil, že krása Kutné Hory budí obdiv v krá
lovství českém a zanášet o ní špínu do cizích míst,
to prý hanebno.

Po epecku p. dra Pacáka hlásil se k slovu p.
dr. Mlčan, nebyl však k slovu připuštěn, naopak
dal p. purkmistr Macháček slovo p. Em. Procház
kovi, který před nedávnem, aby nemusil jako člen
evangelické církve připlácet na farské potřeby své
obce, velice lehce se zřekl své víry a prohlásil se za
člověka bez vyznání. Muž tohoto karakteru brousil
se o „Obnovu“ a snažil se obhájit hospodaření obce
kutnohorské. Dřívější správa prý prodala za 13.000 zl.
pivovar. Ano, ale musila na něj pro nevýnosnost té
staré rachotiny doplácet a prokázala tím městským
financím jen dobrodiní. Dále musil přiznat, že nová
správa dala do inventáře červenojanovického 20.000
zl. Tv se státi nemusilo, kdyby část pozemků nebyla
vzata do obec. režie. Staročechům vytýkal, že zanechali
244.000 zl. dluhů. Ano, ale za purkmistra Breuera
založila obec městskou epořirelnu a tím i kolisajicí
obchodníky 12y tisíci, vystavěla plypárnu za 72.000
zl., zakoupila stavební místo a postavila budovu pro
rolnickou školu za 36.700 zl., složila eráru kapitál
50,000 zl., který se teď obci vrátí, zakoupila Vlaský
dvůr za 30.000 zl., lesy na Kaňka koupila za 9.000
zl. a hájovnu tam postavila za 4000 zl., na Snížkově
náměstí postavila kašnu za 8000 zl., zřídila vodovod
nákladem 70.000 zl., za 3000 zl. koupila obecní dům,
přestavěla opatrovnu pro dítky nákladem 9000 zl. a
postavila školu na Náměstí za 50.000 zl., zakoupila,
opravila a zřídila tedy objektů obci prospěšných za
480.700 zl. a mimo to zanechala r. 1892 ve spořitel
ně reservní fond 140.000 zl. Co znemená tedy proti
620.000 zl. úspor a všeobecně prospěšných nákladů
úhrnný dlab něco přes 244.000 zlatých Obec vládla
tehdy mimo to mnohými fondy a nepatrně zadluženým
panstvím janovickým a pivovarem loreckým. Může se
s tímto finančně velmi příznivým stavem nynější fi
nanční mizerie obce měřiti? Tuto otázku finanční
kvítko, pan Em. Procházka zapoměl voličům vysvě
tliti. Všecko velebení pana purkmistra Macháčka a
„státníka“ Pacáka se strany pana Procházky bylo
zposdilým tlachem, který nesnese světla a kritiky,

Na to promlavil p. JUDr. Mlčan. Rečjeho byla
prostá, vážná, přesvědčivá, plná opravdivosti. Pravil
v podstatě: Dnešní veřejná schůze byla zahájena ta
kovým způsobem, že jest viděti, že mnohým jde pře
devším o osoby. Nám jsou osoby lhostejné, nám jde
o věc. My se tady nebudeme hádat o cifry v novinách,
ale budeme mluviti o cifrách, obsažených v obecních
rozpočtech. Vím, že p. dr. Pacák dostává v novinách.
Co vlastence si ho vážím. Ale v novinách napadány
jsou mnohem více naše osoby, ač výtky proti obecnímu
hospodářství uváděné nejsou bezdůvodny. Já jsem
pátral v gruntovních knihách. Na loreckém pivovara
vázlo za starostenství pana Moravce roku 1886 jen
5 tisíc zlatých. Ale r. 1893 bylo tam vtěleno 30 a
30 tisíc, r. 1896 zase 60 tisíc, roku 1897 zase 50 a
50 tisíc, letos se vtělilo opět 60 tisíc zlatých. Na pí

vovaře v Lorci máme Ů dnes 270 tine slatýchknihovně vtělených dluhů (Mocné pohnutí). Ptám se,
stojí celý loiecký pivovar za to? (Hlasy: Nestojí |
Stojí!) Mně pravil znalec. že stál lorecký pivovar před
nynějšími opravami nejvýše 150.000 zl. Tentýž koupil
si pivovar jinde. Vázae-li dnes na Lorci 275.000 zl.
dlahů spořitelny, jest v dvojnásobné ceně prodlužen
a půjčka spořitelny na něm váznoucí, která nemá pře
sahovati polovici skutečné ceny, neposkytuje sirotčí
jistoty. Mezi Vámi je moc pemětníků Kutné Hory.
Znáte historii cukrovaru, měl větší strojové zařízení
než pivovar a prodal 86 přec jen za 118 tisíc zlatých.
(Křik, pustý smích, odpor a volání: Tak jest!) Tyto
cifry jsou v knihách. Pivovar jest jeden objekt, který
obci něco nese, a ten jest předlužen (Hluboké pohnutí).

Dr. Mlčan pak pokračoval klidně, vzdor po
křikům a vyrašování strannických odpůrců. Zjednal
jsem si také výtah ze zemských desk o velkostatku
Červených Janovicích. Ale i kdybych toho neměl, tedy
čteme na stránce 18. letošního obecního ruzpočlu, že
velkostatek Červenojanovický dluhuje naší spořitelně
24.000, 7000, 60.000, 20.000, 20.000, z r. 1890 pak
50.000 a z r. 1891 dále 20.000 zlatých, z r. 1892 dále
50.000 zl., z r. 1896 celkem 90.000 zlatých, tedy sumy
v obnosn 350.000 zlatých, které se umořily na 291.400
sl. a starší dluhy z toho umořily se vůbec na 46.000
zl. To ovšem není všecko (křík a sprosté poznámky).



Dr. Mlčan pokračuje: Pánové,já kandidovat nebudu,
mné se jedná o sjištění pravdy, jek si hospodářsky
stojíme. (Výborněl Souhlas). Posdéji vlošeno na vel
kostatek janovický 200.000 zl. a otélenoje tedy ma čer
osnejanovickém obecním velkostatku celkem 401.417 sl. 15kr.

naši spořitelnu. (Pohnatí). Spořitelna má půjčovat
je1 do polovice ceny majetku. Velkostatek Čerrené
Janovice má celkero jen 1006 ha lesní půdy a pro
tože musíme čekat vždy 80 Jet na parcelu, než-li uži
tek dá — je to hubenější půda, tedy za velkostatek
náš dá sotva někdo více než 400 000 zlatých. (Hlučný
souhlas). To je drahý náš objekt, prý výnosný! Když
tyto cifry posoudíte, a vidíte více dluhů než-li ma
je'ku, myslíte, že můžeme déle zůstat nečinnými?
Jsou v obecním zastupitelstvu zajisté též mužové,
kterých si vážíme; ale obec nesmí dělat dluhy úprkem.
My máme ve vlastní režii velkostatek Červené Jano
vice, plynárnu, vodovod, pivovar atd. a ta třeba opa
trnosti přispravování toho, co něco nese.

Vlašský dvůr je ovšem vzácná památka histo
rická. Ale stavět jej, může jen ten, kdo má fondy.

acákovci: My je máme také. Hlasy: Ale prodložené!)
y však máme v Kutné Hoře fondy předlnžené, a tu

nesmíme paláce stavět. Ono je to sice krásná věc, že
Kutná Hora je slavné a krásné město, ale proč stát
a země nepřestaví a neopraví krásné staré památky?
Byly všecky ty nádterné stavby nutné? Masné krámy
prý se musely bourat. Kdybychom ale chtěli přesta
vět všecky staré baráky, to bychom se toho maseli
nabourat! V Kutné Hoře nebylo dávno tolik prázd
ných bytů, co dnes. V mém bytu je prázdný byt,
u sousedů též. (Křik: Dávejte je lacinějil — a různé
sprosté poznámky, na př.: Takový h... . jakou dr.

lčan .. . Em. Pr.: takový Macháček jako prostý
řemeslník vyváží šest takových doktorů! — To jsou
tak maličkosti z květomlavy Pacákovců, proti které
se strany konservativní se ozval bouřlivý odpor).

Dr. Mlčan ujav se opět slova pravil, jest-li
ho nechtějí slyšeti (Hlasy: Nechtějíslyšet pravda!),
že dále mluviti nebude. — Beztoho nechtěl do této
schůze jít, protože jiš přední byla jeho choť a matka
hrubě insultována. (Hlasy: To byl Toužil!) To jsou
vaše zbraně! Odpor a hlasy: My se za to také sty
díme, my to také odsuzujeme|)
"wm Dr. Mlčan: Velectění pánové! Jsem stále vy
trhován, ale v zájmu dobré věci poukážu na obecní
hospodářství. Vezměte si sami rozpočty městské do
rukou, a ty jsou přece správné (Macháček volá: Áno
jsou !) Viděti z nich, že obec postavila činžáky: Já
neznám obec, která by k vůli konkurenci občanstva
stavěla činžáky (Tak jest !) To nebylo na místě, od
vážit se atavět pro obec (Souhlas). Tím se poškozují
soukromí majitelé domů, neboť dnes jest vHoře plno
nových činžáků, které jsou prázdny. Dále se zmínil ©
domcích u Lorce. Jest ovšem nouze o malé byty.
Spořitelna na ně půjčila neb darovala 20.000 zl.Mo
hlo se vystavět za tuto sumu domkůa z dalších darů
spořitelny mohly se postupně stavět domky nové. Ale
hned se nastavělo domků za 60.000 zl. a obec bude
musit řemeslníkům a staviteli zaplatit dlužných asi
40.000 zlatých (Hlasy: Nemusí, jich příští majitelé
na ně splatili 8.000 zl. a další půjčí spořitelna. Odpor:
Nepůjčí již ani krejcaru a nesmí půjčit, neboť úvěr
obce jest u spořitelny již úplně vyčerpán)

Pan dr. Mlčan po utachnutí hluku pokračaje:
Když se v těchto místech měla stavěti realka, bylo
to místo nezdravé. A nyní mají býti domky, pod ni
miž je na 2—3 stopy voda zdravými ? (Hlasy: Hnije
tam a podlahy i nábytek poškozuje plíseň a houbu.;
Odpor) V těch místech se musí provésti kanalisace,
musí se odvodnit. Na stavbu pro domky chudiny
mohlo se najít jiné, zdravější místo, kde by nebyla
voda pod podlahou (Soublas).

Nová realka je roz-očtena na 150.000 zl., ale
bude stát přes 200.000 zl. Takové stavby se v tako

M rozměrechnemusí stavět. V Písku stavěli takéškoly, kasárna a hosp. lesnickou školu atd., ale tím
se obec prodlažila, musila zvýšit přirážky, kdežto
dříve obec za ně platila dané i přirážky a dávala
jím z městských lesů dříví (Slyšte! Odpor: Musilo ae
tak stavět. Stavělo se dle plánů! Ne, má se šetřit!)

My máme Lorec a ČervenéJanovice předlužené,
to nás bude jednou tlačit.

Teď se postavila realka na periferii (pokraji)
města a na neschůdné cestě. V plánech realky je také
veliká kaple. Ta mohla odpadnout, kdyby se byla sta
věla realka u kostela sv. Barbory (Odpor). To je moje
úvaha a nechci z toho dělati crimen laeuae Majestatis.
My musíme šetřit a škrtit všady. My máme teď ve
správě a musíme se sterat o Lorec, o Červené
Janovice, o plynárnu, ale inventářnení v ní
již 6 let sestaven (Sensace. Výkřivy podivu nad tím
„pečlivým“ obecním hospodářstvím). Městský p. inže
nýr nemá patrně času, aby to všecko obstaral a tu
se ještě podnikají velké stavby (Souhlas a křik.)

Teď chceme ještě konkurovat v pivovaře.
Myšlenka převzíti pivovar byla sice víténa, ale my
slilo se, že epráva města to udělá asi tak, jak to ndě
lal bývalý nájemce p. Křikava. Ale tu se počalo bned
stavět, stavět, stavět! Na zimu se postavila epilka a
sladovna. Na Vinohradech a v Holešovicích utrpěli
veliké škody, protože nesladovali ve vysušených, nýbrž
v nových, syrových ještě místnostech. U nás se mohlo
se stavbou sladovny ještě počkat do leta a napřed se
mělo vše okoukat, co je vhodno opravovat, přistavo
vat a rozšiřovat. (Dr. PacákHejnicovi: To jsou za
slepenci !) Sotva že jsme vzali Lorec do správy my a
chtěli se rozšiřovat, koupil nám kolfnaký pivovar velké
hostince „na císařské“ a p. Finka (Dr. Pacák: Jen
ať kupují dál! Hlas: Pan dr. Pacák nemá ani ponětí,
že pivovary si zabezpečují dnes větší odbyt pivaza

. kupováním a najímáním cizích hostinců) Dr. Mlčan:
Opakuji, že nebylo třeba bned stavět a vše rozšiřovat,
neboť větší odbyt neprosadíme proti konkurenčním pi
vovaru tak snadno. V Kolíně se utvořila velka akciová
společnost s kapitálem přes 400.000 zlat., v Čáslavi
vzalo pravovárečné měšťanstvo svůj pivovar do vlastní
režie. Máme tu dále pivovary velkostatků v Ovčarech,
Topadlech a pronajatý v Sedlci, proti nimž nebude
konkurence také tak snadná, protože za těmi pivovary
stojí velký kapitál. Já varuji obce před riskantními
obchody. Za Křikavy uvařil náš pivovar 16.700 zlat.
Myslíte, že se bude hned vařit 25.000 hl. a více?

(Smích Pacákovoů, kteří nevědí, še v kraji se epotře

boje erčité množství piva, o které pak pivovary v krajíi zíkonkurují. Posud vařily: oba pivovary v Ko
líně 27.609 zl., Taussigův v Sedlci 27.000 sl., v Ovča
rech 16.000 bl, v Čáslavi 11.000 hl, v Tapadlech
18.600 hl., v Červ. Pečkách 4.500 hl., v Zbraslovicích,
Křeseticích a v Malešově asi 7000 hl. dohromady).

Naše obec je zadložena, musí býti opatrna.
Rosvašte si všecko a až budete volit, volte muže roz
vážné, kteří budou vidět do budoaonosti a jednati
budou opatrně. Obecní majetek je dnes angafovou.
To vysvítá z knih i z rozpočtů. O takorých věcech
má se mluvit a psát vášně. Při volbách uvažte, má-li
jíti hcepodářetví obecní v posavadních kolejích, aneb
má li se bráti cestou jinou (Výborně! Porůzný odpor).
— Řeč pana dr. Mlčana způsobila na poplatníky
bluboký dojem a neubránili se mu ani zaslepení stranníci.

Omluvy pana Macháčka, Prochásky a Pacáka.
Pan purkmistr Macháček byl prý s řečí pana

dr. Mlčana epokojen a začal se pak omlouvat, že dě
lali dlohy. Dělá prý se to v čistám vědomí, že se tím
pracuje k dobru obecnému. Opakoval bájku dra. Pa
cáka, že činžáky se prý musili stavět, an prý by 8e
byl krajeký soud vystěhoval do NěmeckéhoBrodu. Ó
zhízení krajských soudů v Trutnově, Slaném a Lito
myšli se mlavi od r. 1889 a dosud nové uwoudyzří
zeny a staré rozděleny nejeoo. Kutné Hoře nehrozilo
žádné vážné nebezpečí. Pan dr. Pacák chtěl se stát
mermocí zachrancem města a proto musilo vypomoci
nebezpečí, které neexistovalo. To přemohl, ale nic více.
Činžáky prý nesou teď 4 */, perc. Co ale ponesou, až
přestane u nich osvobození od daně? Inu, paž po
nesou 3 perc. a nebudou vynášet. Omluva stavění
domků a reálky 8 nepodařila. Spořitelna nemůže
městu půjčit ani haléř více. Omlonvání přístaveb a
oprav v pivovaru bylo přímo nešťastné.

Pivovar Lorecký prý se bude vyplácetl Jen počí
tejme: Knihovních dlahů je na něm 276.000 zl. Za
pana Křikavy nesl pivovar městu 10.500 zl. nájmu 8
270 zl. za deputální pivo, tedy úbrnem 10.770 zlatých.
Kdyby nyní město vytěžilo z pivovaru tolik, co za
p. Křikavy, tu jen na 4 perc. zúrokování potřebovati
bude 11.000 zlatých a roční schodek bude obnášeti
300 zlatých. Dluh je však třeba nejméně jednítm pro
centem amortisovat a tu se nedostává dalších 2.750 zl.
Město však potřebuje do pivovaru transportní sudy
půl a jednohektolitrové, kvasné kádě a sudy ležáky,
potřebuje na zakoupení ječmene, sladu, chmelu, smoly
atd. obchodní kapitál a tu bude spíše vždy potřebo
vati více než méně.

A teď, jak je to s výnosnostéčerveno janovického
panství? Výnosje na letošek rozpočten samou 21.800 z).;
z propachtovaných pozemků je výnos 2.650 zlatých a
za 162 jiter ve vlastní režii počítá se výnos 1.500 zl.,
tedy úhrnem 25.950 zl. Od této sumy však se musí
odečísti náklad na lesní bospodářetví rozpočtěné na
5.750 zl. 31 kr., dále daně asi 800 zl. a ovšem též
pojistnéa režis polního hospodářství,kteréžto obnosy
neznáme. Odečteme-li od celkového výnosu jen 6.650
zl., zbude z panství užitek 19.000 zlatých. Ale na
4 perc. zúrokování vtěleného dlahu 491.417 zlatých
je třeba 19.656 zl. 68 kr., jeví se tedy roční deficit
656 zl. 68 kr. Na 1 perc. annuitu je třeba dále
4.914 zl. 17 kr., 'takše město musí na prodlušené Červ.
Jamovice ročně 5570 sl. 85 kr. doplácet. A kdyby se za
dříví stržilo 26 tisíc, přece zůstane velkostatek čer
venojanovický ještě pasivním 3.570 zl. 86 kr.

Dr. Farák a p. Macháček nešťastně počítali
doplatek města na Vlašský dvůr. Městu prý zbude
uhradit jen 70.000 zl., nebot 60 000 zl. bude sub
vence a 80.000 zl. doplatí školský fond. V Kutné
Hoře obnáší školský fond jen 400 zl., ťedy těch
80.000 al. musí zaplatit přece jen poplatníci v po
době přirášek. Mimo 20 proc. přirážku k veškerým
přímým daním poplatníků a 6 proc. přirážku na
polof policii platí se v Kutné Hoře 13 proc při
rážka školní, která vynáší (viz 13. stranu obec, roz
počtu 9.066 zl.) Každý poplatník vypočítává si na
prstech, oč se musí přirážka školní zvýšit, aby se
ubradilo těch 80000 zl. na doplacení Vlešského dvo
ra. Dr. Pacák aby správu své strany omluvil, pra
vil vědomou, obmyslnou nepravdu, lhal tedy, že v
Králové Hradci je plac špíny, a že se zde platí 60
proc. obecních, 15 proc. školních a 12 proc. jiných,
tedy úkrnem "77 proc. přirážek. Pravda jest, še r.
1898 se platí 10 proc. obecních přirášek, 3 proc.
přiráška k nájemnému a 15 proc. školní přiraška,
neboť město Králové Hradec tvoří jako Praha a Li
bereu pro sebe samostatný okres školní, kdežto Ku
tná Hora tvoří i s venkovskými obcemi jeden spo
lečný okres. O „Obnova“ a Králové Hradec ma p.
dr. Pacák nejméně příčiny se otírat. Jest smutné,
še Český poslanec, aby omyl špatné hospodaření své
strany, musil si vypomáhal ve veřejné schůsí se
lží, poněvadě to s pravdou nešlo. Strana pana dra
Pacáka hospodaří tak výtečně, že si mosila dát libit
též peprné výtky pana dra, Morštadta, který pra
vil: Pan dr. Pacák řekl, že přišli slyšet výtky obec
nímu hospodářství Činěné a je odrazit. Pau purkmistr
Macháček si stěžoval, že byl vláčen do bláta; my
máme moobem větší příčiny si naříkat na místní list.
Já slyšel, že proti cejchovnímu úřadu dal se pozemek
stavební Pikulíkovi zdarma. Jeden občan dával za
to místo 400 zl. a nedostal to. Jaké má Pikolík zá
sluhy o město? Dostal to za to, že nás v Podvysoc
kých Listech napadá? — Na tato mrhání obecním
jměním neměl purkmistr Macbačěk jiné odpovědi, leč
že chtěl Pikolík stavební místo, kde ei vystavil dům
o 1 poschodí s 5 okny ve frontě koupi, ale že to
dali Pacákova písaři zadarmo. A pan Macháček,
který na úkor obce tak mnobé provedli, ten si chce
stěžovat na „Obnova“? Vždyť je na celé čáře pravda,

co o Kutnoborských finascích pssla. Vždyť ip. park
mletr musil osoat cifry pana dra Mičena a cifry naše
za správné. Vzdor vehnaným nerojičům slavila tedyv
nedělní schůzi vítěsství mravní strana konservativní,
strane šetrné, obesřetné a pootivé obeonísprávy|

===

Listárna redakee. Jelikož úřadovánína pošté
v pátek obmeseno a Obnova masí býti dříve botova,
nemohli jeme dáti přílohu. Neuveřejněné dopisy a
zprávy příště

(Zasláno.)

„Dobroslav“, spolek akademiků s Hradce Krá
lové a okolí, propůjčí knihovnu asi 100 svazků číta
jící pod názvem „kuihovna Palackého“ některé obci
v uzavřeném severovýchodu. Žádosti podáný buďteš
nejdéle do 15. prosince t. r. jednateli Janu Trnkovi,
právníku v Praze, Karolinum, e udáním osoby, která
dobled a opatrování na starost si vezme.

V PRAZE, dne 26. listopadu 1898.
MUC. C. Čámský, Jur. Stud. Jan Trnka,

t. č, starosta t. č. jednatel.

K čís. 9991.

Vyhláška.
Na základě svolení velesl. c. k. místo

držitelství ze dne 19 září 1897 č. 116.22
a 6 října 1898 č. 144.523 prodán bude
offertním řízením právovarní dům čp. 166. v
Hradci Králové, náležející nadaci chorobince
pí Jos. Mikšové,

Podmínky tohoto offertního prodeje vy
loženy jsou u sl. c. k. okresního hejtmanství
v Hradci Králové a u purkmistrovského úřa
du tamžea lze v něvúřadních hodináchna
hlédnouti. Zejména uvádíme v krátkém výta
hu podmínky následující:

1. Dům tento prodán nebude pod nej
menší cenou 13.838 zl. t. j. třinácti tisíc
osmi set třiceti osmi zlatých r. č. soudním
odhadem r. 1890 vyšetřenou.

2. Offertu dlužno podati písemnou vlast
noručně podepsanou a zapečetěnou a sice buď
u sl. c. k. okresního hejtmanství v Hradci
Králové, aneb u podepsaného úřadu purkmi
strovského v obvyklých hodinách úředních a
sice nejdéle do 12. hod. polední dne 15.
ledna 1898. Offerta musí, mimo cenu, slovy
a číslicemi nabídnutou, obsahovati výslovně,
že offerent v podmínky prodeje domu čp.
166. v Hradci Králové nahlédl a jim se ve
skrze podrobuje.

3. Současně s offertou musí offerent slo
žiti do duchodenského úřadu vadium obnáše

jící 10%, nejmenší ceny 13.838 zl. a to buď
s hotovosti nebo ve knížkách spořitelních ne
bo v cenných papírech jistotu sirotči poskytu
jících.

4. Jinak psanéa podanéoffertya offer
ty bez vadia zůstanou nepovšimnuty.

5. O offertách rozhodne velesl. c. k. mí
stodržitelství v Praze.

6. Ve 14 dnech po tom, když offerent
bude zpraven, že offerta jeho byla přijata,
musí na tržní cenu jím podanou a přijatou
složiti do měst. důchodu celou kupní cenu
neb nejméně 50% podané jím ceny v hoto
vosti neb ve vkladních knížkách českých spo
řitelen nebo v papírech pupillární jistotu po
skytujících počítaných dle kursu složení.

7. Další zbytek kupní ceny jest povinen
kupec pupilárně pojistiti, 4'/« “/o ze sta úro
kovati a splatiti po jednoroční výpovědi obě
ma stranám volné.

8. Ihned při položení 50%, offerované
sumy sepíše se s kupcem, jehož offerta byla
přijata, písemní smlouva kupní. V osmi dnech
potom vtěliž kupec smlouvu do kněh pozem
kových. V téže lhůtě pojistiž kupec dům u
některé tuzemské pojišťovací společnosti pro
ti ohni do výše 13.000 zl.

9. Vadium offerenta, jenž některou z
předepsaných podmínek nesplní, propadá ve
prospěch prodávající nadace, která má mímo
to právo domáhati se na něm splnění smlouvy
pořadem práva.

Z úřadu purkmistrovského v Hradci Králové
14 listopadu 1898.

Starosta:
Ullrich.



LUDVÍK NEJEDLÍ,
dokorační malíř

v Novém Bydžově
dříve v Hradci Králové

odporača jje svůj atelier k provedení všech dokorativních

male“ Kostelůoj
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckého spracování, regtauraji staré malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
hoji obrazy nové. (2)

Návrhy va slohu stavby kostela se na
požádání ochotně vypracnjí a rozpočty předložíp,,

OCI
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= Nejlepší

Blovádkou sUvovio.
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

M. Negňal v Uherském Brodě
(Morava).

Dekorační malíř a pozlacovač |

x

-X

JAN BARTA
v Bychnově n. Ka.

Staré náměstí čís. 72.
doporučuje se P. T. duchovenstvu a pa

tronátním úřadům

pro malby ohrámů a po
zlacování oltářů

a veškerých potřeb kostelních.
Malby podobizen v barvách i kresle
ných, dle zaslazých walých podobizen,

|

Ceny co nejmírnější. 269

Plány na malby kostelů vypracují na
požádání ve všech slozích s přilože

| za jichž správné provedení se ručí.

nými rozpočty.
ironMUm.E
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|W- Nejnovější“j
dámské rukávníky adámské klobonéky
= kožešiny; novotiny:dámské kočičky a
límce; velkývýběrkožešinových podšívek
pro pány a dámy; cestovní kožichy a ná
možníky; růzuých drubů kůže do kožlchů

nabízí
v nejlevnějších cenách

Fr. Beran, |
kožežníkv EXradoci EKrálové

© Sratojánské náměstíč. 170.©
Sp Velkývýběrčapeka připínacích

límcůpro pány.ij
Zároveň veškeré kožešnické práce, opravy © pře

dělávky řádně a levně se zhotovují.
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EHumpolecká

sukna a lodny.
Dámské lodny.

Modnílátky oblekové na zimmíky a
haveloky z čisté ovčí vlny v levných 5

[cenách doporučuje

Karel Kocian,
soukenický (a první 'jzasílatelský Pzávod

v Humpolol.
Vgorky k nahlédnutí franko.POPP

| [Teškerépůvodní Šicí stroje (š
* P pro domácnost a živnostníky

Cestující se přijímají na stálý plat i na provisi.

o ($

| 9 pro pro |

„nab naskl Ve na:

z udhomývellozání

|
ře

okna chrámová | každého

slohu i provedení se zaru

Mčením práce nejmodernějším

požadavkům vybovnjící.

lVNUK
závod

čkolkářeký

v Pamět.
niku

u Uhlumce

nabízí pro zimni a jarn
vysazování stromy ovocné
vysokéi krsky,sazenicepro
živé ploty, křovinyozdobné,
konifery, divoké — stromy
pro stromořadí, pláňata atd.
Statisíce sazenic v zásobě.
Levné ceny. — Výborné
zboží. — Paučný cenník— zdarma

veškeráodbornáradazdarma. * a

Phčónixova pomáda RANNHNNNNYX
poctěna CENOU výstavy pro zdravotnictví a ošetřování ne- v .
nocných ve Štutigartěr. 1Bro, jest dle lékařskýchúsudků Křestní listya děkova.ích připisů jediným vskutku reelním a
neškodným prestřeckémku docílení plného a buj ex offo
ného wlasu u dam | pánů, jelik-žina zamezeni vy- »
padávání vlasů a ivoření se lupů; i zcelamladí 40 kusů 30 kr.
pánové dosáhrou jeji uživánímmohutného kníru, zá- nabízí
ruka za výsledek a neškaoncst. Tyglik 80 kr., pušt neb Bisk. knihtiskárna.

; : dobírkou go kr.

K. HOFPE. Vídeň I,Wivplirgerstrasse 14. RARNRRNNN

Právě vyšlo v 5000 výtiscích
3. č. II. roč. „Gasových Úvah'——— ==—r

„inkevacírkvo,
Úvaha o národní církvi we zřetelem na církev
iškovsko-matysovskoa od E. J Městeckého.

Stran 48 Coma4 kr. Při objednávce 50 výtisků po 2 kr.

franko.

Povzbuzenijsouce 3, vydáním „Ja
na Husa“, z něhož zbylo nám pouze
několik set výtisků, vydali jsme vý
tečnou populární brožuru o národní
církvi, kterou v přítomné době usi
luje založiti v Nové Pace a jinde
„Dr.“ Iška na útraty německého taj
ného fondu ku rozkolu českého lidu.

Na žádné osadě nesmí scházeti toto vý
borné pojednání, jež otevře lilu oči v pra
vý čas, prve než člověk nepřítel naseje
svého koukolu.

Objednávky obratem vyřídí

Administrace „Čas, Úvah“
v Hradci Králové.

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve svó vlastní dílně ns umělé truhlářské i čalou

nické zboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
ze dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá

daného

BW pórovky a žíněnky, 08
spony a záslony do oken, hladké i zdrhované dle

franc. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

©O000000000000006000

v „KOCATBVY
nejnovější soustavy

práce solidní ceny levné
doporučoje

se ČENĚK BUBEN++
kočárník v Hradel Králové,

Vyznamenáno na výstavách: V Jaroměři stříbrnou, v
Dobrušce zlatou, v Praze státní bronzovou medailií,
v Hradci Králové nejvyšší vyznamenání čestný doplom

s právem ražení zlaté medailie s korunou.

OOO000003000000000
KARKKKAKXKOXAXKAX

soukeník

Jdll Horák: Rychnověo,K
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobu podzimní a zimní,
Též velejemné

látky na taláry,
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstvá svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Téžna splátky bor zvýšení Conl

RXAKKXXKXAKKŮ



Z Puše s podšívkou bílou, drapp, pestrou neb tu
reckou

116 cm. dir., 180 cín. dlouhé . . . . . sl. 250
z kažmíru látky jemné, úplně vlněné, v barvě
červené, modré neb bordeaux s bílou podšívkou a

zcela jemným plněním
115cm.Bir,180cm.dl... . .« . E50
115 cm. šir. 380 cm. dl. hedvábím prošívané zl. 5.—

z viněného atlasu Ile jakosti,v barvě modré
neb bordeaux jemné plněné s podšívkou bílou neb

tureckou

115 cm. dir. 180 cm. dl. . . < « « 4 sl i115 cm. Šir, 180 cm. dl. hedvábím prošívané zl. 6-—
135 cm. Šir. 186 cm. dl. hedvábím prošívané zl. 7"50
150 cm. šir. 200 cm. dl. hedvábím prošívané zl. 9-—

259—7

po NNN
Prodám dům

v městýsi podél c. k. erar. silnice 20 min, od dráhy
tři čtvrt. bod. od krajsk. města solidně stavěný slu
neční strana, vys. přízemek 8 ovocnou zahradou 3
velké pokoje do předa, 1 menší, 2 kuchyně a spížník
na straně do zabrady. Hodí se pro pensistu, nebo
pro zařízení každého obchodu. Laskavé nabídky pod

znač, J. M. 40 do admin. t. I.

MB-Založeno 184:3.GB

JAN KALIS,
hodinář a zlatník

v Rychnově n. Kněžnou
dopornčaje

svě] hojně zásobený sklad zlatého a stříb. zboží,hodin kývadlových, kapesních v cenách mírných
a se zárukou,

Vbhodmévánoční a novoroční dárky u
velkém výběru.

Jeho arcibisk: Milost, Pan Dr.
Florian ze Stablewských, arcibi
skup Hnězdenský,

piše o spisech Dra. K. Maye:
„Soublasný úsudek všech, kdož kniby tyto

četli, zní v ten smysl, že obsah jejich jest neoby
čejně napínavý, poučující a při tom mravně čistý,
takže poskytují dospělým i mládeži mérou mej
vyšší ušlechtilou zábavu i užitek,“

Jeho bisk, Milost, pan Dr. Pa
vel Leopold Haffner, biskup Mo
hučský.

Piše o spisech Dra. K. Maye:
NDoslechl jsem již dříve mnoho pochvalného

o této četbě A sám jsem se přesvědčil, že jest
stejně napínavá jak poučná. Přeji nakladatelství
štěstí k tomu podniku, jenž odpovídá požadavkům
přítomné doby a při lom nijak není škodlivým.“

, Ze episů Dra K. Maye vychází právě v n2z
kráceném auforisovaném překladě českém nejlepší
jeho cestopisný ronán „Po stopě slého činu“ 8
ilustracemi J. Ulricha ve dvouarchových sešitech
po 15. kr. Předplatné na 10 sešitů zl. 150, při
jímá každé knihkupectví i Nakladatelstyl Jos. R.
Vilimka v Praze, Spálená ulice č. 13.

W9“Kupujte české losy. "08

věcné loterie

0 sy výstavyarchitekturya inže
nýrství v Praze.

ní výtra:Demantový šperk
v ceně 25.000 korun.

Gelkem 2000 výber v ceně100.000 kor.

Tah 2. ledna 1890.

NANAKRRARNRINNANNKNNNININU
x Závod založenroku 1876. x

Ku shotovení x

v přesném a čistém provedení odporučuje se
Závod řezbářský :u x

NJOSEFA SOUDILAX
x v Hradci Králové. X

Zvláště dovolaoji si upozorniti P. T. veled. du
chovenstvo a slavné správy škol na svůj no

x zařízenýsklad jemně řezaných křížů X
visacích i stojacích pro kostely, školy a do

x máůcnosti. x
x EMS"Cenyvelmimírné. "Sg x
JK Výkladní skříň nalézá se na velké podsíní proti ff

drogueri p. Dix e.

Velesl. c. k. místodržitelstvím koncessovanýElektro-technickýaoptický závod

František Bernard,VHOŘEKUTNÉ
odporučuje za

nejvhodnější dárky vánoční
brejle a skřipce ze zlata, niklu, želvoviny a j. Kukátka
divadelní v skvostné úpravě. Teploměry okrasně prove
dené, tlakoměry přesné ukazující, rýsovadla výtečné ja

kosti, lupy a dalekohledy a j.

gRP*>Velký výběr mechanických hraček <“
parních strojů, elektrických motorů, locomotiv k ním pří
sluších strojů, vozíků a kolejí a j. vše ve skvostné úpravě

a přesné jdoucí.

Jedinýoprávněný sávod ku sařisování telegrofu, tekfonua romsvodu v KutnéHoře u, tek
Elektrické světlo v každém rozměru!

Správky a opravy rychle a levně! Na venek obratem
posty!

KXDX

Muzikální katalogy Š
pro klavír, harmonii
um housle, cello ci
teru, komorní hudbu
orchestr, kytare, pís=něhumoristika, cho
ry, duetta, tercetta.

díla studijní atd.
sasýlá sdarma a franko

OTTO MÁASS,
P“ sklad a výběr muzikalii <“

Vídeň VI/2 Mariahilferstrasse 91.

KXXOOOOOOOXXIXOOOCX

KARAKOL

KAXAXAAAAAAAC X

Josef Krejčíkv Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský,

Pisárna a dilny na Letné, č. 612-VII.
Sklad Eliščina tHMdač. 24,

doporučuje uchvě
stéchvalněmámí: Bochy, oltáře, křížové cesty,

jesle,Bečí hroby,káže, kezatelny,zpověde eln onsoly, svícny, lus
' atd. dle slohukostelů- vy, K5Ý

Renovace starých oltářů a kostelních
zařízení.

nákre y, cenníky a rozpočty bezplatně a
franko.

Původní

pravý, z itelského vína, tříletý, 1 lit,
Gognac"3

í ého, šestilet lit
Gogna Z ZAZstkn 00, čenlený1 Birpo

Slivovici starou 1 litr po 80 kr.
i álenouz tatránských jalovčinek,

Bor ovÍčku lir po 80 kr. vše akostí výborné
avšak v cenách jakosti přiměřených, na

bízí závod na zužitkování ovoce

JU, G. Jos, Tomáška ve Vysokém Mýtě.
Cognac, který se z uherských továren 1

litr po Bo až 1 zl. ve velkém prodává ado Prahy
v značném množství dováží, nemůže býti a není
cognac pravý, nýbrž padělaný; neboť 1 litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého, když.
z apparátu teče, 1 zl. „50 kr.

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys. Mýto.
obal neb soudky účtují se v cenách vlastních.

Vzorky zasýlají se sdarma a franko.

ORB**>Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15procent.=

Na ošacení

pDndýCŮ SKOL, ÚÍLOK,
| látky vlněné i bavlněné

| dodá nejlevněji
V. J. Špalek

dřive J. F. HKrušvio
v Hradci Králové.

Závod nalézá se po čas Přestavby domu
v divadelní ulici, střed města.

Acetylenové=
—= světlo

ústřední soustavy a libovolným počtem plamenů, sen
sační a velice praktické pro hotely, hostince, úřadov

ny, obchody i soukromná obydlí,

sařisuje koncessovaný závod pro plyno- a vodovody

Antonína Faita
w Hradci Králové Vel. nám. č. 39.

Doporočen první českou společnosti pro zařizo
vání světla acetylenového v Praze, Bližší vysvětlívky“
rozpočty atd. ústně i písemně.

Na úplný oblek 4 m.

SB“ 71. 10.80. ON
Vzorek této látky, jakož i bohatý výběr moderních
druhů na obleky, svrchuíky, zimníky a menčikovy
jen zaručené jskosti a v mírných cenách se na

požádání k nahlédnutí franko zašlou.
První český zasilatelský závod

Ed. Doskočila v Chocni.

Dlabačovi české zákusky
jsou jakosti nedostižené bal. 25 kr., 50 kr.

Lomnické suchary
1 kg 80 kr., 1— zl., 120 21 —

Císařské suchary
1 kg 100 zl.

Čajové zákasky
L kg 150 zl., 1780 zl, 210 zl,

Novinka!Gufreutes Pariserin, Novinka!
1 kg 2580 zl.

Velkývýběr cukrovimek ma vánoční
stromek krabice 1i*—zl. až 4'50 zl. a výše.

Velkývýběrdortů, emkrovimek ku bo
stinám a pod.
Poštovní sásilky 2krát denně od 5 sl. počínaje

franko stanice.
Zasílá

Karel Dlabač.
Jičín. Čechy.



Číslo 48. Inserty se počítají levné.
PředpiutnéPa eetý rokui s V Hradci Králové, dne 2. prosince 1998 Obnovavycházír pátek ©poládné.
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Náš král a císař čr ar sieo

X% © p
vše „——/avíme svátek veliký. Vroucí tužba, diouho v srd- — vladařských. Proto též národové rakouští nahražují své i
M8 cích chovaná, a blahé očekávání, jaké v poslední době— mocnáři věrností, oddaností a láskou, čeho úmrtím své Z

V, je mysl obyvatelstva radostně vzrušuje, došly dnem dneš- © nejjasnější choti byl utrpěl! A čeho snad těmto zevním Zní
7 ním svého žádoucího splnění: dopřánoť jest českému© projevům úcty a lásky na okázalosti se nedostává, to ——
se národu slaviti padesátou ročnici panování Jeho Veličen-— bohatě nahrazují vřelou oddaností naplněná srdce všeho 1; +
ae stva, císaře a krále našeho. občanstva 1 zbožné modlitby, které dnes miliony ra- | nee|
44 Jak pravil starý vůdce českého národa, který za — kouských poddaných vysýlají ke Králi králů za blaho | o
Y týden slaviti bude své osmdesáté narozeniny, jest český | naší říše a našeho císaře a krále. nl
vie národ par excellence národem korunářským a náš Rozvoj našeho města,metropole českého severový- | 9
ate, král a císař za všech dob seznával věrnost a oddanost © chodu a diecése hradecké umožněn za vlády Jeho Ve- (l
2.. českého národa, jenž tyto své cnosti po předcích zdě- — ličenstva, která svolila k zrušení a odstranění hradeb le i
Ye děné osvědčoval při každé příležitosti a uejradostněji © město těsně svírajících.Za vlády císaře a krále Fran- p
sté ovšem, kdykoli zeměpán zavítal do svého království — tiška Josefa založeny zde nadherné školy realné, odbor- n
ata Českého. ná škola zámečnická, vyšší obchodní škola, kursy kre- bu]
au Tato nezměnitelná věrnost a oddanost českého ná- © slířské a pokračovací, zbudován zde palác pro školy CM
ná roda má své kořeny hluboko v srdci a ve všem cítění — občanské a měšťanské, zřízen ústav pro hluchoněmé, za- ie;
A) národa, jenž v legitimním svém králi spatřuje dědic- © ložen nádherný spolkový dům diccésní, opravena kathe- ". |
ste tví veškeré své minulosti, dědice slávy a lesku Pře- © drála, postaví se velkolepý ústav pro vzdělání učitelů, „a
2m myslovců 1 Lucenburků i protivenství a zlých osudů © projektují se jiné nádherné stavby pro účely humanní še

„0 dávných dob. Lásku a úctu a všecek vřelý cit k své — a vzdělávací a právě položen základ k založení zde sie
Vyzys historii spojuje české lid s posvěcenou hlavou mocná- © průmyslového musea. Kéž za vlády Jeho králov- ata
vs řovou a žádná změna časů, žádný obrat poměrů ať pří- — ské Milosti, v starodávném věnném městě českých krá- „U
HO znivých či nepříznivých není s to, vyrvati ze srdcí čes- — loven zřídí se též obchodní průmyslová komora pro se- „tv
Se kého lidu tyto posvátné tradice. Sem obrací se vždy se — verovýchodní Čechy, kéž se stane mocnou vzpruhou ste
2,8 svou láskou, vírou a nadějí a proto 1 dnes raduje se k šíření a rozkvětu průmyslu na českém severový- atm
Vy“ a plesá, an král a pán Jeho svrchovaný oslavuje dovr- — chodě a východě, kéž se stane zdrojem hmotného bla- a
7 šení padesátileté vlády své se všemi svými věrnými ná- — hobytu veškerého obyvatelstva. 14

Viď rody. Zevní oslava dnešního dne nedopadne ovšem tak, Přejeme si ze srdce upřímného, ze srdce vroucího, Zb
aa jak byla původně zamýšlena. . aby naše severočeská metropole. sídlo diecése a veškerý , R
LP Dne 10. září zavražděna byla v Ženevě od spust- — český východ kráčel ku předu v duchu pravého pokro- NS

vy lého anarchisty Luccheniho nevinná Jeho choť, vznešená © ku dle hesla nejmilostivějšího císaře a krále: Spoje- NL
„a naše císařovna a královna, která po 46 let s nejjasněj- © nými silami! Jak šlechetné,jak krásné by to bylo, 2
Siď ším chotěm svým i pánem snášela strasti a radosti © kdyby národní kmeny diecési avlasť naši obývající po- nee
at vladafské a která dle možnosti skýtala svou ruku po- — kládaly se za úplně rovnoprávné a rovnocenné činitele M
B mocnou nuzným a potřebným. Nezměrnou ztrátu a ne- © krásného našcho království Českého, této perly, tohoto Se
„4 změrný bol nejjasnějšího našeho mocnářechápali všichni © drahokamu a pakladnice celého mocnářství. 2
vše národové a litovali z hloubi srdce, že rok jubilejní, rok „Chci mír a pokoj mezi svými národy!“ vse
28 oslav na počest padesátiletého panování Jeho Veličen- © — toť bylo vždy nejvroucnější heslo našeho krále a 9 “
24 stva chystaných, proměnil se Jeho Veličenstvu císaři a — císaře. Kéž se uskuteční především v naší diecési. Kéž V
RO králi v rok největšího utrpení a žalu. vzácné vládní jubileum milovaného císaře a krále působí se
sig Náš císař a král nese mužně, co mu v nevyzpy- — duchem smiřlivým v celém našem království, národními, soé
ta tatelné prozřetelnosti své usoudil král Králů, a ani v oka- © politickými boji a náboženskými třenicemi tak rozeštva- 2M

o ; mžiku největšího bolu nezapomnělvznešených povinností | ném, kéž všichni synové tohoto království svorně a av“
fie „Jé
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ruku v ruce pracují ve prospěch české vlasti,
rakousko-uherského mocnářství i trůnu Habs
burgského.

Před očima vzoru občanských cností sto
jíme tu dnes arciť všichni lidé dobré vůle
v řadách společných se stejným nadšením a
láskou skládajíce hold svému králi.

Český národ dobře ví, jakými díky za
vázánjest císařia králi Františkovi Jo
sefovi. Před 50 lety probudil se z těžkého
spánku mocným rozmachem a tehdy po 200
letech hlásili se k němu opět staří čeští ro
dové a kruhy intelligentní, kteří sice neovlá
dali dobře řeč svého lidu, kteří však docho
vali si přece lásku k slavné české vlasti a
k slavné její minulosti. Národ náš zná a ví,
že prohlášením národní rovnoprávnosti nastala
mu doba epochální, dalekosáhlý obrat v jeho
pracích a velebí za to spravedlivého panov
níka, v Jehož srdci vděční Jemu národové
rovné požívají lásky. Národ český ví a cítí,
že za císaře a krále Františka Josefa I. do
stalo se mu škol od těch nejnižších až do těch
nejvyšších, že se mu dostalo ústavů odborných,
akademie pro vědu a umění, akademie pro
vzdělání malířské, sochařské, hudební i pro

vzdělání zpěvu.
Český národ ví a cítí, že rozvoj a trvání

jeho nejbezpečněji jest pojištěno ve svazku
8 mocnou a samostatnou říší rakouskou, jejíž
žezlo spočívá v rukou mocnáře, který pro
svůj ponovničí věhlas, moudrost, spravedlivost
a dobrotivost po všem světě jest veleben.

Český uárod, vítaje v září r. 1847 po
prve arciknížete Františka Josefa v Praze,
mile byl překvapen, že tehdejší jasný dědic
trůnu ovládal jazyk český. Od té doby byl
arcikníže František Josef miláčkem českého
lidu a v roku 1848 měl býti také jmenován
místodržitelem královstvíČeského, jemuž se
mělo dostati tak rozsáhlé samosprávy, po ja
ké nyní marně toužíme, Několik českých vla
steneckých radikálů, mezi nimi Sladkovský,
Joset Frič, dalo se však svésti maďarskými a
velkoněmeckými agenty k revoluci. Palackého,
Havlíčka a Riegra byli by neprozíraví radi
kálové málem zavraždili a tak zmařeno dílo
Palackého, a zejména Nostice a Riegra, kteří
z lunspruku nesli českému lidu samosprávu
tak rozsáhlou, že její uskutečnění bylo by do
dneška uskutečnilo poslovanění Rakouska, jak
při 100 oslavě Palackého ve výtečné řeči své
v české akademii přesně dovozoval slavný
český dějepisec a rodák královéhradecký, Vá
clav Vladivoj Tomek, Revoluce zosnovaná
k vůli obstarání cizích, protičeských zájmů
od českých neprozíravých radikálů, zmařila
naše naděje na dlouhé doby, neboť i králov
ské poselství ze dne 12. září 1871 následkem
protičeských imnocnýchvlivů bylo zmařeno.

Český národ zná a oceňuje však dobrou
vůli a srdce nejmilostivějšího svého krále a
jako v měsíci září truchlil s Jeho Veličenstvem
nad úmrtím nejjasnější císařovny a své krá
lovny. tak béře dnes vřelou účast při oslavě
5Otileté vlády svého krále a císaře.

Co nejdražšího máme. přinášíme dnes
svému králi vstříc: naše věrné srdce, v němž
plápolá horoucí láska. nehynoucí vděčnost, dů
věra a oddanost. My žádáme dnes Boha, aby
nejjasnějšímu nástupci na trůně sv. Václava,
Otakarů, Otce vlasti Karla, Jiříka, Vladislava
a všech panovníků z rodu Habsburgského, při
všech podnicích žehnal, aby Král králů zdaru
udělil všem Jeho otcovským tužbám a sna
hám a korunoval Jeho péče a práce výsled
kem nejšťastnějším a nejslavnějším. Ceský ná
rod přeje svému králi věk nejdelší a dlouhé
ještě panování, aby se dočkal též splnění,
tužeb svých vlastních a práv odvěkých.

Bůh žehnej našemu českému
králi! Tak plesá a jásá dnes celá česká
zem, volající k Všehomíru: Zachovej nám
Hospodine, císaře a naši zem!

K padesátiletému fubileu
Jeho Veličenstva císaře a krále

Františka Tosefa I.

Nad Austril hlas hymny slyším hěmíti,
ocedn plesu, cílů mocný váruch:

»Nám olce chraň !« — sní n města, vísky, čuk
a srdce kašdé modlitbouse níti:
»Bože věčný, v Tvém jest lůnu síla,
v Tvém klínu útěcha a krve grál,
s níž kašdý šivot pije — chuďas, král,
kdyš ruka bolu hřeb mu v dlaně vůsla

Bol -——lidský Majestát — 0.4 srdce sbůiší,
did Austrie své lásky diadém
ku trůnu skládá, jehož slalý lem
ku Tvému Boše nachýlil se kříši!
Lid s láskou volá: Císaře chraň Pane,
a Štěstím oviň bílou jeho skráň,
ulehčí šezlo, které dařs mu v dlaň,
by dlouho nes je v ruce milované/u

Ta modlitba dnes bílou holubicí
ze srdce lidu v nebes letí stan
a křídlem bije ve stežeje bran,
v nichž Láska sídlí věčně vítěsící;
Ty's doufal v Ni, jak poutník doufá v ráno,

ješ světlo přinese mu v cesly sled,
k NÍ často zvédals zarosený hled,
když Štěstí srdce bouří udupáno !

Květ opět vstane, bouř když v nebi stichne
a v kalich tryskne zářný slunce svíl,
v něm rosných dýmanlů se zastkví třpyt
a vůně svěží z lůna jeho dýchne;
I v duši Tvvu dnes láska nehynoucí
svých květů vonných teplý seje dech,
Tvé jméno otče, slavné v národech,

Jež svěřila Ti vůle všemohoucí!

Lid milován - miluji láskou stejnou
a lásku sklízí, kdo v něj lásku sel
a věrnost Jeho jako archanděl,
jenž bránu ráje střešil světodějnou! —
Slyš hymny hlas, jenž k nebesům se zvedá
akkordem lásky věrných duší všech:
Ar Chorvat, Polák, Slovák, Srb neb Čech,
Sláv každý slova k lásce svojí hledá!

My často činem věrnosť osvěděili,
hlas dějin miví víc neš lisíc slov
a pohleď v proslinký náš český krov.
kde obrazy Tvé chvojím ověněili!
Vše mluví k Tobě: vMilujem Tě Pane,
U svou historii český piše lid
Tvé jméno slavné, ješ se bude stkvít
pamětí dějin věčněpožehnanél«

VlaďimírHornov.

Loyalita.
Slovo to pocházející od latinského slova lex

— zákon, znamená nejčastěji oddanost a věrnost
k zákonnému panovníku. Dnes, kdy národové ra
kousští slaví padesátiletou památku panování svého
císaře, jest to snad tím více vhodno, poukázati
na loyalitu katolickou, liberální, a na loyalitu če
skóbo lidu. Loyalita katolická jest něco, co katolík
považuje za příkuz Boží. Cťt otce svého, tak psáno
v zákonoíka církve, v katechismu. A otcem se
ovšem rozumí nejprv ovšem zploditel dítěte, ale
v širším smyslu jest „vtcem a matkou“ světská a
duchovní vrchnost, a tudíž u nás jest otcem pa
povník náš.

Kdosi přemýšlel, jakby se mělo nejlépe do
češtiny přeložiti slovo autorita, vlastně anctorita.
Auctor (auktor) jest moobdy tolik jako původce,
tedy i otec. Auktorita jest tedy vlastně otcovaká
moc a vážnost. A nalezáme v písmě svatém mí
ato, kde se praví, že klaněti se jest Orci, „od ně
bož všeliké otcovství pochází“ Nejkřeatanstějším
překladem slova autorita, s nímž si i nejlepší znalci
jazyka českého rady nevědí, jest otcovství.

A obzvláště o autoritě panovníkově to platí.
Katolíku jest ona va smyelu jeho náboženství ot
covstvém, — ovšem ale otcovstvím, které pochází
od Boha. Jako tudíž otec tělesný jest dítěti Bo
hem dán a zástupcem Božím jest, tak jest jím
i král — císař — hlava státu. A povídá-li zákon
ník církevní — Eatechismus — prostě: Děti mají
rodiče své ctíti, posloucbati, milovati a za ně 8e
modliti — ejhle — tot jest loyalita naše! Panov
nika „z milosti Boží“ ustanoveného jako otce
ctíti, poslouchati, milovati a za něj se modliti.
Ovšem jest o něco jiná úcta otce, která se žádá,
než ta, kterou ukládá náboženství synům dospě
lým. — Syn dospělý může k. p. zcela dobře otci
raditi, jej toho aneb onoho varovati. A neublíží
to ani povinné úctě neb lásce. Naopak! Právě ro
sumná láska dospělého syna vede ho k tomu, aby
j otci osmělil se s úctou a mírností říci pravdu.
Není to odpor proti otcovství; naopak jest to hrdin
ství, ano jest to hrdinské hájení otcovatví.

Tím jsme tuším nejlépe vysvětlili loyalitu
katolickou. Mohla by zvána býti „synovatvím“.
Ovšem dodati jest dlužno, že zákonník nábožen
ský, když vykládá příkaz: Cti otce svého, nemluví
jen o povinnostech dětí, k rodičům, nýbrž i po
vinnostech rodičů k dětem. A ukládá rodičům, aby
se o tělesné i duchovní vychování dětí a jich Ča
sné saopatření starali, je kárali a třebas i trestali,
jim ve všem dobrý příklad dávali, je milovali. A
zvláště pamětihodno jest slovo apoštola Pavla,

který praví otcům: Necbtějte k hněvu popuzovatí
synů svých; — rosumí so hlavně dospělých synů.

Vše to však, co praví katechismus, 0 povin=
postech rodičů k dětem, ukládá podobnéi vrchno

Vidíme tu při veliké prostotě těchto nauk
velikost náboženství katolického vůbeo a velikost
společenských jeho zásad zvlášť.

Vidíme tu, že panovník ve smyslu katolickém
není umíněným a svóvolným ukrutníkem, tyrane
ale otcem svých poddaných. Vidíme tu, máme
novinářekým slobem mloviti, konstičuci čili ústavu,
kterou sestavil Původce všeho otcovství; vidíme
tu obmeszení královské moci zákonem Božím; vi
díme tu ochranu poddaných oproti Svéroli 88
movládce, ochranu svobody občanů proti přehma
tům státní moci.

Jen trpký úsměv zůstává nám tudíž pro ty
naše všeho druhu „bojovníky boží“ proti „kněžo
vládě“, proti panovačnosti církve atd. atd. Nao
pak! Právě církev katolická jest tou hrdinskou
matkou, která postaví 50 mnohdy mezi otce mocí
své zle užívajícího a mezi děti, aby byla, je-li
možno, buď laskavon prostředaicí, anebo stateč
nou blasatelkou zákona Božího obsaženého v slo
vech: To ti uení dovoleno. — To zajisté svědčí
dějiny. Vzpomeňme jen n p.na biskupa Ambrože,
který císaři Theodorovi, vražděním poddaných
poskvroěnéma v cesta vkročil a do chrámu jej
nepustil, doku pokání neučinil.

Jak smu«ně tedy vypadají ty rozumy našich
bojovníků p.oti mateřské moci čili proti „mateř=
ství“ samým Bohem církvi danému.

Tím se taky vykládá snaba nerozumných, na
círke7 žárlivých státníků, aby jen moc její sesla
bili a ji více méně do okovů vrhli. Vědí dobře,
že jen svobodná, jako Bohem ustanovené matks
etěná církev má tu sílu v sobě, aby ae opřela
zlému užívání státní moci. Odtud vyplynalo to
uchvacování moci církevní, jehož se dopouštěli
mnohdy panovníci, a jak to dosud moohde, ob
zvláště v Rusku trvá. Ani dítě nesmí otec zotro
čovati, neřkuli matka. Matka není otrokyní otco=
vou, ale jeto ctěnou družkou, která i jemu radí
i jej napomíná a čím více on ji ctí, tím více stou
pá jeho vážnost v rodině. Kéž by to tak všade
bylo! Jinak by to vypadalo 8 „Ootcovatvím“i „8y
oovstvím“ ve státech.

Bohužel! Z nerozumu státníků o uhnětění
církve stojících zavedla se na místo takto dolí
čené loyality katolické loyalita liberální ©Podko
pavše náboženství přispěli sami k tomu, že pře
stalo se mnobde na panovníka hleděti, jakožto na
utee Bohem daného. Liberalismus do škol puštěný
a novinami šířený nezná Boba, od něhož všeliké
otcovství pochází. Liberalismus praví: Nechceme
otce od Boha daného; rodinu je otcem1 matkou(/
a koho rodioa vyvolí a strpí, ten bude otcem; 8
moc svou bude míti od rodioy, jak dlouho se jí
bude libiti; a jen tolik moci má, mnoholi mu ro
dina zákony, jež sama urobí, povolí. Toť loyál
nost liberální, jestliže se k jejímu kořeni přiblédne.
Jakou ale takováto loyálnost cenu má, to se oká
zalo ve Francii, v Brasilii i jinde. Při takovémto
pojmu o moci vladařské jest nahoře snahu z8
každou cenu se udržeti, a dole se posloucbá jen
dotad, dokud není moci a síly, státní převrat
učiniti.

Proto právě se nyní v Evropě ve všech té
měř státech všecko všade viklá, a úcta, svědo
mitá poslušnost a láska naboru, a důvěra i láska
dolů mizí: Vše jde mnohde tak, jako by se chtělo
říci: Dokud to jde, bude to takble. Až to ne
půjde bude to jinak.

To je ta metla, kteron si státy svou nedů
věrou k církvi, svým odporem proti Bobu, svým
na Bobu nezávislým liberalismem na sebe upletli.
A že v některém státě jest o něco lépe, to jest
právě tím, še církev ještě učí čtvrtému přikázání,
že se chová, jako matku otcem zarmucovaná, utla
čovaná, zneuznaná, která však přece dětem dí:

Při tom všem ale liberalismus zapomněl, že
té »moci, kterou dává rodina“ může se někdo ná
siloě chopiti, říká se mn „usurpator“ anebo „dik
tator“, který pak vládne bez obledu na přání ro
diny. Jest to asi tak, jako když n. p. někomu 8e
odejme otcovská moc, a chopí se všeho poručník
a „udělá pořádek“. Tak že liberalismus vlastně
vede k absolotismu, jak to už i v mnohých stá
tech to volání po absolatismu ukasuje.

Konečně přicházím k loyalitě českého ná
roda. Lid český je přirozeností svou rozbodně
královský. Kdo viděl a slyšel ten sběh lidu če
ského a ten jeho jásot v dobách jubilejní výstavy
v Praze za návštěvy vznešeného císaře u krále,
ten nám jistě přiavědčí, že není loyálnějšího lidu,
nad katolický lid český.

Jako vůbec, tak tedy i ohledem na lid če
ský, pravíme, že jest povinností státníků našich,
aby tedy v Rakousku ani v Čecháchničeho ne
dopouštěli, ničeho nepodnikali, čím by náboženská
loyalita a přirozená česká loyalita trpěla.

Bohužel! Dějí se ve státech v tom obledu
chyby veliké, jak jsme již výše pravili. Podpo
rojte v lidu náboženství, vymiťte liberalismus
roshodně ze škol, ze života, ze zákonů. Ukášte
lásku a dostane se vám lásky, lásky opravdu dě
tinné od lidu našeho. Neboť dle uázorů našich



Špatně to vypadá ve státě, kde by loyalitou byla

jen vupá poslušnost, že jiné pomoci není.moci otcovské patříi trestání. Vystupte
roshodně proti velezrádcům; nebojte se k vůli
nim dáti lidu českéma co mu dle práv božských

B a přesvědčítese, še loyalita lidu českéholáskou, láskou nelíčenou, nadšenou, obětorvnou.
A to jest, co ke dni 2. prosince £ r. jak

J. V. cisaři a králi, tak i našemu Itdu přejeme.
Zkvétej mezi námi loyalita katolická, loyalita lá
ský nejupřímnější.

Politický přehled.
Německá obstrakece stále více se roz

čiluje, ač poznává, že jí to nebylo dosud nic
platno. V loni tropila v parlamenté bohopusté
skandály; tlučení, hřmot, píšťalky, lineály, kala
wáře, nadávky, výhrůžky a facky byly hlavní opo
siční zbrané parlamentární Konečně byl přenesen
boj na ulici, a protože většina ztratila rozvahu,
rozhodnost a solidárnost, padl náble hrabě Badeni
a musil ustoupiti nemecké levici nakloněnému ba
ronovi Gautschovi. Leč ani tento se nedovedl
udržeti, ačkoli změnil jazyková nařízení. Hrabě
Thun mél postavení velice nesnadné, ale násled
kem velikých chyb obstrukce a řádění Schbnere
rovců upevnilo se jeho postavení nehoru. Ob
strukce německá musila volky nevolky zakous=
nouti do vyrovnacích předloh. Jich projednání
postupuje sice pomalu a jest naděje, že výbor vy
rovnávací předloží v brzku sněmovně své návrhy.
Většina sněmovny a též i mladočestí poslanci
budou hlasovatí pro vyrovnání na celé čáře. Přá
ní, které podají k vůli uchlácholení voličstva ve
formě návrhů a resolucí, zůstanou ovšem jen na
papíře a v aktech, kdež budou odpočívati. Při
druhém čtení vyrovnacích předloh budou dělati
Němci s Hobenburgrem a Pradem v čele za po
moci antisemitů a Schonererovců opět bouřlivou
oposici a pokusí se patrně též o bouře pouliční,
Protože socialisté nechtějí oposici vytahovati z
obně její kaštany a sobě páliti prsty, tedy výsle
dek chystaných bouří jest nejistý Mů li si hrabě
Thun zabezpečiti své postavení, musí proti ob
strukci vystoupiti brzv 4 musí sněmovnu buď od
ročit neb uzavřít a provést pak prozatímní vy
rovnání s Uhry na základě $ 14. st. základních
zákonů. Bude-li brabě Thun nerozhodným a vá
havým, bude musit ustoupit Istivému baronu
Chlumeckému a pak bude zpečetěn nejen osud
českých požalavků, ale i jazykových nařízení.
Potom ovšem nastanou i v českém národě nové
změny a převraty,

Obě sněmovny říšské rady konaly
v pátek slavnostní schůze, aby učinily holdovační
projev za příčinou císařského jubilea. Poslanci
přišli v černém úboru. V poslanecké sněmovně
chyběli všichni soc'ální demokraté a Schónererovci,
ostatní nepřítomní se omluvili. Předseda dr. šl.
Fuchs v delší řeči poukázal na význam Sotiletého
panovnického jubilea císařova. Rakousko — pra
vil — svému císaři a králi vynikající měrou dě
kuje za kulturní rozvoj svého života, branné moci,
ústavního života, věd, umění, literatury obchodu
a průmyslu. Předseda vyžádal si zmocnění, aby
jménem sněmovny Jeho Veličenstvu blahopřání
přednesl. Do panské sněmovny dostavilo se 115
členů, mezi nimi též kníže arcibiskup Olomucký
dr. Kobn. Holdovační projev přednesl předseda
kníže Windischgraetz. Schůze trvaly zcela krátce,

Sněmovna poslanecká měla v úterý
konečné pracovní schůzi. Projednávala totiž ob
chodní a plavební smlouvu s Japonskem, která
pro různá odvětví průmyslu a obchodu rakou
ského bude míti snad velmi dobré účinky, neboť
poskytuje Jeponsko pro různé výrobky znameni
tého odbytu. Také položena na denní pořádek
této schůze zpráva rozpočtového výboru o upra
vení platů státních sluhů. Vedle těchto věcí je na
denním pořádku i první čtení o schválení cís. na
řízení, jímž prohlášen stov výminečný ve 33 okre
sích haličských a ostatních opatření s tímto sou
visících. Je to velice bohatý denní pořádek, z ně
hož jen praskrovná část byla vyřízena. Zbytek vy
řídí se ve příštích schůzích, z nichž první konati
se bude teprv v pondělí dne 5. t. m. Následkem
jubilejních slavností císařských bude míti totiž
sněmovna poslanecká až do pondělka prázdniny.
Výbor vyrovnací však v tu dobu bude pracovati
a myslí se, že do pondělka vyřídí celou obchodní
a celní smlouvu. Ale jak se do té doby poměry
ve sněmovně utváří, těžko dnesříci. Jak na jiném
místě šířeji rozkládáme, pracují němečtí radiká
lové a lidovci na obnovení obstrukce. Německo
pokrokové listy sice to popírají, ale za to potvr
zují to s velkou horlivostí orgány lidové a radi=
kální. Ale i jinak blíží se parlamentární situace
ke kritickému stadiu. Měsíc listopad uběhl a vláda
dosud nepředložila ani rozpočtu pro příští rok
ant neučinila opatření na prozatímné vedení stát
ních záležitostí na základě rozpočtu prozatím
ného. To působí oposici vrtání v hlavě, — Co
stane se po 18. prosinci, do kterého bude sně
movna zasedati?

Rakouská kvotová depatace mělav
pondělí poslední svou schůzi, jíž súčastnili se i
ministerský předseda i finanční ministr. Zpravo

daj dr. Beer předložil svou aprévu pro obě sně
movny, kteráž nezměněné schválena, Po té schůze
skončena, čímž i dokončena práce kvotové de
putace.

ým ministrem váléy místo šl.
Krieghamra má se státi generální inspektor dělo
střelectva,podmaršálek rytíř Kropáček. Nástup
cem ministra zemské obrany hr. Welsersheimba
stane se některý mladší generál, snad sborový ve
Jitel v Innomostí.

Kdo bude zemským presidentem
ve Nlezoke © Orázka obsazení místodržitelství
štýrského je prý jiz defiaitivné rozhodnuta; ná
stupcem marguise Bacguehema stane se zemský
president slezský, hr. ClaryeAldringen, Ale o otázce
nástupnické tohoto v Opavě nepronáší se ještě nic
určitého. „N. Fr. Presse« ovšem s určitostí tvrdí,
že jim bude místopředseda místodržitelství praž
ského, dvorní rada DOrfel, ale ze vládní strany
se tato zpráva vyvrací. Vůbec prý není o kandi
datuře na toto místo rozhodnuto; jen to se praví,
že bude veřejnost při té příležitosti poněkud pře
kvapena. Jen aby nebyli Slované sležští novým
presidentem slezským překvapení — nepříjemně.

V jižním Tyrolska konají se právědo
plňovací volby sněmovní místo onéch poslanců,
kteří následkem abstinence své oproti sněmu man
dátů byli zbaveni. Významným při těchto vol
bách v litelů objevila se až nápadná vlažnost vo
ličstva. Celá řada obcí vůbec voleb se nesúčast
nila, kdežto v ostatních bylo účastenství praslabé,
Passivita počíná se venkovskému obyvatelstvu ji
hotyrolskému již omrzovatil

Oposiční poslamci sněmu uher
skéhe, počtem 83, sestavili a sněmovně podali
adresu, která věnována jest zlořádům penězi a
násilím páchaným a končí žádostí, aby vláda ny
nější bar. Bánfyho byla ihned propuštěna. Není
pochyby, že adresa vládní většinou bude zamítnuta.

Konference proti anarchistům po
čala v Římě minulý týden. Konference čítá asi
40 členů, zástupců to všech vlád a má se za to,
že práce její nebudou trvati déle než do vánoc. Zá
stupcům jednotlivých vlád ponechána úplná vol
nost podávati návrhy a přiváděti na přetřes též
otázky, které nejsou v programu od italské vlády
navrženém. Za jisté má se nyní již tolik, že kon
ference uspoň na tom se usnese, aby zločiny
anarchistů pokládány byly za sprosté a nikoli za
politické a že policejní orgány všech států vstou
piti mují v bližší vzájemné styky, aby společně
bděly nad anarchisty, P. pež ku vyslání zástupce
vyzván nebyl.

Mír španélsko americký. Vúternívče
rejšíschůzi pařížské konference postoupeny Španěls
kemSpoj. státům severoamerickým Filipinské ostro
vy,za něž dostane Španélsko náhradou 20 mili
onů dolarů.

Drobné zprávy.

sloužiti bude v kathedrálním chrámu Páně dnes o 10.
hodině slavné služby Boží Jeho Milost nejdp. biskup
Edvard Jan Nep. Brynych za přítomnostiveleb
ného duchovenstvo, vojenských, státních, školských a
městských úřadů.

Monsignore dr. Antonín Skočdopole.
Dnešníbo dne 2, prosince t. r. dovršil sedmdesátý rok
svého činorodého života opravdový vlastenecký pra
covník, knéz vzorný, lidamil a spisovatel, monsignore,
dr. Aotonín Skočdopole, čestný kanovníka
professor bohosloveckého ústavu v Č. Budějovicích.
V dějinách českého živlu budějovického bude vždy
jméno toboto neunavného, nadaného a neobroženěho
maže skvíti se v popředí a to plným právem. Patří
dr. Skočdopole v řady těch mužů, kteří o vývin
českébo lidu č.-budějovického mají uejvětší a nezapo
menutelné zásluby, Tim však též vstupuje v krah
oněch opravdových vlastenců, jimž za plodné
skatky, za obětavou činnost musí býti
vděčen celý národ. Neboťkdo horlivě, nezištně
a úspěšně pracoval pro věc naši v Č. Budějovicích,
pracoval dojista zaroveň tím i pro věc všech Čechů
vůbec. Od r. 1858., kdy znalcem lidských srdcí, bi
skapem Jirsíkem povolán byl dr. Skočdopole do Ú
Budějovicejako prefekt do semináře studentského, od
od té doby stále vidíme jej nadšeného a s mravenčí
pílí pracujícího o povznesenía utažení všech zdejších
podniků národních. Všode pomabal, skutkem i radou.
Nejvíce přirostla mu k ardci veledůležitá česká škola
u sv. Josefa, které až do dnes věnuje nejlepší své
síly a jež také blavně jeho přičiněním vyrostla na
učeliště, jehož význam teprv správně ocení budouc
nost. Již r. 1867. založil v B. dámský český spolek
goukromou vyšší dívčí školu — tedy o dvacet let
dříve než podobný ústav zřídili v B. Němci — a již
této škole věnoval dr. Skočdopole plnou svou pozor
nost. Když pak nezapomenutelný biskup Jirsík povo
lal roka 1871. do Č. Budějovic koogregaci školských
sester z Horažďovic, aby zřídila tu čtyřtřídní škola
pro dívky, vzal si dr. Skočdopole za úkol, že z uče=
liště toho vytvoří vzorný český ústav a
krásná snaha ta neminula se s výsledkem. Vedle toho
ovšem pečlivě všímal si všech otázek, jež proudily
budějovickou českou společností. Na všech voličských
a jiných schůzích ujímal se slova, řečnil rázně a věcně,
vybízeje náš lid k ueohroženosti, obětavosti astálosti.

Byl on dojivta řečníkem povolanýn, jenž dovedl ro
sehbřát a také poučit. Zvolen byl své doby ne základě
kompromisu s Němci | do obecního zastepiteletví, kde
sáby zaujímal místo člena nad jiné platného a zdat
ného. Hlavní péče jeho ovšem nesla se k tomo, aby
obec konala »vod povinnosí nejen vůči Němeům, ale
ievým poplatníkům českým; v ohledu tom
památné jsou jeho řečnické výkony, jež budily nad
šoní v lidu Českém « Němce pálily jako řeřavé ublí.
Bohatou číunost rozvínol 1 v buděj. nejdůležitějším
místním národním podnika, v Matici školské, jejímž
místopředsedou byl od r, 1872. až dor. 1884., načež
za své zásluby, jichž si o spolek ton získal, byl jme
novánjeho Čestným členem. Ale jako buditel
osvědčil se dr. Skočdopole i oa poli žurnalistickém.
Po léta psával do „Budivoje“ obsažené články, plné
rozumných rad a hlabokých pravd, ujímal se Slovanů
v časopisu „Gegenwart“, kdež dvacet jeho námecky
psaných úvah vzbudilo své doby mohutný dojem mezi
rakouskými Slovany. Pro všechny skutky ty jest také
dr. Skočdopole ctěn, vážen a milován a to nejen mezi
kněžstvem, ale ve všech vrstvách českého lidu. Jeho
níle, talent, neobroženost, vtip i bystrost úsudku,
stejně jako jeho vzácná, milá povaha všude získaly
mu opřímných ctitelů a obdivovatelů. Vedle vlaste
necké jehc Činnosti atkví se i jeho činnoať kněžská.
Dr. Skočdopole vyniká především jako theologický
spisovatel. V oboru pastýřské theologie jest vdp. dr,
Skočiopole v celém nášem národé kapacitou uznanou.
Spisů Skočdopolových, v obor tea spadajících. jest
veliké množství a jeden cennější než druhý. Objemně
jeho dílo: „Příruční kniha pastýřského bohosloví“ jeat
zvlášť v dachovenských kruzích zuáma. Pravé vzory
pak učebných knih náboženskýhh jsou jeho „Kate
chismy pro národní školy“, jež hlasitě mluví o vzác
ném paedagogickém jebo talenra. Do dnes pak redi
gaje walé časopisy pro katolický lid: „Ludmila“
„Anežka“ a „Václava“, jež jsou velice oblíbeny a
rozšířeny. V hodnosti své professorské slyne co učitel
výborný a rádce v každém obleda znamenitý. Pře
četná řada kněží, které pro duchovenský stav při
pravoval, vzpomíná naň s láskou a povděkem. Mon
signore dr. A. Skočdopole narodil se dne 2. prosince
r. 1828. v Soběslavi, kdež jeho otec byl zámožným
měšťanem. Roku 1842. byl poslán na č.-budějovické
školy latinská, kde zejména měl naň mocuý vliv pro
fessor Berthold Dostál, muž českéhojazyka milovný.
Když vystudoval školy ty, věnoval se bohosloví; v 86
mináři však dle studií thoologických obíral se staro
slovanštinou, polštinou a chorvatštinou a mimo to
rozšiřoval pilne české kniby, jež tehdy odebíral z
Praby. Na kněžství byl vysvěcen nezapomenutelným
biskopem Jirsíkem, načež poslán za kaplana do Ma
lého Boru. Dále uloženo mu administrování fary Za
mlekovské a později Medákovské, pak byl kaplanem
v Chrasticích, načež povolal jej r. 1858, biskup Jirsík
do Č. Budějovic, Roku 1861. byl povoláu za profes
sora pastorální theologie a brzy na to přidáno mu i
přednášeti katechetiku. Roka 1867. jmenován biskop
ským notářem, va to konsistorium radou a r. 1979,
čestným kanovníkem při budějov. kathedrálním chrámu
Páně. Nechť ještě dloubo a dlouho Bůh jej mezi vámi
zachová R.

Upozornění: Všickni,kdo mají nějaké po
hledávky za obcí královéhradeckou opětně se žádají,
aby účty své purkmistrovskému úřadu předložili nej
déle do konce běžícího roku. Purkmistrovský úřad
v Hradci Králové, dne 23. listopadu 1898.

Městské zastupitelstvo královéhra
decké konalo ve čtvrtek o půl 5, hodině odpolední
za příčinou císařského jubilea slavnostní schůzi.

Katolická lidová kníhovua a ve
řejná čítárna zabájila počátkemcírkevníhoroku
svou Činnost ve zvláštní místnosti „Adalbertina“ číslo
dveří 2. Beze všeho bluka a obtěžování hradeckého
obecenstva otovřelo politické družstvo nové kulturní
ohnisko, věnujíc podniku toma zvláštní prostrannou
místnost. Ko.hovna čítá bnedle při svém počatku přes
BO spisů předních spisovatelů českých. Knihy se
půjčují bezplatně ve středu a v sobotu večer od 6—
„/*8 bod. Současně při vypůjčování kněh a pak po
celou neděli otevřena jest veřejná čítárna, kdež vy
loženo jest 30 časopisů. Hnedle první den těšila se
čítárna poměrné slušné návštěvě, Na knihovnu při
spěli p. t. vdpp. vikář Vaněk 2 zl. a sekretář Štěp.
Dvořák četnými knihami, Další dary přijímá s povdě
kem správa knihovny,

Podařená lidová schůze. Do veřejné
lidové schůze v Hradci Králové dne 27. list., v níž
se mělo rokovati o vzdělání lidu a zřízení Palackého
knihovny, dostavili se do Sokolovny: Israělita p. dr.
Geduldiger, pokřtěný israelita právník Base, židovský
socialista Sirůček u svolavatel (?) redaktor Elaju, tak
že schůze ani zahájena nebyla, Jsme zvědaví na re
ferát „Osvěty“o tom manifestačním projevu
lida, jenž prý jde za „Osvětou“.

Vánoční dnrčeského obehodnictva
Ústřední Matici Školské budedle všehole
toa velmi značný, neboť již nyní docházejí do kance
láře matiční četné přiblášky obchodníků, kteří místo
podělování obecenstva o vánocích různým zbožím ra
ději včaují určitý příspěvek — 5 neb 10 zl. — Ustř.
Matici Skolské. Za každých 5 zl. obdrží jeden diplo
mek matiční, jenž vyvěsí se v závodě. (Obecenstvo
naše 8e upozorňaje, aby (matičních) diplomků těchto
si všímaloa řídilo se při nákupu heslem „Svůj k avému.“
— Veškeré dotazy zodpoví ochotně kancelář U. M. Š.
Rozesílání diplomků počne v nejbližších dnech.

Dary na Adalbertímu. Vldip.Fr. Hlaváč,
b. notář a duchov, správce v Kartouzích 50 zl., vsdp,
F. Vaněk, bisk. vikář 5 zl., dp. Josef Pavel, kaplan



Dru. Frant. Lad. Riegvovi.
1818—1898.

Bes jiskry naděje, bes víry ve vskříšení
Jak ššvá mrtvola náš národ ubit spal,
kdyš hlouček nadšenců se v svalém sapolení
v boj vrhl, by mrtvolu tu k šitá sburcoval ..
Ty, Velký, v středu jich jsi mejprvnější stanul!
Zjev smrti s českýchněv Tvůj saknal jasný klas;
Proud sladké naděje do spráhlých srdcí skanul
a slarou odvahou se sachvívala zas.
Jak kdysi Israel na města svaté bráně,
kdyš dívý nepřítel do lůna vlasti vpaď,
Ty Jednou rukou mečjsi třímal ku obraně
a k blahu národa jsi sáklad druhou klad.
Své vlastí věnoval jsi svoje sily zcela,
a v duši kašdičkoujsi svatý zápal lil,
snak dávné sproby Tvá ruka myla z čela
a nstra ocháblá jsi sílou posvětil.
Všdďyradou, přispěním jsi býval pohotovu,
bez skurny prospěchu byl zářící Tvůj šéf,
Tvou krev i jmění své pro vlast a národ k slovu
všdy stejně ochotenjsi býval položit|
Tvým slovem statečnost se vrátila nám snova,
Tvou prácí jako hráz tu všecek národ stál
a vímek posvátný království Václavova
sas svčilem zářícím do příštích věků vsplál.
Co na tom, sášlí še — ba zmije jedovatá —
svou slinou zkalenou Tí stříkla v čestnou tvář?
Všdy ohněm musí jít genia postať svatá,
by větší jasností se stkvěla jeho sář!
Dnes každý před Tebou svou sklání hrdou Šiji,
před Synem největším, jejš srodilo sto let,
a v lásky souzvučné té sladké melodiš
Ti sdobí vavřínem Tvůj svatých šedín květ.
O chvíle posvátná, v níž 3 prachu ponížení
sas národ posvedá svou padlou korouhev!
O chvíle posvátná, v níš smlká boje vření,
v níž jedním nadšením vře všecka česká krev!
Buď den ten požehnán, v nimž vjednomjarém plese
Tvé heslo hluboké se srdcí svučí všech,
v nás síly nadbytek, o jenom: nedeje se!
Pak shyne nepřítel ve vlastních osidlech.

O budiš posdraven, náš starý vůdce drahý,
v lé práci obrovskéku vlasti prospěchu!
O budiž posdraven v tom jisotu, jenž blaký
Ti se všech stran dmes lelí ve smavou útěchy.
Ač dnové šílí jiš se ku západu vrací,

©FEUILLETON.
Ave na Triglavu.

(Svéma bratru k vzpomínce napsal J. Čáslavský.)

0) Alpy! Vznešené, nádherné, mohutné Alpyl
Ty horstvo věčně krásné a úchvatné! Pon

níku, chráme, zázraku, dive!
Když Tvůrce kochal se v rozkoši a kráse,

oko jeho zatřpytlo ve tvých bystřinách a vodo
pádech, kdvž rozjímal o své velebé a nekonečno
sti, ve tvých chlížel se jezerech, když sedmý den
odpočíval a díval se na čin svůj, úsměv zalétnul
v obrysy tvých hřebenů, zahrál v nich duhou zá
řivou a v oblesku tisícerém vlnou chvějnou letěl
od třpytných ledovců přes ostré hřbety v tma
vou prohlubeň tvých tajuplných lesů.

Vy bory zádumčivé a smavé, bobaté a chudě,
veselé a vážnél Nedivím se, že rozenci po vás
touhou mrou a v posledním úderu srdce že obra
cejí zraky k vašim zasněženým hlavám...

* o

„„ , Bylo krásné nedělní odpoledne, když vyra
zili jsme z oostoje (nádraží) bíléLjubljany v kraje
Julských Alp. Práznota ulic při zavřených krá
mech a prossická fadessa pověstného močálu lju
bljanského hnala nás pryč v kraje romantiky a
krásy.

Bylo již k večeru, když vystoupili jsme v malé
stenici Dovje (Lengenfeld). Vlak odhrčel a my
stáli v krásném údolí Alpském, Nedaleká útulná
Vesnička Moistrana a modravý kouř z komínů
sval znavené údy naše k večernímu odpočinku.

přec naše modlitby do nebes leté bran:
Bys pro tu lásku všech dnes svorně jásající
nám dlouho, dlouko všem byl ještě sachován/

Franí. Kohout.

Mluvení o lidskosti.
Nejsvobodomyslnější veliký list „národa če

ského“, vůbec „Národní Listy“ nazývaný, konal
v minulé dvy veliké svobodomyslné rozjímání o
lidské bídě a chudobě a došel k tomu výsledku,
že přese všecko „naše mluvení o lidskosti a lásce
křesťanské“ je bídy mnoho a mnoho. — Jaké to
překvapení! „Národní Listy“ jsou taky křesťan
ské. Tu zase abychom my rozjímali a svědomí
své zpytovali, zdaliž jsme „Národním Listům“ ne
dělali křivdu, když jsme tvrdili, že právě tento
list velikou — ne-li největší — vinu toho nese,
že křesťanství z tak mnobých srdel vybito a vy
puzeno bylo. Na stěstí své včak shledáváme, že
„Národní Listy“ — jak patrno — se přiznávají,
že se o lidskosti a křesťanské lásce jen . . mluví.

Kde vymizelo křesťanství ze srdce lidského
úplně, tam se o lidskosti ovšem jen mluví. A kde,
jak toje v národě našem, společnostje smíšeninvu
s křesťanství a liberalismu čili nového pobanství,
tam to ani jinak nemůže býti, než žei „lidskost
a láska“ je takovou smíšeninou, čili jakousi polo
vičatostí, která tu i tam pro trpící lidstvo něco
učiní, ale v celku chudobu spíše mnoší, neš od
straňuje.

Lidakost? Co to jest? Jest to jakýsi šle
chetný cit srdes lidského, který Člověka naklo
Řuje, aby měl s trpícím bližním soustrast a bídě
jeho i skutkem uleviti hleděl.

Ale jak ukazuje zkušenost i dějepis, pouze
přirozené dobré náklonnosti, s jakými se člověk
rodí, nemají vědy tolik atly, aby přemohly i slé
náklonnosti, bez nichž člověk není. V tom tajem
ném srdci lidském denně bojuje se boj šlechetno=
sti s podlostí, lásky se sobectvím, eoucitn s lho
stejností, miloerdevství s tvrdostí a ukrutností.

Bobužel! Dějiny ukazují, jak strašuá vítěz
ství slavila v národech tvrdost, bezcítnost, ukru

nb Svatý Pavel veřejně vytýká v listu svémk Římanům,že pobanští národové „sménivše pra
vdu Boší v lešá jsou Des milosrdenství.“ Důkazem
toho bylo zajisté zacbázení 8 otroky horší než
maobdy se zvířaty a pohrdání chudinou. Nenávist
chudiny byla pyšnému Římanu občanskou ctností.
Nenávidím obecný lid a odmítám od aebel To
bylo takových heslem.

Slunce právě zapadalo za nejbližší velikány,
když prohlížel: jsme velikou situační mapu Tri
glavu a okolí vyvěšenou od turistického spolku
zrovna u nádraží. Ohnivé paprsky jeho zahřály
ve vysokém ledu a sněhu diamanty a stříbrem,
odrazily se od ostrých vápenců nachem a pur
purem, zlámaly se v příkrých skalách a v namo
dralé sivé šeři sjely v zádumčivé lesy a v bujnou
zeleň alpských travin a křovin,

Usídlili jsme se v Moistraně v hostinci Ra
bičově. Hlučná zábava vesnických horalů mile
působila na naši zamlklou náladu z Ljubljany a
bavili jsme se dobře neznámou řečí a neobvyklou
brou a zábavou mladých, bujných junáků Slov n
ských.

V tom ozval se zvon a večerní Ave neslo
se zamženou kotlinou.

Bujná chbasa umlkla. Vstali všichni, sepjali
ruce a modlili se zbožně. Jeden předříkával, ostatní
odpovídali. Pak se pokřižovali a zábava se prou
dila dál.

»Jak zbožný a dcbrý to lidl« prohodil jsem
k bratru Tonfkovi. +Naši horalé jsou hodni, ale
zde lid ještě zbožnější. Tohle by u nás nyní mla
díci nedovedli . . .«

»A pánové z Čech? — To mne těší — to
mne těší.«

Oba udivenci jsme se ohlédli. Přistoupil
k nám slušně oděný člověk veda za ruku chls
pečka.

-»K službám panel A vy tské Čech a co zde
děláte ?«

S údivem dívali jsme se. naň vidouce, že
není tourista a zvali bo, aby přisedi.

de tudíž viděti, še ten Stvořitelem do srdce

wepostačila. Změnivše pravdu Boší v lež byli bez
milosrdenství. Jinými slovy: Neznalost Boha —
pohanství to způsobilo, že utlačena byla lidskost
v srdcích lidských tvrdostí, a vrchu nabylo nemi=
losrdenství. A tudíž i v tomto obledu bylo zapo
třebí „vykoupení“, čili osvobození od nemilosr
denství.

Proto tak krásně katolická církev nechává
na úsvitě Kristova narození při drubé mši svaté
čísti slova: Apparuit benignitas et humanitas Sal
vatoris nostri. Ukázala se dobrotivost a lidamil
nost Spasitele našeho — Narození Spasitele světa
stalo se i narozením pravé lidumilnosti čili lid=
skosti, humanity. To dobře cítí jakýmsi vnitřním
pudem nuceno jsouc srdce naše o vánocích, je
jichžto předvečer „štědrým večerem“ významně
křesťanskými předky našimi jest nazván.

A proto církev hned při svém počátku za
svou svatou povinnost 8i obrala a jako Částí du
chovní správy učinila péči o chudé.

Po prvním pokusujakéhosi dobrovolného kom
manisma — společenství majetku — ustanovila,
že dary lidu při oběti na oltář kladené jsou po
obstarání potřeb kostelních a výživy kněží „chle
bem chudiny“. — A tak se dělo i vůbec s ma
jetkem kostelů, když jich počaly nabývati. Čteme
n. p. v zachované poslední vůli svatého Řehoře
naziáaského, co z osobního majetku dává kostelu
konstantinopolitánskému k obstarávání chudých.
— Proto vedla se péče o chudé soustavně; vedly
se seznamy osob potřebných a podpory hodných
na ten způsob jako nyní matriky. A obzvláště
kláštery za svou povinnost to považovaly „lačné
krmiti, nabé odívati“. Kde stál klášter, tam ne
bylo v krajině hladu ani naší novověké velkoměst
ské bídy. A jak se obzvláště péče o chudé ne
mocné vedla, toho zajisté dějiny jsou svědky. A
i tenkráte ještě, když státní moc uchvátivši obsa
zování stolců biskupských a opatských nehodné a
světácké osoby dosazovala a církev a s ní nábo
ženství kazila, v klášteřích i 8 kázní pokleslou
péče o chudé přece nikdy nezanikla.

Ale připomenouti dlažno, že by tato sou
stavně vedená péče o chudé nebyla možná bez
milosrdných srdcí a štědrých rukou laiků, ne
kněží.

Vznešené totiž náboženství katolické hluboko
do srdcí vrylo zásadu Kristem vyslovenou: Co
jste bližnímu učinili, mně jste učinili. Středověký,
pevně věřící katolík viděl v bližním samého Kri
sta. A když uvažoval tu nesmírnou lásku vtěle

»Starost o chlebíček zanesla mne sem v kra
jinv bratrů Slovinců. Jsem od Budéjovic a pra
cuji zde v nedaleké cementárně. Mam postavení
slusne,

»A nestýská se vám zde v tom krásném a
přece jen tichém údolí?«

»Ba že, pánové, ba že! Člověk je sice mezi
Slovany, ale v Čechách lépe, mnohem lépe.« —
A muž ten pokynul rukou, jakoby chtěl nějaké
dotyčné myšlénky zaplašiti.

„Pánové zajisté na Triglav?« dodal pak jen
aby něco řekl.

"Ovšem míníme.
myslíte/«

Rozhlédnul se po obloze a z posunků v obli
čeji nepoznali jsme ničeho.

»Zde v Alpách počasí určiti nelze, každý
okamžik jinake prohodil konečně a poněvadž chla=
pec ho pobízel k odchodu, rozloučil se s námi a
odešel.

Budeme míti pohodu, co

* +

Bylo čarokrásné jitro, když vyrazili jsme
o páté hodině z Moistrany v údolí Kotské. Mladý
les jen dýchal vůní a všecky ty krásy a dojmy
horské osvěžovaly nás měrou neobyčejnou. Ticho
velebné panovalo v údolí, jen tu a tam nějaký
přák zacvrliknul aneb kamének padající z kolmých
stěn vápencových zaskřehotal v majestátném ran
ním mlčení,

Před námi trčel do nedohledna mohutný
srázný hřbet koupající se v záři ranního slunce.
Nikdy jsme si nepomyslili, že musíme přes něj.
Kamenná, pustá pole příkře stoupající vyrážela
nám ne čele pot a bratra mučila palčivou žízní.



nébo Syna Božího k lídem, čili když viděl tu „bu
manitu“, ta lidumiloost Spasiteloru, chtěl se mu
za to vděčným prokásati, a proto naploilo se srdce

jn milosrdenstvímk trpícímu a proto otvíralarost raku jeho chudému, A takta Stvořitelem
lidskému srdci vštípená lidskost vítězila nad še
rednými náklopnostmi tébož srdce, nad sobectvím
a tvrdostí. A byla tudíž lidskost skutkem lásky
k Bohu, a této lásky výplynem byla láska k bliš
nímu

Ale není každé srdce tak dokovalé, aby
pudílo k činůmz lásky nejčistší. A Kristus znaje
jeho slabost bleděl mu, co se týká lidskosti, po
ekytnooti podpory tím, že činům lidekoati přislí
bil i odplatu věčnou.

Misí se ta pak ovšem poněkud láska k sobě
s láskou k bližnímu, ale zírá z toho učení mou
drost a láska Boha dobrotivého, který tímto způ
sobem poskytuje slabosti lidské posilu a bídě hd
ské přece zase pomoc.

Konečně pak katolicismus — ten nenáviděný
středověký katolicismus — měl přísný názor 0
vině lidské a učil, že její následky — krom ji
ných věcí — lze zmírňovati almušnou a vůbec
dobrými lidumilnými činy.

Hřešil, mnohdy děsně hřešil, středověký ry
tíř neb pán. Ale přišla doba, že se vzpamatoval,
a hle, z jeho zlých činů vyvodilo veliké nábožen
ství naše -klášter k dobru lidu, chudobinec, ne
mocnici s bohatým nadáním.

Tak to bývalo. Ale narodil se na svět Lu
ther, domnělý opravce náboženství. V zaslepení
svém po způsobu fanatiků počal bořiti budovu
církve středověké a v nevážnost i v posměch uvedl
„dobré skutky“ vysloviv učení, že jich třeba není,
ba že jsou škodlivy l! Smutných následků tohoto
svého „evanjelia“ dočkal se ještě sám. Jeho evan
jelium, jeho blahé zvěstování, stalo 8e znovuzro
zením pohanského nemilosrdenství a doznal sám:
Za papežství byli lidé milosrdní a dávali rádi,
ale nyní, když již světlo evanjelia září, jsme la
komí a naši kazatelové nemají chleba, chrámy
druhdy katolické hynou, školy zacházejí.

A jak asi jásala chudina, když po svém
obyčeji přišla ku klášteru pro chléb a nalezla
konřicí rozvaliny a mnicby vyhvané, anebo svět
ského pána se ženou a dětmi nádherně na býva
lém opatství žijícího|

Bez přehánění a bez ublížení pravdě musí
se říci: Domnělá oprava církve zničila soustavnou
péči o chudé, jež bývala dříve částí duchovní sprá
vy. — Ovšem když se vášně vybouřily, hledí se
učení o záhabnosti dobrých skutků mírniti a ne
provádí se dle Lutbera, ale církevní péče o chu
dé leží od těch dob tak, jako mnohý klášter, v
ssutinách. A na těchto zříceninách chtěl stavěti
liberalismus, to novověké pohanství, jemuž prote
stantství cestu otevřelo. Jsa bez Boha je vlastně
taky bez lásky. Na místo Boba dal státní moc a
tato státní moc čím dále tím vice zliberalisovaných
států udělala se leckde i duchovním správcem a
uchvátila i péči o chudé, církvi vlastně přinále
žející

Kam busa šlápne, tam tráva neroste, praví
lidové přísloví. A podobně, kam na pole duchovní
šlápne noha státního liberálního kancellářování,
tam neroste zbožnost. A proto i ty „ústavy chu
dých“ v našich obcích jsou — mrtvolou. Libera
Jismns totiž odňal srdci lidskému ty podpory a
posily, které mu dal Kristus katolictvím, jak jsme
je svrchu uvedli. Jea pohanom a změniv pravdu
Boží v lež, nebyl a není s to, aby vypěstoval pra
vé milosrdenství. Nechal srdce lideké bez opory
proti sobectví a tvrdosti. A proto se dodělal tak
stkvělých výsledků v péči o chudě.

Hasil ji sněhem a trpěl tím více, Konečné zava
nul nám radostně v ústrety prapor z boudy Desch
mannovy, kdež jsme si odpočinuli, posilnili ko
ňakem a žízeň tišili vodou sněhovou.

A odlud již pů druhé hodiny sněhem. Slun
ce pražilo nemilosrdně a rozhřívalo nám jej pod
nobamí, tak že ustupoval a cestu stěžoval, Upadli
jsme najednou. — Ticho neobyčejné, příšerné
panovalo v obrovských, šklebících se rozsedlinách
kolkolem. Nikde ani stopa po živém tvoru, ticho
a práznota unavující, — Jen Čas pu čase utrhnul

se s příkrých skal v bezednou propast. — Lekli
jsme se vždy,

Bylo poledne, Slunce zářilo jako výbeň a
jeho paprsky koupaly se v nesčetných perlách a
diamantech kolem do kola, když noha naše v po
chodu naně se zarazila a dech se radostí zatajil..,Coto.. .?

Nová, útulná, prkenná bouda a vedle ní za
zářil nám v očí na malé, oděnné, teprvé stavěné
kapličce nápis: «Ave Maria, gratia plena !«

Pohlédli jsme s bratrem jeden na druhého
v milém úžasu a již jsem neodolal. Meně ruce
se mi sepjaly a ústa začala se modliti: sAve —

Ty bytosti milosti plná, — Ty hvězdo mořská,
— Ty bytosti požehnanál«

A při modlitbě té padnul jsem na kolena a
v končinách sněhu a ledu vzdával jsem hold Te,
jež tu vyvýšena, jako cedr na Libanu a jako cy
přiš na hoře Sionu.

A bratr stál opodál, smeknul čapku taky amodlilse též....
A zdálo se nám, že i ty tiché skály kolem

Ovšem se sa dob liberálních koná též „bu
manita“; ale nemá čistých pohnutek. Jest často
jen vynocena — k. př. naše nemocnice — a placená :
anebo plyne z touhy po marné chvále, jest
někdy též jakousi zábavou atd. A mnobé nynější
ústavy cbudých s novými palácky jsou staré ka
tolické nadace.

Největší však vinu uvalil na sebe libe
ralismue tím, že rozdrobil společnost v jedno
tlivce, kteří se mají etarati sami o sebe. Právě
když vynalezen byl parostroj, který jest s to va
Jiti peníze na jednu hromadu, a na drubé straně
dělati zobudlé a bídné dělníky, bylo zapotřebí, aby
se proti stroji postavil kříž. Ale v tu dobu pova
len byl již anebo zneuctén a moci své zbaven
křiž. Sobectví porazilo tadíž Kristova lidumilnost.
A tak právé novopohanský stát nadělal vedle pře
pychu chudoby a bídy, která je tím větší a těžší,
že liberalismus odňav srdeím útěchu v Bobai
cbudino učinil rozmařilou; ba co ještě borší, roz
množil mravní zkázu chudiny a tím ještě více
zavřel ardce iruku bohatých, kterýmž spustlá chu
dina jest protivná.

A tak právě Be atalo, že ta liberální lid
skost stala se z veliké části jen „mluvením“ a nd
Národních Listů jest to pěkaé, že v jednom svět
lém okamžiku to lidskost nazývají „svým“ mluve
ním o ul.

Má-li se, pánové, od mluvení přejíti k vydat
ným činům, máli se zabájiti jakási velkolepá sou
stavná činnost k vypuzení chudoby a bídy — po
kud jen možno — ze Společnosti lidaké, tu se
musí z ní především vybíti — liberalismus, ten
N. Listům tak drahý, jimi tolik rozšířený libera
lismua. A na místo něho do společnosti musí vnik
nouti katolicismas, ale ten, který Kristem chce
proniknouti i život národů a zákony státní, ten,
kterému my říkáme, klerikalismus. Ovšem je do
toho daleko a proto dloubo bude lidskost často
jen mluvením. A čím déle budou vycházeti Nár
Listy, tím déle bude jen mluvením.

Přiveďte dluhy na menší úroky.

Jak jsme již pravili, posk+tuje hypoteční
banka nyní zápůjčky buď na úrok 3'/, ze sta neb
na úrok 4 procentů ze sta. Míru úrokovou pů
vodně stanovenou banka později zvýšit nemůže

Kdo si vypůjčí na 3, "/, musí odráděti
každoročně úhrnkovou částku (annuštu) nejméně 49,
s původní výše zápůjčky, čímž vyrovná nejen úroky,
nýbrž uplácí i na jistinu, takše se lím celá půjčka
su 59 leť zapravá. Převede-li se statek dědictvím,
darem, neb prodejem na jiného, tedy drahý ná

anebo kdykoli zbývající dlnžný obnos zemské bance
vypověděti a zaplatiti.

Kdo si vypůjčí na 4*/,, musí ročně úhrmko
vou částku 4'/, */, odvádět a zapraví se tahto celá
sápůjčka v 55, letech.

Mimo to platí každý dlužník po prvnich 8
let každoročně '/, */, ze zbytku jistiny počátkem
dotyčného roku ještě nesplacené jako příspěvek
správní.

Dlušící se má na vůlí ustanovíti si hn-d
předem vyšší úhrnkovou částku, tato však musí
býti vypočtena na poloviční neb celá procenta.
V tomto případě jest doba umořovací přiměřeně
kratší.

Jak dlouho trvá umoření, znázorňoje násle
dující tabulka.

otevřely ústa svá a v udivenou přírodu že vo
lají: vAve — ave — avela

A orel najednou vylítnul z propasti a jako
střela vynesl se až do oblak ve výši zavratnou a
nesl tam pozdrav: »Ave Marial«

Posilnili jsme se v nové té boudě »Kreda
rica« nazvané (tuším as 2500 m.) a brali se dále
srázným hřbetem na Triglav. (Cesta krkolomná,
Kdo trpí závratí, nevystoupí ani sto metrů. D
skály vytesané nerovné schůdky, zarážené ve skálu
k zechycení se rukou hřeby s pohled do propasti
tof ta veřejná a tabulkou označená jediná bez
Dečnácesta....

Triglav — 2930 metrů!
Pamatuješ, bratře drahý, jak oba překvapení

stáli jsme celou hodinu bez slova, bez hnutí, bez
poznámky? Jen oko spočívalo na dalných šedi
vých a bílých velikánech a duše plnými doušky
hitala všecky ty krásy nám dosud jen v pohád
kách známé... . A my stáli a stáli a oasytiti
se nemohli... Teprv po dlouhé době jsme po
hlédli k sobě a duše naše objaly se bratrsky v té
výši závratné v čistém, nerušeném pojímání krá
sna přírodního, jehož oba tak nadšení ctitelé jsme...

A v tom tichu, v té náladě posvátné se mi
zdálo, že a dálky zaznívá zvon a že jeho blss
letí od skály ke skále a stříbrným hlasem svým
že volá v propast bezednou: „Ave — Ty milosti
plná — ave — ave —!“

A z hlubin echo mroucí odpovídalo: „Ave
— avel“

T Platili se z jistiny Kolik sa
ročně úbrn- platí z 1000
ná částka al. bes pří

(v percen 5% 4, spěvku
tech) správního.

ročně |!/, let.

4 59 let — „l zl.(20sl.4% 14 58'/ letaj45 „ (22%,
bY, 84, 41 50 „|26
54 29. (88 55 „27%
6% 2% „ 28 60 „30
6% 12 21" 66 „|B2'/
1% 2 , 21 70 „35
LA % 18 . 19 75 „ 31
8 16, 18 RO„40
8% 16, 16" 85„|42,
tdA 4, 15 90 „46
9, © 13, 14 9 „4
109 12" 100 „i500 *n

Příspěvek správní ('/,
úbrokové části.

hrokové částky. t. j. aanuity a úroky za
pravojí se půlletně předem.

Hypoteční banka povoluje zápůjčky nejméně
1000 K na hospodářské pozemnosti, mající vložku
kmhbovoí z pravidla až do vyčerpání dvou třetin
ceny bankou vyšetřené *

Zu cenu katastrální hospodářských pozemků 
pokládá se z pravidla 24 násobná, při lesích 20
nánobné suma čistého výtěžku katastrálního. Na
stavení, na faundus iostruktus a na vediejší žív
nosti se nehledí. Ředitelství jest však oprávněno,
pří hospodářských pozemcích, vyjmouc lesy za
půjčiti až %Oti násobní katastrální výnos, pak-li
8e přiměřeným apůsobem na př. odbadem přesvěd
čilo, že to učiniti může. Na závody průmyslové,
továrny, mlýny, pivovary atd. zápůjčky povoliti
nelze. Výměnky, důchody atd. převedou se v 20
násobné „amě roční dávky na kapitál.

Zápůjčku lze vyplatiti z pravidla teprve po
řádném knihovním vtělení jejím a po přesném
splnění všech podmínek. Zápůjčky vyplácejí se v
listech sástavních v ceně jmenovité. Za všecky zá
vazky hyp-teční bankou převzaté ručí království
České, Po předložení listin vtělených oznámí 86
stran“ plemně 7 Čase nejkratším, kterým dnem
počínají“ ji zástavní listy vydány býti mohu.

P bledávky knihovoě již váznoucí, při Ele
rých zjištěu jest úrok nejměné 4'/, ©, ni, neb 49%,
lze částkou skutečně stávající přeměniti v pohle
dávky bankovní bezpoplasku. Bylo li na phledávky
tyto uěco již uplaceno, budiž tato zaplacená částka
vymazána Přeměna pobledávek s vyšším úrokem
na pohledávky bankovní děje se tím způsobem,
že se stará pobledávka na banku postupem pře
vede a vyšší úroky se vysnažou, anebo nová ban
kovní zápůjčka se do knih vtělí a stará se pak
zaplatí.

Hypoteční banka nemůše dáli dlužníku výpo
věď, dokud řádně platí úroky a amortisaci, i kdyby
sebe výše mila úroková stoupla. | Avšak dlužník
může vydlužený kapitál bance kdykoli vypovědět
a splatit a sice buď soudně neb notářskýmuspisem.
Hypoteční banka přijímá splátku v zástavních li
stech a sice ve jmenovité jejich ceně.

Každé žádosti o sápůjčku budiž připojen nej
novější výtah knibovní, c. k. berním úřadem stvrzeny
a žádá-li se o zápůjčku vyšší též smlouvy trhové,
odevzdací listiny a vůtec doklady cenu nemovi
tosti dosvědčnjící; po případě dá se tóž asi40 zl.
zálohy na odhad, žádali se vyšší půjčku.

%) připočte se k

Schůze voličů kutnohorských.

„Podvysocké Listy“ uadepsaly svou zprávu
o schůzi voličů v Sokolovně nápisem „Soudný dem
v Sokolovně“. Ze žalobců prý se stali obžalovaní,
z obžalovaných žalobci. Po tři měsíce prý ti MI
čanové kázali v „Obnové“ o milionovém dlahbu,
po tři měsíce postrádali tu 30, tu 160 tisíc,po tři
měsíce prý podezřívali, obviňovali a v neděli prý
se neodvážili slovo milion ani vyřknout. Celé tří
měsíční těžké obviňování v neděli v Sokolovně
samo sebe obvinilo prý před tváří 600 (!) voličů se
lži, neboť seschlo prý se na jedinou výčitku —
NŽe Be moc staví |“

Po tomto úvodu čekal by člověk, že „Pod
vysocké Listy“ cifry „Obnovy“ vyvrátí ciframi —
a Ono zatím ani muk. Cifrám z městských roz
počtů vyhýbají se „Podvysocké Listy“ jako čert
kříži, o cifrách uvedených panem doktorem Milča
nem, které musil uznati pan purkmistr Macháček
za pravdivé, mlčí „Podvysocké Listy“ jako péna.
Z místního časopisu kutnohorského nedozvědělise

platníci kutnohorští, že pan JUDr. Mičan výta
em «e zemských desk podal pádný a nezvratný

důkaz, že na červenojanoviokém panství
vtělenojest 495000 zlatých dluhů a že
paoství toto nemá ani 400.000 zl. ceny, že jest
prodluženo, že jen na rúrokování kapitálu se ne
dostává 656 zl. 68 kr. a že na roční anouitu 86
nedostává skoro 5.000 zl. Z orgánu pana dra. Pa
cáka, Macháčka a Procházky nedozví se Kutno
horan,že na Loreckém pivovaru jest kni
hovně vtěleno 276.000 zl. dluhů a že Lo
recký pivovar po zaplacení úroků a annuit jest



ročně více než 3.000 sl. passivní. Že do panství
Červenojanovického bylo vraženo %20.000 zl. na
stavby, a že do Loreckého pivovaru se musí str
čit tisíce a tisíce, než bude náležité opraven, ros
šířen a zařízen a ke konkurenci schopný, to „Pod
vysocké Listy, také neříkají. Pomáhají si z nouze
saslánem sládka městského, od pp. Macháčka a
nynějšího obecního zastupitelstva placeného a tu
díž odvislého, ža neřekl, že Lorecký pivovar ne
má ani 150.000 zl. ceny. Pan dr. Mičau řekl, že

ivovar neměl té ceny před započetím oprav, na
které bylo prozatím rozpočteno 100.000 zl. Vy
avětliti tento rosdíl časový zapomněl jak pan slá
dek Rosenberg, tak pan Hejnic a Macháček. To
charabterisaje dostatek způsob boje pacákovské
strany.

„Podvysocké Listy“ neřekly čtenářům svým,
že činžáky budou paseivní, až přestane osvobo
sení nových domů od daně, která pohltí třetinu
jejich výnosu. „Podv. Listy“ nevysvětlily rovněš
co bude státi dokončení započatých a jiných sta
veb a že město Kutná Hora dluhuje:

pokladnici městského špitálu . 45.000 zl.
místnímu ústavu cbudých . 3.650 „
ústavustaré opatiovoy. -< .- 16500,
obecnímu školnímu fondu . 6.660 ,
pokladnici nadační a chudinské. 630 „

Což vyvrátili pp. Macháček, Pacák a Pro
cházka, že městské fondy neztenčily se « 4% tisíc
na 14 tisíc? Ať si jen přečtou kapitolu 11. a 12.
na straně 7. obecuíbo rozpočtu a tam to mají
černé na bílém. Dr. Pacák na dotaz „Obnovy“
vysvětloval ovšem později v „P. L.“, že suma
scházející vydána na zakoupení starých masných
krámů, které se však nezbytně boorat nemusily.

Otázku „Kde je 160.000 slatých 2“ položili
jeme v „Obnově“ vším právem, neboť „Pod. L.“
tvrdily, že město má všeho všudy jen 599.000 zl.
dluhů a z toho, že prý připadá va nynější správu
obce 360.000 zl. My jsme v čísle 46. Obnovy na
základé panem Macháčkem zdělaných rozpočtů do
kázaly, že za p. purkmistra Macháčka nově přidělané
dluhy dle těchto rozpočtových položek obnášejí
770.750 zlatých a nikoli 360.000 zlatých a že o
160.000 zl. vykázáno není, že není udáno, co 86
za ně vykonalo A tu v potu tváři dokazoval pan
dr. Pacák v „Podv. L.“, že na opravu děkanství
dáno 9.900 zl., špýchar že byl koupen za 4000
sl., adaptace špýcharu na kasárna že stála 4.400
zl.. do zastavárny že vloženo 11.000 £l. a cej
chovní úřad že stál 9.300 sl. Avšak i potom zů
stalo 130.000 zl. nevykázáno a nebylo to vysvět
leno ani ve schůzi v Sokolovně, Tam musil pau
purkmistr Macháček prostě uznat cifry uvedené
v obecním rozpočtu a tudíž i v „Obnově“ za
pravdivé, musil doznať, še jediněna Lorci a statku
červenojanovickém je vtěleno 770.000 sl., a že tedy
není a nemůže býti pravda, ro pracně a lživě do
kazova! pisatel do „Podv. L.“, že město má jen
599.000 dluhů. Byť by se o milionovém dluhu v
nedělní schůzi nebylo mluvilo, tedy „Obnova“ má
přece jen pravdu, že ten milionový dlub tu je a
až bude moderní pivovar, reálka, vlaský dvůr atd.
úplně zařízen, že přibudou nové dluhy. „Obnova“
vyvrátila též lživé tvrzení „Podv. L.“, že na pře
vzetí budovy nycějšího učitelského ústavu jest
dosud nějaká položka v rozpočtech vykázána a
rovněž, že na dráhu není potřebných 60.000 zl.
vykázáno, ale že tyto obnosy per 100.000 zlatých
půjdou na účet druhého milionu zL

Páni purkmistr Macháček, dr. Pacák a Em.
Procházka se v Sokolně tomu milionovému dluhu
velmi dobře vybýbali a také véděli proč. Pánové
se báli dalších vysvětlení a proto si p. dr. Pacák
vypomohl frásí, že město, které nedělá dluhy, zů
stává stát. Dle této pacákovské logiky by byli za
dlužení kavalíři, rolníci a domaři šmahem nejlep
šími národními hospodáři. Snad by jimi byli, kdy
by nebylo exekutorů atd.

„Podv. Listy“, pp. Macháček, Pacák a Em.
Procházka si stěžovaly, že prý předáci konservativní
hanobili po tři měsíce Kutnou Horu. Každý ví, že
to je lež. Různé nešvary byly vytýkányjen pře
dákům v dnešní správě města. berou mnozí z
nich veliké diety, jezdíce, když nemají co dělat
do Vídně neb do Janovic na statek, že p. Ma
cháček koupil lacino kašnu, že kupoval místo od
křesťanského Čecba od žida a Němce zažraného,
toje pravda a pan Macháček se ani nepokusil to

Vyvracet. Pana Macháčkovi sa vytýkají ještě jiné
věci než diety, kašny, šicí stroje, lošanské hostiny;
bude mu známo asi něco o panu Ladislavovi, 0
vodovodu atd. Nalezne li se tedy některý hlapák,
který bude hlásat, že není hoden koželuboví panu
Macháčkovi sundávat s obuvi řemíoky, tedy my
to jistě nebudeme.

Na mravokárce hrál si dále pan dr. Pacák.
Což myslí ten pán do opravdy, že není hlavním
vinníkem dnešní mravní hniloby v Kutné Hoře?
Pan doktor odříkával články „Podvysockých Li
stů.“ Tím jejich pisatele demaskoval více, než-li
chtěl. Pan dr. Pacák, aby dostal méně prozíravé
občany kutnohorské na lep, hořekoval, bědoval a
nadával zle, že o kutnorských poměrech se píše
do lista bradeckého a kolínského. Avěsk, kde se
mají měšťané kutnohorští proti špinění jeho o80b

ního asopien bránit, když tento opravy a obranyneuveřejní,anebo je zkomolí a přidá k nim nové
ludrácké výmysly ? Což toho neučinil v poslední
době panu Fr. Grimmovi, dru. Svobodovi, dr. Mor

štadtovi, Josefymu, J. F. Kutílkovi, Widhalmovi a
jiným pánům? Což se mají tito od „Podvysockých

Listů“ nechat potupit, poplvat, pobnlí zbanobita ušlapat bez obrany a odvety? „Podv. Listy,“
dr. Pacák, Macháček a Em. Procházka si musí
svykat, že každá jejich rána se odrazí v listech
dávajících průchod pravdě. Komando těchto pánů
přestalo, jejích terror více neúčiokuje a důkladný
výprask přivede snad Pogvysocké i jich patrony
na slusnější cestu.

Velice nešťastně vedou „Podv. Listy“ do

poje proti „Obnově“ pana Em. Procházku, jemuž„neznaboh“ mnozí říkají. O této autoritě „Pod
vysockých Listů“ píší „Labské Proudy“: „Když
nastal klid, vyžádal si slovo — div Be světe! —
nejzralejší muž Kutné Hory, p. Emanuel Procházka,
aby obhajoval městskou radu proti výtkám, jež jí
v „Obnově“ byly činěny. To nás nesmírně pře
kvapilo! Tak hluboko tedy klesla důstojnost rady,
tak dalece zapomněli sama sebe pp. Macháček a
dr. Pacák, že dali se obhajovati člověkem takového
politického karaktera? Pánové patrně Již ani ne
vědí, že tomu není dávno, co tento výtečník proti
témuž dru. Pacákovi zuřil « štval a dnes soptí
vztekem proti těm, 8 nimiž dříve se spojil ; a nyní
Vy, pánové městští radní, zvolili jste si, aby Vás
omýval, tobo odporného člověka, kterému každý
charakteraí muž se střeží přiblížiti se! Toť pro Vás,
pánové, tak smutným vysvědčením, že jste Si
smutnějšího dáti nemohli. A toho člověka, který
k vůli stovce odřekl se své víry, prý zabolelo
srdce, když viděl nezalesněnou stráň na Červeno
janovicku a prý nehospodárnost pana Moravce,
jemuž přece dříve by byl veleochotně i řemínky
s bot suodával! O bohopusté vřavě, kterou stropili
F. Vysypal, truhlář Stračovský, dr. Pacák, Richter,
Jelínek, Oliva, Jos. Toužil atd. praví pak kutno
borský dopisovatel „Lab. Proudů“, že tato boho
pustá vřava nabyla takových rozměrů, že ani v tom
oboru osvědčení socialní demokraté nemohou 8e
pocblubiti, že by byli dovedli nyní něco lepšího
Takovéto přímé násilnosti jsme se véru ani ne
nadáli.“

Tak charakterisuje klidný pozorovatel jednání
„svobodomyslné“ strany páně Pacákovy v Kutné
Hoře. Z její útoků si pp. dr. Bruna, Mlčan, Mor
štadt, Uhlíř, J. F. Katilek, V. Moravec, J. Josefy
nemusí věru pranic dělat.

Pan dr. Pacák ve své noblesse vyčítal panu
J. F. Kutilkovi, že pro obec dodával jen železo.
Ano, obdržel dodávky, protože dodával zboží nej
lepší a nejlevnější. Tím prospěl obci zajisté více
než lieferaat Macháček. Na podslední osobní útoky
„P. L“ může p. J. F. Kutílek pohlížet jen s opo
vržením.

Zajímavá byla retiráda p. dr. Pacáka před
zuřivě napadeným panem Josefym. Pan Pacák
obávaje se známé ekypáže o jednom kole a dvojím
voji, usmířoval pana Josefybo honem ujištěním, že
známou svou urážku, panu Josefymu učiněnou při

poznámce své nemyslil. Na schůzi v Sokolovněylo zajímavo ještě to, že bývalé správě obce vy
čítáno, že zanedbala vymoci před lety Kutné Hoře
gymnasium a realku. Nu, proč to úřadující tehdy
náměstek starosty, nynější p. Macháček purkmistr,
proč to pp. Potměšil a četní dnešní páni radní a
členové zastupitelstva neučinili? Vždyť tehdy byli
ua radnici zrovna tak, jako tam jsou teď. Ovšem,
tehdy byli ještě Staročechy a nepřebarvili se na
„svobodomyslno“, což jim teď jde více k duhu.
Za parkmistrů pp. Breuerů, dra. Říhy a p. Mo
ravce byli tito pánové proti všem rozumným pod
nikům a dnes chtějí tito charakterové držeti nad
nimi soud? Posvítíme-li si na tyto pány soudce,
vidíme je ovšem příliš zbědované a zuboželé. Ti
ovšem Kutnou Hora nespasí, o tom svědčí jejich
„výsledky“ za šestileté obecní aprávy. Z tvrzení
Obnovy nevyvrátili pánové ničeho a křikem do
schůze komandovaných voličůneodstraní se městské
dluhy, ty wusf poplatníci zaplatit v podobě zvý
šených přirážek, které v Kutné Hoře již teď ob
nášejí: přirážky k přímým daním 20“/,, přiráška
školní 139, přirážka polní 6%/,. Tedy nelhát a
jen pravdu mluvit!

Drobná obrana.
meví, co je láska, kdo to

mezkusil. — Myslíme totiž tu „evanjelickou“
lásku ku katolíkům. „Hus“ totiž vypočítává dle
Batovcova kalendáře, mnoboli výnosu mají statky
biskupů a kapitol v Čecbách. A dodává: Jsou to
cbudáčkové lidé na tom světě. — Ve své závisti,
chtěl jsem říci, lásce, zapomíná však pověděti dvě
věci. Předně moochbolize statků biskupův a
kapitolních dostávají chudí, a za drabé,
mnoboli vyženil jejich pan „biskup“ velímský a
monoboli již rozdal.

Slohová cvičení helvetská. „Bičiuzlo
vatými mrskal Ferdinand II. národ náš a naše ev.
předky umrskal, nebo z vlasti ven vymrskal vítěz
bělohorský; ale náš nynější mocnář nedal se šlé
pějemiFerdinanda, nýbrž Josefa II.! Co
touto cestou naší církvi učinil, to by nás Evange
liky musilo cejchovati banou nevděku, kdybychom
nebyli bývali hotovi jubilovat dne 2. prosince,
kdy císařa králnášdovršilpů| století panu
vánísvéhol Ano, budiž to zřejmě, budiž to ostře

fečeno: DvaHabeburgové:JosefI[,a Franti
šek Josef I. zavázalisi nás evangelíky k
vroucí vděčnosti. Prvnější svým Tolerančním pa
tentem ze dne 13. října 1781. Poslednější svým
Císařským Patentem z 8. dubna 1861. Bez pa
tentu tolerančního by naše církev k smrti ubitá
byla vůbec z mrtvých nevetala. Bez patentu z r.
1961 by žila sic, ale zkomírala by jako parob,
jsko otrok v okovecb, byla by při nejmenším ja=
ko onen Lazar, jehož Pán Ježíš byl vzkřísil v Be
tany, a jenž zprvu prostěradly svárán nemobl uči
niti kroku. Josef II. našeho sionského Lazara z
brobu protireformace vyvolal, František Josef I.
Lazarovi tomu poutající prostěradla rozvázal, když
$ 2. svého patentu z r. 1861 prohlásil: Úplná
svoboda ovanjelického vyznání víry,
jakož i právo společnéhoveřejného vy
konávání náboženství jsou jim (totiž
evangelikům A.a H. V) na všecky časy
od nás pojištěny“. — Tak „Hus“.

Drobné zprávy.
Oslava 5Otiletého pamování Jeho

Veličenstva v Hradci Králové dálaseslav
nostním spůsobem. U slavnostní schůzi, která se ko
nala již po závěrce našeho listu, zmínili jsme 80 jen
někol:ka slovy. Po slavnostní řečisvé pravil p starosta
Dr. Ulrich: „Jest v intencích Jeho Veličenstva, aby
našemu strádajícímu průmyslu dostalo se všemožné
podpory, prosíme, abyste ráčili učiniti následující
nanesení: Na památku padesátiletého panování Jeho
Veličenstva císaře a krále Františka Josefa | vřnuje
město Hradec Králové ku stavbě městského průmyslo
vého musea pro severovýchodní část království Ce
skébo v Hradci Králové spojeného 8 tržnicí živnosten
skou: a) potřebnou část bývelého fortifikačního, nyní
městského bloku naproti Adalbertinum a okresnímu
doma s zmocňuje pevnostní odbor s městskou radou,
aby jménem a v zastoupení města situaci a výměra
tohoto stavebního pezemku určily a věnování pro
vedly; b) z fondu býv-lých válečných praestací ovnos
20.000 zl. a ukládá městské radě, aby jakmile tento
praestační fond městu vydán bude, vinkulování částky
30.000 zl. k naznačenému věnoviní provedla a ji ve
prospěch téhož věnování spravovala. Budiž dále ve
vhodné chvíli vyžádáno Nejvyšší svolení, aby zmíněné
svrchu museum průmyslové smělo nésti jméno J. V.
císaře a krále Františka Josefa 1. Radiž vyčádáno
svolení vyšších úřadů autonomních k tomuto věno
vání. — Návrhy tyto schváleny jednohlasně. Dále sdě
lil p. starosta, že Zálož. úvěrní ustav zdejší, založiv
nadaci 1000 zl., jejímiž úroky podělocaní býti mají
chudí žáci vyšší obchodní školy, dožaduje městskou
rada, aby správu tétu nadace pro příprd zaniknatí
Záložního úvěrního ústevu v dičasocu správn obce
převzala a dále vedla dle stávající nadační listiny,
což by'o schváleno jednohlasně. Tím schůze skončena.
— Velkolepé bylo osvětlení celého města už na „Uavé
tu“ mezi 7'/, až 9 hodinou večerní ve čtvrtek Ben
galské ohně a transparentní obrazy a hudba vojenská
městem procházejí zvyšovaly lesk slavnosti. V pátek
ráno zahřmělo z děl 24 ran. U 9. hodině vytáhla po
sádka na Velké náměstí a současně konal polní kaplan
dp. Černý slavnostní boboaložby za přítomnosti gene
rála a voj. hodnostářů. Hlavní výkony bohoslužby
provázeny byly selvami vojska. Od „0 do 11, hod.
celebroval nejd. p. biskop Edvard Jan Nep. Brynych
za přítomnosti nejd. kapitoly, veškerého kněžstva,
včech vojenských, státních, městských a okresních ho
dnostářů pontifikální bohoslažby, načež veškeré špice
úřadů odebraly se na c. k. bejtmanství složit k ru
koum pana c. k. místodržitelského rady hold k trůnu
J. V. císaře a krále. Zde doračeny pánům jubilejní
medaille. Později dostavil se na hejtmunství též ndp.
biskup, vysdp kapitulní děkan Frýdek, vys. dpp. ka
novníci Hampl a Musil. — Při jubilejní ulavnosti
v kathedrále konaly po prvé svou službu v kathe
drálním chrámu Páně pad dvanácti nástěnnými tak
zvanými apoštolskými kříži nové vkusné svícny z ku
tého železa v gotickém slohu od zdejší c. k. odborné
školy pro umělecké zámečnictví zhotovené i blaho
volně proti pouhému zaplacení dotýčné režie věnované,
kteréž výborně ae řadí ku dřívějším vzácným téže
proslulé školy darům, jako jsou zejména korunní lustr
(známý již z jobilejní výstavy Pražské), stojan na
wvíce za duše zemřelých obětované a mříž kolem sta
robylého svatostánku z 15. století). Taktéž bylo při
té slavnosti prvně užito nových drahocenných Smyr
nenských koberců, z nichž jeden darovala slavná to
várna „A. Čerych a Synové“ z Josefova na stupně
hlavního oltáře a drubé dva od téže firmy opatřila
kathedrální kapitola na stupně pontifikálních stolic

obou stranách téhož oltáře. Konečně pak se pro
Fazuje netnéně štědrou té stoličné i zároveň městské
děkanské svatyni zdejší slovutná c. a k. továrna na
hudební nástroje „V. F. Červený a Synové“, anaf dříve
jiš darované skvostné libozvučné akkordiony k oběma
sakristiím v tomto jubilejním roce nově upravila a
při každém svěcení zvonů u ní pro rozličné osady
opatřených nějakým příspěvkem na obnova té naší
památné starožitné svatyně laskavě pamataje. Pán
Bůh všem těm zde uvedeným i jiným dobrodincům
mnohonásobně račiž odplatiti!

Dobročinný komitet dam v Hradci
Králové zvolil si při valné hromadě tento výbor:
za předsedkyní paní K. Mabrlovou, za jednatelka sl.
Eiglova, za pokladní paví M. Rybovu, do výboru
paní A. Czarbovu, A. Jacečkovu, A. Novákovu,
M. Slukovon, A. Šantrůčkovou, B. Frankovou, F.
Koutníkovou, A. Řepišovou, F. Štefanovou a P. Tol
manovou a za revisorku paní A. Šolcovou,

Dary. „Adalbertina“ věnoval opětně vdp. dě
kan Horký 10 zl., Anonymus 27 zl. 90 kr., vdp. J,
Šťastný, prof. náboženství Ó zl. Lidové knihovnó da
roval ndp. dr. Domabyl 2 zl.



Osobní Pan c. k. poštovní oficiál Fr. Ku
čera přeložen byl z Král. Hradce do Vel. Oseka.

Mikulášská nábava ve spolkakatol. to
varyšů vydařila ne velmi pěkně. Štědrý sv. Mikuláš
rozdělil na 200 dárků, z nichž mnobý potěšil nejen
obdarovaného, ale 1 společnost, Provedené hry a před
nesené zpěvy byly vlídně přijaty.

Ke skoužkám způsobilosti učitel
ské u c. k zkušební kommissí v Hrad
ci Králové v období listopadovém dostavilo se
39 kandidatů a kandidatek pro školy obecné, 18
pro školy měšťanské, 1 s jazyka francouzského, 1 z
jazyka německého pro školy měšťanské a 3 z jazy
ka německého pro školy obecné. Z těch dosáhlo
způsobilosti lá s vyznamenáním a 22 prostě pro
školy obecné, 4 a vyznamenáním a 7 prostě pro
školy měšťanské, 1 z jazyka francouzského, 1 s ja
zyka německého pro školy měšťanské a 2 z jazyka
německého pro školy obecné. Reprobováni 3 kand.
pro školy obecné, 1 pro školy měšťanské a 1 z jaz.
německého pro školy obecné. Odstoupil 1 kand. pro
školy měsťanské, 

Missle. V Lochenicích počaou ovaté miasie
pro lid dne 11. prosince,

Vlastenecké a lidumilné odkazy
zesnulého gymmasisty. Dne 23. m.m.zesnul
v Hartmanících (okr. poličeký) p. Julius Macků, stu
dující gymnasia litomyšlského. Zesnulý odkázal ve své
závěti 5000 zl. Ústřední Matici školské, 2000 zl.
podpůrnému fondu gymnaeia litomyšlského, 1000 zl.
spolku spisovatelů „Máj“ v Praze, 300 zl. Českoslo
vanské jednotě v Praze na založení knihovny na Slo
vensku, 300 zl. na vánoční stromek školním dětem
v Hartmanicích, 6O zl. „Sokola“ v M. Svojanově a
50 zL. spolko dobrovolných hasičů v Hartmanicích,
Čestná mu budiž paměť!

Šlechtlčna — učitelkou. VeVídnipo
drobila se tyto dni osmnáctiletá hraběnka M. Harra
chova, nejmladší dcera hr. Alfreda-Harracha, zkoušce
učitelské jest to první případ z krahů aristokratických.

Jabilejní medatle za 40letou věrnoua
nepřerušenou službu obdrží ze sborv ze státních úřední

ů zdejších pouze p. místodržitelský rada Václav
olta a vrchof soadní rada a Státní zástupce p.

Antonín Roinda, kteří déle než 40 Jet slouží.
Jubilejní medalie a sice jak úřednické

tak i vojenské vyznamenávají se zvlásť výraznou
podobiznou panovníkovou a čistým rázem. Úřednictvo
poděleno bylo medailemi z většího díla již ve čtvr
tek a vpátek. Úřednické pásky mají stohy bíločer
vené, vojenské jen červené, Mnozí vojíni madaillí do
sud nedostali,

Vyznamenání jubilejní byla četnáa
sice vyznamenáno přes 2000 osob ze stavu občanské
ho a 2000 osob ze stavu vojenského. V Hradci Krá
lové udělen řád Alžbětin IL třídy paní Rud. Červe
né, předsedkyni spolku Červeného kříže, a pan okres,
lékař MDr. Urban obdržel titul císařského rady.
Z vojenských, soudních, kapitulních, professorakých,
městských hodnostářů, z vynikajících učitelů a živ
nostníků nedostal vyznamenání nikdo. V připojených
okresích Hořicích a Nechanicích bylo vyznamenání
rovněž méně. V okolních hejtmanstvích pardubickém,
novobydžovském, královédvorském, rychnovském, žam
bereckém padaly šťastnějším smrtelníkům řády a ry
tířské kříže, tituly, zlaté a stříbrné záslužné kříže
s korunou i bez ní. V některých okresních městech
uděleny 3 i 4 rytířské řády vedle menších vyzname
nání, v kollegiatní kapitule staroboleslavské uděleny
dvě vysoká vyznamenání, poměrně nejvíce vyzname
nání pak uděleno bylo professorům vysokých škol.
Z poslanců obdrželi vyznamení jen Staročeši anebo
aspoň bývalí konservativci. Pan dr. Podlipný bude
prý vyznamenán později, liberecký porkmistr jest me
zi vyznamensnými a rovněž bývalý a nynější park
mistr vídeňský zahrnut císařskou milostí. Významná
byla vyznamenání vysokých vojenských hodnostářů.

ejspokojenějšími a jistě ne méně spokojení byli avý
mi medailemi četní staří bývalí vojáci. Pro ty byl
den 3. prosince zajisté nejradostnějším dnem v životě.

V olomoucké dlecési panuje rozhořčení
proti pokrokářskému „Pozora“, který stále ňtve pro
ti nejdp. kofžetiarcibiskopovi dr. Kobuovi a to snad
jen proto, že tento velekněz jest dítětem českých
selských rodičů a že dal již statisíce na vlastenecké
a bumanní účely. Zvěčnělý kardinál arcibiskop Fůr
stenberg, který byl Němec a málo co podporoval, ten
nezakusil ani stý díl těch sprostých a aičemných
útoků, jakýché jest zakoušeti českému arcibiskapovi
Inu na Hradecku počínají si naši extrasvobodomysl
níci oproti obětavému Českému biskupovi stejně su

rově. '
Amaestie Za příčinou svého panovnického

jubilea nařídil císař František Josef I. aby udělena
byla milost všem vězňům, uvězněných pro urážku
Veličenstva neb členů císařské rodiny. Amnestie tato
platí i pro ty případy, které ualezaly se teprve ve
vyšetřování. Zároveň promijí se všem těmto provi
nilcům i veškeré právní uásledky jejich provinění.

Výbor IV. živnostenského spole
čenstva odbýval řádnou měsíční schůzi dne 6. pro
since 1898, v které byly vyřízeny došlé žádosti za udě
lení nadace epolkové. Žádosti došlo 9. Od 3 vdova
6 od starých mistrů. Nadace zadána vdovám pí. Ot
marové a pí. Kohoutkové, pí. Richtrové povolena částka
10gl., ostatní žadatelům povolená částka po 6 al. ja
košto dar jubilejní na památka Boti letého panování
Jeho Milosti Krále a našeho Císaře Františka Jo
sefa I, v tomto roce jubilejním výmínečně. Z výboru
IV. živnostenského spolku v Hradci Král. J. Mašík,
t. č. starosta. J. Hu máček, t. č. jednatel.

Z Prahy. (Holdovací adressa.) Dachovenstvocísařského soukromého patronátu Jeho Veličenstva v

Čechách odersdalo v ruce p. e. k. vládního rady a
vrchního felitele císařskýchstatků Josefa Keilwer
ta v Prase holdovací adressu. Zástupci duchovenstva
byli a sdressu podepsali i odevsdalí pp.: Jan Hejt
mánek, konsist. rada a bisk. vikář v Něm. Bělé, Aug.
Zima, k. s. notář a farář v Rapicicb, Jan Seidl, farář
v Černilově.Deputace byla míru vlídně a blaho
sklonně přijata a adressa panem c. k. vládním radou
zaslánado Vídně.

Vhodným a levným dárkem vánoč

ním n dítky jsou obrázkovéknihy: „Zlatélístky“(pro dítkydo 12 roků) a „Zlaté Klasy“ (pro mládeš
dospělejš) vydané Správou Zlaté Knihy čili Dědictví
sv. Ludmily v. Písku. Za vklad 1 zl. dostává člen po
1 objemné knize po “ roky (s prvním podílem dosta
ne jednu knihu nádavkem ; za vklad 32zi. dostá
vá po 1 knize po 12 let; za 8 zl. aš do svého 20
roku. — Za zaslaný 1 si. zašle správa (letos napo
sled) 6 knih Klasů £ předešlých let franko. „«laté
Lístky“ prodávají se 4 svasky sa 1 zl. — Též možno
při včasné přihlášce dostati franko knihy ty stkvostně
v plátně vázané se zlatou ořískou sa příplatek 25
kr. na každou knihu. — Adressa pro objednávky:
Správa „Zlaté Knihy v Píska“.

Ze soudní síně V Plotiští vzala jedna
výmínkářka sousedovi tři blávky selí. Soused jí ža
loval a vzal si k tomu advokáta. Tři blávky zelí v
ceně usi 15 krejcarů stály výmínkářku 24 hodin a
10 zl. útrat. Za ty si mohla koupit nejen zelí ale 1
malého bagounka. — V Nechanicích urazila starší
tetka strážníka sv30 nepromyšlenou poznámkou. Stráž
ník ji žaloval a pan adjankt ji odsoodil na 24 hodin
do vězení, V útery se konalo v Hradci odvolací lí
Čení. Hovorná tetka pravila dobrácky pánům soud
cům: Já vím, že tady jsou moadří soudci, pravda
milosťpáni, že mito odpostějí. Jeden pan rada pou
smál se této řeči a tetka ei libovala: Já věděla že
mi to odpostějí, tak zaplať Pán Bůb a ubírala se ze
soudní síně. Tetka neznala ješté dobře soudní řád a
tuk se musila vrátit; těch 24 hodin bylo ovšem po
tvrzeno, což tetku velice mrzelo,

Národopisné karty Ú. M. Školské
vyrobené v dílně p. Antonína Kratochvíla, nástnpce
známé české firmy Severovy, lze řaditi mezi výrobky
v tomto oboru nejzdařilejší. Vynikají nad jiné velice
jemným a vkusným provedením, lahodným živým ko
loritem dle kresby akademického malíře E. Neumanna,
Karty jsou lakované, se zaokrouhleným zlatým okra
jem, velice trvanlivé, neboť jsou z nejlepšího materi
álu zhotoveny. Barva zelená znázorněna jeat listem
lípovým, žaludy klasem ječným, kule soudky, a Čer
vené českým granátem. Esa představují znaky Čech,

Moravy, Slezska a Matice. Králové, svršky a spodky
u zelených nekolik markantně kreslených typů z če
ského bájesloví a při ostatních barvách použito bylo
statných postav našeho lidu v jeho národním kroji;
všechny ostatní karty jsou pak ozdobeny buďto vý
jevy ze života a práce našeho venkovského lidu nebo
pohledy na Karlštejn, Hradčany, Karlův most atd.
Pan Kratochvíl nejen že karet těch dodává beze všebo
zisku, on obmyelil Ústřed. Matici Školskou i velkým
v pravdě kavalírským darem celým prvnímnákladem
Karty ty jsou opatřeny 30 kr. kolkem a výbor Ma
tiční, aby nebylo výmluv, že karty ty jsou dražší než
jiné karty lakované, dohodl se s výrobcem p. Krato
chvílem a usnesl se jednu hru prodávati 4 70 kr. a
tucet obchodníkům za 7-80 zl. Karty tak pečlivě vy
pravené zasluhují nejlepšího přijetí od české rpoleč
nosti, neboť nejsou o nic dražší, ba v provedení jsou
mnohem lepší než toho druhu karty německé a jiné

dobné cizí výrobky, jež nalézají u nás odbytu,
kdežto odbíráním karet národopisných nemálo by se
přispělo nejdůležitějšímu podniku národnímu a záro
veň by se uctila obětivost českého živnostníka. Kéž
by česká společnost pozornost svou obrátila k náro
dopisným matičním kartám, tak aby vešly v obecné
užívání. Výbor Matiční doufá zejména v této zimní
předvánoční době o největší odbyt.

Pokladna Ú. M. Škel s vděkomkvituje
tyto významnější obnosy, došlé koncem listopadu: pí.
Marie Hamrníková, vdova po universitním professoru
v Praze 100 «l. Pp. dodavatelé řepy do cukrovaru
ve Zvoleněvsí 50 zl., jako první eplátku na lltý di
plom. Místní odbory: Nový Bydžov 779.10 al., Chra
dim dámský 22040 zl., Čáslav 1090 zl., Rychnov n.
Knež. 117.—, Polička 270.—, Sobotka 144.68, Lom
ice n. Popel, 11195 2l,, Zásmuky, dámský z diva
delního představení 50- zl., obec 10“ zl. dary 2' al.
dary 2* zl. celkem zl. 62-— Jihlava dám. 120 zL;
obec Nové Dvory u Kutné Hory za spolupůsobení
obcí Malíua, sv. Kateřiny, sv. Mikuláše, sv. Jakuba,
Habrkovice Kobylnice, Lišic, Bernardova čistý výnos
šlavnosti roboty 326 zl. — (k němuž přispěla obec
každoročním příspěvkom 26 sl.)

Záložny Raifolsenovy. Nenítomudávno, co vesnické (venkovské) spořitelní a záložní apol
ky dle systému Baiffeisenova v českých krajích král.
Českého toliko po různu a zřídka kde se zakládaly,
jakkoliv tam kde tyto apolky již působily, seznalo se,
že nejen nebyly zbytečné, nýbrž že tohoto stavovské
bo sdružení pro selský úvěr ve všech krajích král.
Českého nanejvýše bylo potřeba a že se osvědčilo
blahodárným pro celé své okolí. Kdyš však v roce
1896 sestoupila se Raiffeisenova společenstva, tehda
stávající v Ústřední jednotu, totiž v zemský svazek,
kterému připadly dalekosáhle úkoly ve příčiněros
voje, upevnění a edokonalení této důležité hospodář
ské organisace svépomocné, tu začala se organisace
ta ze pomoci jednoty vyvíjeti spůsobem vskutku utě
šeným, tak že dnes jest českých spořitelních a ráloš
ních spolků kolem 200 proti 59 v roku 1896, a 148

v roce 1897. Snahoa této jednoty nebylo ovšem zakládati spolky jen pro počet, nýbrž šlo jí v každém
případě o to, aby v život vcházely spolky života
schopné. Aby však tam, kde shledány byly podmínky
příznivé, obyvatelstvu venkovskému, práva neznalému,
ušetřeny byly zbytečné výloby při zakládání spole
čĎenstvaRaufeisenova, vydala jednota podrobný návod,

kterak založí se takové společenstvo, anávod tento |
00 všemi vzory k úřadním podáním sašle hospodář
ským spolkům, besídkám aneb jiným přátelům této
organisace ochotně sdarma, Nově založený spolek o

jednota řádnými koihami i pokladnou na ú
semskó subvence, kterou dle kašdoročního usnesení
sněmu nově salošení spolkové obdrší, jednota provádí
soustavně revisí spolků, která ovšem také směrem
poučovatelským se nese, koná dle potřebypřednášky

při zakládání spolků, po případě 1 při valných hromadách a nejnověji vydala knibu „České spořitelní a
záložní spolky“ jakožto účelný návod k vedení a sprá
vě spolků Adressa jednoty jest: „Ústřední jednota
českých hospodářských apolečenstev v král. Úeském,
Jungoannova ulice č. 26.“ .

Divadelní spoločnosť páně Píiště
kova získala si sa těch 14 dní, co v městském di
vadle vystupuje, přízeň obecenstva na celé čáře. Tra
viata. Prodana nevěsta, Zvonky Cornovillské, Giroflé

Girofla proved eny opětně © vynikajícím úspěchem,Blumenthalova veselohra „Casta na Východ“ aShakes
pesrova „Zkrocenízlé ženy“naplnilym. div.aroze
smály obecen., jež nejsou v dřívějších sezonách menších
společností uspokojeno, navštěvuje nyní aivadlo rádo
a schotí. Také okolí bývá v divadle zastoupeno, zej
ména v neděli. Celý ensemble hraje s láskou, souhra
jest skoro vědy pečlivá, promyšlená,zdařilá. P. řed. Pí
štěk dovedl ve své společnosti soustředit dobré síly a
sám pokouší se s úspěchem ve všech oborech, posled
ně i v kapelnictví. Paní Skalová, sl. Píštěkora, ml. i
starší jeou bravurní pěvkyně, paní Píštěková a paní
Hallová srostly neméně s divadlem, al. Teráova jest
sdérnou žákyní pí. Sklenářové-Malé, p. Javorčák jest
vynikající komik i operettní zpěvák, p. Strouhal, Halla,
Gabriel jsou osvědčení herci, p. Jelínek těší se v Hradci
ode dávna zasloužilé oblib“ a pp. Bulant, Šálek, Hla
váček, Halla dovedli si přízeň zskat. Vůbec při celém
ensembla viděti snabu podati výkon umělecký a po
baviti zdařilou souhrou obecenstvo.

Rádná schůze městského zastupí
telstva v Hradel Králové konatise budev
pátek dne 9. prosince 1898 o 4, hodině odpol. v sále
„Besedy“. Na programujest: 1.) Rozhodne se o žá
dosti pp.manželů os. a Marie Dadkových, vlastníků
hotelů u „zlatého beránka“ o vydání prohlášení, zda-li
město pro tentokrát nžiti míní svého práva předkup
ního na dvůr č. kat. 109. v Hradci Králové a pře
vzíti tento pozemek zu kupní cenu 24.000 zl. 3.) Udě
lení nadace Václava Miloše Červeného. 3.) Udělení na
dace Fr. Lanšmana pro žáka zdejšího c. k. vyššího
gymnasia. 4.) Obsadí se porce špitáleká po 1 M. Ku
nešové. 5.) Rozhodne se o žádosti pp. manž. Edv. a
Anny Feikových v Březhradě za schválení úmluvy ná
jemní o pozemcích čís. kat. 434/3 a 436/3 tamže. 8.)

ozhodne se o usnesení kuratoria vyšší školy obchodní
za schválení úpravy některých platů ve smyulu org.
statutu a zákona ze dne 19 září 1886 čís. 167 M6,
zák. 7.) Rozhodne se o došlých offertách na vybírání
poplatků tržních r. 1899. a) o trzích týdenních a vý
ročních.b o trzích dobytčích.

martí. Vdp.Josef Militký, katechetas

c. k. professor VIII hodnostní třídy R c. k. vyššírealce v Pardubicích skonal v Pána dne1. prosince
u věku 53 let po %7letem působení na realce pardu
bické. Pohřeb jeho se konal dne 6. prosince o 10.
hodiné dopolední. Zvěčnělý těšil se vážnosti a úctě
jak svých pp. kollegů, tak veškerého občanstva.

Jakuba Hrova „Přípona tverobná
„ba“ « úpravě zákonité“. Cena 80 kr. Vzdělaný
tento profesor vydává opět jeden plod nadaného své
ho ducha, vydává — jak sám praví — knížka řeči
líbezné, lahodné, úoravné a krásné a pravda to. Vědyť
ty řádky jeho mile se čtou, obsah vědecký, forma
však dosti zábavná a lahodná. Spatřajeme tu opět
sice ducha mathematika, alomathomatika, jenž do
vede mathematikou pohybovat i v zákonech o vývinu
a tvorbě slov. Dále on jest zde nejen mathematik, fi
lolog, logik a psycholog, ale i Čecha Slovan. Ze
vnější atránka a první dojem jeví se nám poněkud
divným. Příčinou toho ae, že je zde hojně prvotvarů
a novotvarů, volených však důvtipně, stanovených
přesně dle sákonů, znějících ryze česky. Proto snad
usmíváme se nad jeho formou. Ale co by řekl náš
praotec, čta naše nynější knihy? Asi totéž, co aoudí
nyní veškerá téměř epolečnost o spisech Hronových.

n není, jak se snad někdo domnívá, nějaký Jirás
kův „Spěšnověd“, nýbrž pravý a ryzí v cítění,
mluvbě i tvorbě, muž ducha praktického a krásy mi
lovného. Ukazuje, jak krásná jest „pravá“ čeština, jiš
on nadaného a vzdělaného dacha svého zasvětil. Sta
roušek muš, když má si již dopřáti odpočinku, celý
se věnuje a obětuje svému národu a obohacaje jej
spisy ryze českými.

Zvěsti z východních Čech.
Z Nevéhe Bydšova. (Jubilejní obil

ní skladiště.) Slavnostní valná hromadahospodář
ského spolku v okresu novobydžovském usnesla ae
stíditi na památku panování Jeho Veličenstva císaře
a krále — okresní obilní vkladiště. Usnesení toto jest
praktické a rozumné. Přejeme si, aby rolnictvo české
mělo z jubilejního obilního skladiště prospěch co naj
větší a aby se kunečně naše obilní trhy vymanily
s židovského podračí. .

Ze Slatiňem. Na památku Jejího Veličen
stva svěčnělé císařovny a královny Alžběty ueneslo
se zdejší obecní zastupitelstvo založiti v místě choro
binec, v němž by útočiště a saopatření nalesli zdejší
chudí, kteří by buď pro stáří avé neb pro trvalou a
neshojitelnou chorobuna živobytí si více vydělati ne
mohli. Usnešení to potkalo se sde všeobecně s pochva
lou a jak lze doufati, dojde takó všestrannépod pory
Jako najprvnější přihlásil se zde sídlící jasný kníše

František Josef s Auerspergů, který loyalnímu a
fumannímu dílu tomu věnoval 1000 zl. — Nedávno

(dne 23. íjna) semřelý ve Vídni MDr. Heřman František Můller, který stal se obětí svého lékařského
povolání, an se zabýval studiemi o aaijské choleře,



úzel so nj krajiny. Jeho byl účetnímPE hora AuerspergskémP iřaké Lukavici,
ěd byl pharmaceutem v Chrudími, kdežse také

» týš semřel před několika lety v Chrasti. Otec
sesnulého obětavého lékaře narodil se v Chrudimi.

Z Jičíma. V den jabiles Jeho Veličenstva «
věže našeho doleního kostela poprre opět zavzněl
hlas přelitého zvoum „Václava“, Zvon ověnčený byl
přivezen ve otředu večer za hojné účastí obecenstva.
Váží něco přes 33 metr. centů a osdoben jest obra
sem Ukřižovaného, P. Marie, Arch. Micbuela, sv.
Václava a sr. Igaáce, pak Českým nápisem, kde pře
lit a za které duchorní, městské a hejtmanské správy.

Z Hořic. Pod protektorátem sl. městskérady
vHořicíchkonáseL vánočnívýstavkaa tržní
ce řemeslných výrobků, kterouuspořádalajed
nota samostatných řemeslníků v Hořicích v sála diva
delních a okolních místnostech. Výstarka zahájena dne
4. prosince 1898 o JU bod. ráno a potrvá včetně až
do 30. prosince t. r. Vstup volný. Ve všední dny jest
výstava otevřena od 9 hod. ráno do 4 hod. odpolední;
vnedělí a ve svátek od 9 hod. ráno do 8 bod. večer.
Děti jen v průvodu rodičů mají přístup. Veškeré vy
stavené předměty jsou na prodej. Dne 8., 11. a 18.
prosince vždy odpoledne velký promenádní koncert.
Vstapné do koncertu 10 kr.

Z Hreneva. Dne 4. t. m. odbývalaka'oli
cko-politická jednota pro Hronov a okolí veřejnou
schůzi k oslavě. 6Otiletého jubilea J. V. v hostinci
„U mostu“. Předseda p. Lelek sabájil schůzi slav
nostním proslovem, pak udělil slovo p. red. Fr. Štá
blovi, který měl pojednati o Gotiletémjubileu a po
litické situaci. Sotva se ujal slova, počala se ozývati
od zadního stolu jistá individua, činíce nemístnépo

známky a„poktikojíce na řečníka. Zvláště známý provokatér olub, takto Adlerovec, vynikal svým
mohutným, vysmoleným orgánem. Mysle, že se může
při katolické echůzi vyřvat, spustil na celé kolo, tak
že slova řečníkova v jeho koncertu úplně zanikala.
Předseda mysle, že červení „pánové“ se ukrotí, začsl
zpívati rakouskou hymnu, však tím nalil jen oleje do
ohně. Červení pánové — a rakouská hymna!
Jak by we to moblo rýmovat?! (Takhie jubilovat
nějaký „křivonoska“, před tím by padali do nog!)
Proto aby hymnu překřičeli, spustili svou „rlastenec
kon“: „Když hranice... .“ a plni nadšení pro vlasť

hdávali k ní vědy jinou a jinou, dle toho, jak je
tomu „červená národní“ nátara poňoakala. Darmo

vybízel je policejní komisař. který po delší době byl
sehnán keklidu. „Červení“ a bát se policejního ko
mieaře v Hronově! Nebáli se ho, zvláště když odepřel

plo iednictvu poslati k vyvedení výtržníků policii.avili proto svým libozvučným, chmelovinou páchnou
cím zpěvem trpělivé obrcenstvo dále, tak že předseda
byl nacen schůzi rozpostit, provolav dříve J. V. tři
kráte „Slával“ Kdyby byl politický úřad vyslal svého
zástapce neb někobo v místě splnomocnil, snad by se
červení“ neodvážilirušit schůzi pořádanou

k oslavě císařského jubilea! Bylopatrno,že
zúmyelní při“této schůzi provokorali, jelikož právě
před tím byli přítomni schůzi mladočeského, svobodu
myslného „Baráka“ a tam docela klidně jako „lidé“
se chovali wsnad proto, že se tam rýpalo do církve
katolické — to bylo dle jejich notyl)- Schůze tato,
kterou obecní představenstvo ignorovalo, ač rozbitá,
poučila zajisté všetky přítomné znova o „krásných“
vlastnostech našich červenýchajvajgardistů „také vlastenců“.

Z Velkého Dřevíče u Hromeva“ Ka
tolická jednota zdejší pořádala dne 4. t. m. v hostinci
p. Davida Kosinky divadelní představení. Sehrála ve
selohru: „Co snoubenci porončejí se.. .“ od E. Vicbrta,
a obraz ze života: „Pravá láska vítězí“ od Donáta a
Cbvátala. Všichni herci tušili se znamenitě. Každý
měl úlobu dobře nančenou, tak že nemusel epoléhat
na napovědu, jak to často bývá na mnohých divadlech,
coš na diváky nepůsobí potom moc příjemně Zvláště
druhý kus, obraz ze života, sehrán k | s pravou ru
tinou. Všechnu chválu zasluhojí nováčkovéna prknech
divadelních, kteří, ač poprvevystoupili, přece docela
nenuceně a bezvadně dlohy savésehráli. Proto těší se
divadelní představení této jednoty přízní obecenstva
domácího i okolního, čehoš důkazem bylo i předsta
vení poslední. Ač byla cesta blátivá, přišli četní vsácní
hosté ze Žabokrk i z Hronova, kteří s úplnou spoko
jeností představení opouštěli, těšíce se již napřed na
divadlo příští. Bylo by si jen přáti, aby byla míst
nost prostrannější, neboť nestačí pojmonti všecky ná
vštěvníky, kteří se musejí tlačit a kouřempřeplněný
vzduchu do sebe vdechovati. Doufáme ale, že p. ho
stinský v zájmu svém tomu nedostatku odpomůže.
Na něco ješté je třeba upozorniti! Zaráší zajisté kaž
dého slušného návštěvníka vyzýravé chování někte
rých „nadějných“ mládenců sotva škole odrostlých
(moderní výchova!) v místnosti divadelní! (s fajfkou
v hubě! atd.) Tomu se však nelze diviti, když se trpí
od správy obecní pramen, odkud se prýští pohoršení
jak pro mládež tak prodospělé. Snad až zdravější

ude hlava i údové zdravídosáhnou! To k prospěchu
by bylo jak ke blahu hmotnému tak duševnímu všech
občanů Dřevíčekých a vážnost a staročeská jejich po
ctivost by tím získala! Dej to Bůhl!

Z Miletíma. Do slávověnce, kterýmovíjeli
národové říše naší tyto dni hlavu panovníka svého,
přidal i Miletín jeden lístek. Oslavil totiž jubileumeho Veličenstva mimo služby Boší předepsané i po
lošením záklsdního kamene pro přestavbu chrámu
Páně svého dne 4, prosince tímto řádem: Po měi av.,
kterou o půl 9. hod. sloušil vdp. Fr. Smetana, kaplan
Dobrašský, který letos od února do srpna za nemoci
dp. faráře zde byl vypomáhal v duchovni spávě, měl
dp. farář Fr. Šubrt slavnostní řeč, ve které vyložil
význam jubilea av. Otce a jubilea Jeho Veličenstva,
i výtah dvou těchto jubilef k naši slavnosti. Po tá
následovalo samo svěcení. Poklepů s přiměřenými ho
aly, jakož i celé slavnosti súčastnili se mímo nesčet

nl KoatoP věřících, následující vé: Karel Salač,knížecí, jako sástupoo te Aloise Schůn
burga s Hartensteina, Ant. Cechner, architekt c, k.

odborné škol7 v Hořicích, navrhovatel a vrchní do
sorce stavby, p. Jan Poličanský. stavitel s Bělobradu,
jená hlavní odbory stavební prace provádí, p. Josef

idlo, Hdící učitel. jako zástupce Jednoty pro zvětše
ní chrámu Páně, Frant. Pečenka, starosta Miletínský
a starostové přifařených obcí, jakoš i assistující kně
ží: vel. p. Fr. Smetana a Jos. Nosek, kaplan zdejší.
Po poav. obřadu děkoval dp. farář dobrodincům díla
tohoto a modlil se sa dobrodince jiš zesnalé. V ko
stele ukončena elavnost požehnáním a hymnoa ra
kouských národův. Kéž P. Bůh žehná našemu dílu a
vzbudí nové dobrodince na vnitřní sařízení chrámu
Páné. Na konec zmiňujeme se, že velice jeme ee těšili
na slíbenou návštěva slovotného p. ředitele c. k. od
borné školy v Hořicích V. Dokoupila, jednoho z nej
větších příznivcův a dobrodincův díla našeho, ale byli
jeme a to potěšení připraveni nenadálou překážkou,
Jež mu cestu k nám v poslední chvíli překasila,

Z Častelovie. Velepamátnýdenjubileanej
milostivějšího císaře a krále oslaven v našem městečku
důstojným a při.něfeným spůsobem. Po slavných oluš
bách Božích byla elavnost ve škole pro dítky. Výsnam
památného dne vylošil dítkám dp. administrator na
ardce jim kluda, by v modlitbách pamatovaly na těžce
zkoušeného Otce národů rakouských. Na památku roz
dávany všem dítkám podobenky Jeho Veličenstva ná
kladem obce zakoupení a sbírky básn; zvěčnělého dp.
faráře Al. Potěhníka. Než po příkladu a přání vzne
šeného jubilára nezapomenuto ni úkonů křesťanské
lásky. Čhudé dítky podělovány oděvem a oboví, jež
darovali al. obec zdejší, zvláště pnk vysokorodá paní
hraběnks ze Šternbergů, ješ každoročně mnoho cha
dých dítek obdaruje a letos obzvláště u příležitosti
jubilea počet obdarovaných značnou měrou rozmnožila.
Šlechetné dárkyni a všem dobrodincům zeplat Bůh!

Z Čáslavi. (Jubilejní slavnosti). Pade
sátileté výročí vlády Jeho Veličenstva oslaveno bylo
jiš v předvečer 2. prosince velkolepým osvětlením města,
při němž jediného okna nebylo tmavého. Všecky domy
ozdobeny byly prapory národních barev a odevšad
bylo cítití zářící radost nad památným tímto dnem.
Den pak sám oslaven byl službami, jež o 8. hod. ko
nány byly slavnostním způsobem pro studující mládež,
o 9. hod. pro všecky samospravné, státní a vojenské
úřady, jakož i pro mladež škol obecných a měšťan
ských za assistence všech duchovních. Jednotlivé části
měe sv. oslaveny byly střelbou z pušek vojíny na ná
městí stojícími. Po službách Božích pak konány ve
školách slavnosti, na náměstí odbývána vojenskápo
rada a na c. k. okr. hejtmanství přijímány gratulace
všech úřadů a řnditolatev. Po celýdo panovala ná
lada sváteční. — (Vyznamenání) Čáslav může si
věru gratulovati. Tolik vyznamenání dostalo se málo
kterému městu jako pi. Poctěni byli ryt. řádem Frant.
Josefa: pp. dr. Jablonský, notář Čápek, pnrkmistr
Fiala; slatým záal. křížem a koranoo: p. vikář Fr.
Vomáčka, p.dr. Konrád, p. sekretář Kořínek, stříbr
ným zasl. křížemu korunou p. učitel Auderle. Všichni
pánové zaslouží si plným právem těch vyznamenání
pracujíce, seč sfly jsou ku prospěchu všech. (Osobní.)
C. k. okresním inspektorem jmenován bylp. J. Fráňa,
dosud c. k. professor vyšší reálné školy v Plzni.(Do
zvuky učitelské echůze.) Pan dr. Heroldsvojí
řeči se málo zavděčil těm, k vůli nimě přijel. Posel z
Budče zle mu vyčiňuje za jeho slova, kterými poža
davky učitelstva jako neuplnitelné z programu své
strany vyškrtl, Také učitelstvo celého okolí jest po
jeho řeči naplněno těžce tajenou hořkostí, které bude
dle všeho co nejdříve dán průchod. Dosti možno že
na representační schůzi učitelů z Polabí mající se od
bývati brzku v Kolíně, nepř.jde-li tam zase nějaký
Udržal udržovati dobré mínění našich politiků vlád
noacích. Půjde to ovšem velmi těžce! (Spolková
schůze.) Kat. vzdělavacího spolku „Práce“ konána
byla v neděli 4. prosince. Měla sloužiti k oslavě ju
bilea císařského. Člen epolku p. J. Musil přednesl velmi
zdařile řeč o vládě jeho Veličenstva, ukazuje na po
krok, který v národě českém se stal za těch 50 roků
na všech polích kultury. Slova jeho vyslechnuta byla
s vážnou pozorností a šla k srdcím všech. Provolá
ním slávy Jeho Veličenatvu zakoučen významný večer.
Spolek zúřastnil se slavných bohoslužeb dne %. pros.

Z Chvalkovie. J. J. princ VilémzeSchaum
burg-Lippe, majitel psnetví Náchodského a Chvalkov
ského, daroval za příčinou panovnického jubilea na
šeho nejjasnějšího císaře a krále ve prospěch chudých
farností chvalkovské sto korun, které v jubilejní den
Jeho Veličenstva rozděleny byly. Cbudina z vděčného
srdce mu volá: Zaplať Bůb!

Z Libčam. Obvodnílékař,pan Mdr. Josef
Janko, stížen byv již delší dobu velkou nervosou,
byl dne 5. prosince do pražského ústavu k léčení du
ševní své choroby odvezen.

Ž Kutné Hery. Schůzeveřejnána neděli
4. prosince b. r. od p. starosty Macháčka svolaná, na
které se měla dle obrovských plakátů nalepených po
dat zpráva o činnosti zastupitelstva a rady městské
za uplynulé půlletí, v které se měly zodpovíaat do
tazy voličů a v které se mělo pojednat o volbách
obecních, byla v poslední chvíli plakáty řadou pod
pisů a nevybnutelným „taky voličem i. Hejnicem“
cpatřenými odvolána tím, „že prý další usnesení
učiní voličstvu Kutnohorskému ebor důvěrníků volič
stva národní strany avobodomyslné“. Inu, pánům to
bylo pohodlnějším a strach je velká věc. Omšas vč
dělí, šcby přišli do rospaků, odpověditína otásky voličů
G tedy si radší řekli „nechme toho“. Ale co o tom řek
nov voličové, to je zas jiná otázka. Co pak ti Kutno
horští voličové jsou už tak na provázku, že nemohou
si ani sami své důvěrníky pro obecní volby zvolit,
že musí čekat na komando důvěrníků, kdo ví kým
ustanovených? Kdo pak prosím jsou ti „důvěrníci
voličstva národní atrany svobodomyslné“, kteří chtí
se voličetva vnucovat, kdo pak jim dal mandát, aby
oni navrhovali kandidáty proobecní volby dle recep
tu pana Macháčka a Pacáka ? Tak té svobodomysl
nosti voličové neruzumí; oni se více komandovati ne
dají. To ae dozvědí pánína radnici již vnejbližších
dnech — „Podv. L.“ se diví, že „Obnova“ a „L. Pr.“
mají téměř stejně referáty o schůsí. Inu, pravda jest
je jedna, p. Hejniclhal a protomá referát zcela faolný, sejména ty darebácké výmysly o p. dr. Mlča

noví, Morštadtovi, Branovi, Kotílkovi, Uhlířovi a Mo
ravcovi. Redaktor Obnovy s nikým o straně p. Mart,
Cenefelsa nemlavil a tvrzení Podv. Listů jest zrovna
tak vymyšlené jako že u „zlaté“ Stoupy se pilo žam
paňské a že se měla holemi rozbit schůze „u Slo
vanské lípy“. „Obnova“ novyčítá, še ten neb onen
je krejčí ale dle pravdy konstatovala, že Pacákovcí
si přivedli do achůze mnoho nevoličů, nejvíce krej
čovských, varhanářských, trohlářských a ševcovských
dělníků; kteří konservativní řečníky okřikovali a Ma
cháčkovi, Pacákovi a Procházkuví měli pomáhat z
bryndy.

Z Německého Brodu. Jakoslavnéc. k.
úřady a korporace a antonomní úřady oslavily pade
sátileté jubileum panování Jeho c. k. apoštolského
Veličenstva Františka Josefa I., v pátek dne 3. pro
since 1898 svou účasti při slavných službách Božích
v děkanském chrámu Páně dp. P. Ant. Vančarou, dě
kanem, s četnou assistencí ddpp. katechetů a kaplanů
sloužených, podobně oslaví i zbožný literátský kůr
totéž jubileum dne 8. prosince na svátek „Neposkvr
něného početí Panny Marie“, slavnou zpívanou mší
Bv., při kteréž přednese literácký kůr novou dvojhlas
noa mši od Picka — pak případné vložky od Knorra
a Vitta a slavnost. bymnou rakouských národů, slo
žením holda nejhlubší úcty, oddanosti a věrnosti J.
Veličenstva, v ruce c. k. okresního hejtmana p. Ma
tějky se ukončí. Jedna z nejkrásnějších a nejdojíma
vějších okras o jubilejních službách Božích dne 2.
prosince konaných byl bílý věnec, něžných dražiček,
roztomilých to poupátek okolo hlavního oltáře s ozdob
nými svícemi, stojících — začež největší zásluha a dík
slečně Jalii Sastlerové přináleží.

Účetní výkaz spořitelny městské
v Náchodě. Běbem měsíce listopadu bylo de spo
řitelny městské v Náchodě vloženo zl. 83.132 kr. 75
vybráno zl. 30.136 kr. 98, (tedy — 53.005.77) Po
skytnuto půjček a eskont zl. 88.159 kr. 05, Splace=
no na půjčky zl. 42.816 kr. 85, (tedy +- 45.342-20)
Stav koncem měsíce jeví te následovně: Vklady zl.
1,361.294 kr. 71 Půjčky zl. 1.263.657 kr. 53 Pře
bytky u peněžních ústavů a cenné napíry zl. 122.870
kr. Obrat pokladniční za měsíc listopad obnášel zl.
362,582 kr. 43

Z Kuklen. Jako jiná léta tak i letos uspo
řádá stolní společnost mistrů kanonýrů 35. baterie.
eídlem u p. Jindř. Vacka slavnost vánočního strom
ku, při kteréž příležitosti podělovány budou chudé “
školní dítky oděvem i jinými dárky. Slavnost sama
adbývati se bude v neděli dne 18. t. m. odpoledne a
podělovány budou bezohledně jen ty dítky, které to
skutečně nejvíce potřebují a to sice z toho ohledu,
že letos hotovost pokladniční jest skrovná. Vzdor to
mu poděleny budou nejnuznější dítky, jež se v Ku
klenách vybrati daly. Vůči účelu tak šlechetnému za
slahuje společnost ta přízně a podpory veškerého
obecenstva.

Z Mříčné. Dne 4. t. m. napořádalakatolická
národní jednota zdejší slavnostní večírek za příčinou
nejvyššího jubilea v pokročilé obci Kundratické, jejíž
průběh byl opravdu slavnostní. Místnosti p. A. Se
dláčka byly v pravém emyelu slova přeplněny a vý
tečně známé umělecké kvinteto hudební a pěvecké p.
Pejnocha z Jáseného přispělo v pivní řadě k zvýšení
animované zábavy. Po nadšené, vlastenecké řeči před
sedy dp. faráře Koneala, v níž zmíněno všech jubilef
letošního roku a vylíčeny politické osudy našeho ná
roda od r. 1848, zapělo shromáždění v stoje císařakou
hymnu a provolalo slávu nejvyššímu jubilárn. Pocti
vému vůdci českého národa dr. Fr. Riegrovi, krajanu
a bývalému poslanci našemu, vzdán byl zasloužený
hold. Předsudky proti jednotě, jež zůstala přísně věr
nou též národnímu svému programu, mizí víc a více
a dá Bůh» zmizí na dobro. Zdař Bůh!

Ze Senežat. Oslavilijsme jubileummilova
ného krále a císaře všeobecným osvětlením, ranami
z hmoždířů, ozdobením budov prápery. Pátek 2. pro
sinec byl u nás pravym svátkem. Kostel věřícími a
školními dítkami naplněn. Při kázání význam památ
ného dne vylíčen, pak avěcen prápor školní mládeže,
vysvětlen účel práporu toho a službami Božími slav
nost dokončena. Prápor ten zakoupen místním fará=
řem; jest to dovedná a dosti levná práce růžencové
výrobny v Praze 296 I, má na hrotu mosazná kování
označující symbol víry, naděje a lásky a ozdoben pěk
nými, olejovými obrazy av. Václava a bl. Anežky če
ské. Odporačujeme růžencovou výrobna k podobným
prácem nejvřeleji.

Z Chlumce m. €. Katechetazdejšíchškol
slíbil sousednímu panu faráři o letošních velikonocích,
Že první neděli v prázdninách, tedy 17. Července za
stupovati jej bude při ranních i odpoledních službách
Boších, aby dp. farář k nezbytnému léčení do lázní
se odebrati mohl. Dověděv se později, že dne 17. čer
vence bude se konati svěcení základního kamene zdejší
nové školní budovy a jabileum 25tiletého trvání mě
šťanské školy omluvil se dne 8. července ústně a v
dopisu ze dne 16 července panu řediteli Procházkovi,
aby omluven byl, že mu nemožno z výše uvedené
příčiny slavnosti se súčastniti a zároveň prosil kate
cheta v dopise tom, aby jeho omluva byla Inskavě
sdělena též místní školní radě, Pan řiditel Procházka
pravil také katechetovi, že to nic nedělá, poněvadě
slavnou mši mohl by míti také některý jiný velebný
pán. Avšak vzdor této odůvodočné omluvě byla sháň
ka po katechetovi, kde jest a tu se řeklo: „Naschvál
odejel, aby nemusil býti přítomen!“ Tato nepravda
řekla se též u přítomnosti pana okresního školního
inepektora, který katechetovi proto téš tuto věc vytkl.

Výtka tato byla " spravedlivá, kdyby byl katechetanaschvál odjel. Panpomlavač měl patrně zlý úmysl
očernit katechetu u nového školního inspektora hned
při jeho nastoupení. Katecheta žádal proto slavnou
okresní školní radu za vyšetření, zdaž svou nepřítom
nost při avěcení omluvil čili nic. Jest smutně, že v
očerňování a šíření nepravdy vi libuje člověk,který
by měl býti jiným ohledně pravdomlnvnosti vzorným
příkladem. Klepy z+jisté nectí muše a nedodají také
slávy a lesku karakteru mufova. Proti katechetoví
štve se z jistých kruhů v měste systematicky a pro.



myšleným způsobem; chtějí katechetu prostě uštvat a
učinit nemožným. ITytéš bruby chtějí komandovat a
terrorisovat celé město skutečným i domnělýmvlivem
svým. Jest litovati, že pan ředitel nekonstatoval o
katechetovi pravdu, jakš byla jeho povinnost. Pravda
ee musí proto honetatovati tímto způsobem a bude-li
třeba, poví se tak bezohledná pravda otěch jistých
kruzích, jichž zvůle nesmí přerňstati obyvatelstvo
přes hlavy.

Ze Mulmlice. V prvníneděli adventní nepo
řádalo zde několik mladíků v bostinci pana purkmi
stra Hynka Suchánka taneční zábavu a tančili až do

4. hodiny ranní. Myslíme, že v manopnstů a po doběpostní vž do sv. Kateřiny jest časnk zábovám, tan
cování a utrácení nazbyt. V Solnici jest neslýcháno,
sby se zde v době adventní bylo tančilo a katolické
obyvatelstvo považovalo výše jmenovanou zábavu prá
vem za provokaci a nešetření jeho náboženských citů.
V městě našem je hrozná bída, přímo žebrota a jest
tedy povolování adventních zábav, které zvyšování
mravnosti nepomahají, též z ohledů národohospodář
ských a mravných zatracení hodno. Zemský výbor,
okresní hejtmanství radí k zmenšení útratných zábav,
ano misty úřady odbývání tanečních zábav i zakazují,
avšak co jest to všechno platno, když velká část obec
ních představenstev toho nedbá a k zhýralosti mlá
deže přímo nebo nepřímo přispívá. Degenerace a pos
žívačnost naší mládeže vzrostly již tak, že těžko jest
dostati řádného dělníka, čeledína a služku. Komu
tedy záleží na prospěchu mládeže a českého národa,
musí jej pobízet k šetrnosti, k ušlechtťovánímravnímu,
k lepšímu vzdělání a musf bezohledně vystupovati
proti všemu, co by tomu na úkor bylo.

Z Čistěvní. Čtenářsko-hospodářskábeseda
zdejší konala 4. prosince schůzi, které se Účast
nily vzdor nepohody četně besedy všestarská,
chlumská, máslovědská a dohalská a jmenovitě též
domácí i přespolní paní a dívky. Schůzi zahájil
p. Havrda, p. Fr. Skvrna přečetl protokol o m
nulé schůzi, načež za napjaté pozornosti promlu
vil p. poslanec Jaroš o vzniku, vývoji a zrušení
roboty a objasnil pak, proč jsme se octli v mo
derní robotě. Obšírnější referát o schůzi podáme
příště, podotýkáme jen ještě, že zajímavá debata
rozvinula se o dobytkářství, které se účastnili p.
správec Varmuža ze Světí, p. poslanec Jaroš, bra
tří Skvrnové a j.

Z Dohalie. Hospocářskájednota pro Do
halice a okolí uspořádá 11. prosince o 2. hodině
odpol. v.lnou schůzi, Na programu je 1.) přijí
mání členů; 2.) čtení protokolu o schůzi minulé;
3.) jakých výhod poskytuje zemský pojišťovací
fond císaře Františka Josefa v Praze vůbec, rolní
ku však se zřetelem ku dosavadnímu naturálnímu
výměnku zvlášť; 4) volné návrhy.

Z Náchoda. Císařské jubileum oslaveno
bylo na naší realné škole milou domácí slavností.
Říditel ústavu p. A. Procházka promluvil o výz
namu slavnosti a sdělil, že J. V. náš císař a král
svolil, aby naše škola nesla jméno: Jubilejní real
ná škola císaře a krále Františka Josefa [. Pan
prof. Jar. Frankl vylíčil životopis mocnářův a
Pp. professoři na oslavu jubilea darovali spolku
na podporování chudých studujících 200 korun,

Z Pardubie. V tělocvičně zdejší reslky
oslaveno bylo za přítomnosti všeho žactva a vzá
cných hostí císařské jubileum řečmi p. ředitele
Štorcha a prof. Mazánka. Cbudým a nejlepším
žákům rozdáno 800 korun, které darovali profes
soři. Pan okresní hejtman Scheller a JUDr. For
mánek oslovili studující významnými řečmi. 80
žáků poděleno šatstvem a vbuví.

Politický přehled.
Mezi Francií a Itallí uzavřenapo 11.

letém krutém boji celní a obchodní smlouva, která
zasadila italskému vinařství, rolnictví a hedvábni
ctví krutou ránu a která pošramotila šeredně ital
ské finance. Následkem zavedení obchodního smíru
nastalo též politické sblížení mezi Italií a Francif,
nad čímž jsou Němci rozmrzelí.

Mír španělsko-americký připravilŠpa
nělsko o Kubu, Portoricu i Filipiny. Za tyto do
stane od Američanů asi 45 milionů náhrady.
Válka stála Španělsko přes 3.000 milionů, Neřtě
stí španělských zbraní vykořisťuje nápadník špa
nělského trůnu don Carlos, který má tentokrát
více přivrženců ve velkých městech než na ven
kově. Provede-li se ve Spanělskusamospráva sta
rých království a zemí a decentralisace, možná
dost, že Španělsko se opět vzpamatuje.

Německý císař Vilém dohodlprý se
s princem vladařem bavorským a králem virtem
berským nejen o zřízení nejvyššího soudu vojen
ského pro celé Německo ale i v otázce knížectví
lippského. Bavorsko nechtělo ze své vojenské sa
mostatnosti povoliti eni píď V nejvyšším soudě
bude prý míti svého presidenta i vicepresidenta.

Hrabě Thum rozlilsi nadobro ocet s Pru
žáky, poněvadž pohrozil německým poddaným od
vetou za vypovídání rakouských poddaných z Pru
ska, Čechů a Poláků. Katolické, pokrokové a so
cialistické časopisý v Německu však dávají před
sedovi rakouského ministerstva více méně za pravdu
a odsuzují surové počínání vlády pruské proti
Čechům, Polákům a Dánům. Němci v rajchu by
ucitili českou odpověd nejlépé tím, kdyby čeští
obchodníci a průmyslníci přerušili s nimi veškeré
obchodní spojení. O vpřátelství« Prušáků k Ra
kousku svědčí také to, že císař německý zakáza

placenému německému konsulovi v Bejrutu zestu
pování rakouských firem,

| Státní rozpočet na rek 1890 vyks
zuje na rok 1899 vyďajů 760 milionů, 286 tisíc
793 zlatých a úAraďa obnáší 760 milionů, 754
tsíc 834 zl., takže zbývá přebytek skoro půl mi
lionu. Ministr slíbil zrušiti mýta, novinářský kolek,
poplatky z drobného prodeje lihovin atd. Vláda
slibuje podporovati zemědělská družstva pro zři
zování skladišť, ale za tou příčinou musí býti
nezbytně dav z cukru zvýšena, Ministr Kaizl vy
slovil ochotu k tomu pracovati, aby země braly
podíl též nas výnosu nepřímých duní Němci si
chtěli v úterním zasedání vynutit odpověď před
sedy ministerstva hr. Thuna na dotaz ohledně
českých 24 požadavků, avšak byli přehlasováni.

V Ubmrách nutí kríse parlamentární k roz
bodnutí a zasáhla již i minislerstvo; ministr pro
Chorvatsko baron Josipovič odstoupil, poněvadž
je proti výminečné a protiústavní vládě Banffyho.

Oslava SOtých narozenin dra Fr.
L. Riegra dne 9. a 10. prosince bude v Praze
velkolepou. Četná měste a okresy vyšlou do Praby
blahopřejné' deputace, četní jednotlivc:, spolky a
obce pošlou gratulační telegramy. neboť s čínno
stí Riegrovou je spojen veškerý politický, národní,
osvětový a národohospodařský zápas národa če
ského. Oslavy Riegrovy účastní se celý národ
český a všichni rakouští Slované. Slavnost Rie
grova bude míti tedy též význam slovanský a
politický.

V Německu zřídí Prusko, Sasko, Bavor
sko a Virtembersko po novém armádním sboru.
Stálé vojsko bez poddůstojníků a důstojníků ob
nášeti bude 503 tisice muže, Na zřízení nových
sborů třeba 132 mil. marek a roční vydržovací
náklad 27'/, mil. Říšský rozpočet vykazuje 1.554'/;
mil. marek příjmů i vydajů. Na vojsko se žádá
124'/, n. m., na námořnictví 63 m. marek a na
čínskou expedici 8'/, m. marek. Dělostřelectvo
bude velice rozmnožena,

V Ubrách odstoupil předseda sněmovny
Szilagyi i místopředseda Láng. Vůdce oposice hr.
Apponyi navrhl nepřijati demisi Szilagyia, k ně
muž má celá sněmovna důvěru, ale ten prý na
odstoupení setrvá. To znamená vrchol zmatků
v Uhrách. Koloman Tisza navrhl, aby poslanci
většiny povolili baronu Bánfymu vybírati dané a
udržovati spojení s Rakouskem i když do nového
roku vyrovnání provedeno nebude. Čelní liberá
lové Julius a Theodor Andrassy, hr. A. Csaky,
Bathyany, Staray, Szechenyi atd. vystoupili z li
berální strany. Císař prý ale nepropustí Bánffyho,
bude-li za nim většina Chorvátského ministra Jo
sipoviče nahradí prý hr. K. Pejačevič,

Dodatečné zprávy.
Zprávy diécesní. V Pána zesnal: p.

Karel Góbl, farář Svojanovský na odpoč v Heřma
nově Městci, 1 dne 27. listopadu, (naroz. 1832, vysvé
cen 1957.); p. Jos. Militký, katecheta škol realných
v Pardubicích, 1 dne 1. prosince (naroz. 1846, vysvě
cen 1870) Vyznamenáni jsou: p. Ferd. Kopecký,
b. vikář a děkan na Veliši jmenovén čestným konasist.
radou, p. Jan Tichý, vik. eekret. farář v Ostražně,
p. Frant. Vohnout, bisk. notář, farář veŽlunicích,
jmenováníděkany; Expositorium canonicale
obdrželi: p. Frant. Hanzl, farář v Hradisku, p. Váci.
Kohout, farář v Němyčovsi, p. Václav Vintera, farář
v Běronicích, p. Karel Jedlička, farář ve Vreci; far
ní synodalie: p. Jan Pánek, zám. kaplan v Dy
mokarech. Ustanovení: p. Vinc.Jůzl, farářv Nové
Vai, za faráře do Libice, p. Václ. Veselík, administra
tor za faráře v Brandýse n. Orl, p. Frant. Víša, koop.
sa administr. ve Svojanově, p Lud. Císař, kaplan za
administr. v Častolovicích, p. Em. Čihák, administr.
za koop. ve Vrbici, p. Arnošt Veselý, jáhen za pro
zat. katecheta do Něm.Broda. Uprázněné místo:
Ditlerebach. nově zřízena fara, patron 1ó2e obce, od
9. listopadu; Nová Ves, fara, patron Al. Mixy, od 23.
listopadu b. r.

Svato- Josefskájednota na Slezském
Předměstí pořádá v neděli dne 18, prosince1894
přednáškovou echůzi v hostinci p. Špryňara s tímto
programem: 1. „O robotě stavu roloického.“ Pro
mlaví dp. Dr. František Reyl. „O poměrech řemesi
nických.“ promluví ctp. Čeaěk Buben, kočárník, Za
čátek o 3. hodině odpolední. Uvedeným bostům
vstup volný.

Promoce. Pan MUC. Josef Veverka z Krá
lové Dvora n. L. bude v sobotu dne 10. prosince na
c. k. české universitě na doktore veškerého lékařství
veřejně povýšen.

Rodák opočemský dp. LeopoldSkuberský

vikář v nogora jmenován byl farářemv Loki uSteinbracku ve Štýrsku a bade dane 1. ledna 1899 slavně
installován.

Sebevražda. Héjtman od 18. pluku BÍOHI
dostav dovolenou, zastřelil se ve čtvrtek v Czegledě
na hřbitově.

Poddůstojnický Jubilejní večírek
uspořádali šikovatelé všech zdejších pluků na oslava
císařského jabilea 2. prosince v Adalbertinum. Zá
bava i budební produkce byla nejvýš zdařilé. Zábava
navštívili důstojníci i přečetní civilisté.

Na c. k. vyšší realce v Hradci Král.
oslaveno bylo padesátileté panovnické jubileum
dne 2. prosince slavným službami Božími a Te
Deum v kapli ústavu. Po mši sv. převední byli

žáci do kreslírny, již slušně vydekorovali prof.
Vančura a assistent Bronec. Zde připomněl
ředitel žákům velký význem dne, načež professor
Bed. Konvalinka vylčil velicedůkladnoupřed=
náškou dějiny vlády Jeho Veličenstva. K oslavě
dne podělem byli 34 žáci částečně neb úplné
obleky v ceně g50 korut, sbor professorský složil
jistinu k opatření potřeb pro studentskou obsa
vatoř astrowomickou, již slíbila zříditi slavná obec
Královéhradecká pro zdejší studující. Slavnost ju
bilejní zakončena bvla v neděli případnou exhor
tou ketechety vdp. prof. Frant. Tondla.

Na pokračovací škole průmyslové
oslaveno jubileum v nedeli dne 4. prosince mší
sv. v kapli realkv, po níž ředitel k žákům pro
mluvil v kreslírné o významu jubilea.

Ku zřízení stadentské obsavatoře
astronomické v Hradci Králevé daroval
pan Josef Macbaček, sládek v Žitomíru, 20 rublů.

Kutnohorský extravlastomec kupec
Procházka, který plače nad lesy, pranic nepla
kal, když | pro. obecní | policii kupoval © sukno
u německého žida Bassa, kdys purkmistr Macháček
kupoval hruně u židovského Němce Muka a šicí
stroje u dajčnacionála Machanka, když p. dr. Pacák
si vzal za koncipieota žida, když v obecních činžá
cích se roztahují nečeši a nokřestané na úkor domá
vích živnostníků, (

Obcení zastupitelstvo v Hlízově a.
v Nových D'orech zrušilo na oslavu jubilea
J. V. školní plat.

"Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 3. prosince 1898. 1 hl

penice ul. 7:35 až 800, šito sl. 5.05 aš 6-90, ječmene
500 sž 6-85, oves zl. 3-70 už 3:00, proso sl. 4-80 aš
5 00, vikve £l. 450 až 590, brácb sl. 7:70 al 8.50
čočka zl. 15-00 až 16:75, jáhly zl. 9-00 aš 000, krup
9 00 aš 21-—, bramborů zl. 1:20 až 140, máku 18 al.,
lněného semene 8 zl., 100 kg. šitných otrup 8-20 al.,
1 kg. másla čerstvého 110 sl., 1 kg. sádis vepřového
080 sl., 1 kg. tvarohu 0:14 zl., 1 kopa zelí 800 ul.,
1 kopa kopusty O— sl, 1 bl. cibue 380 sl., 1 kopa
drobué zeleiny 000 zl., 1 bl. mrkve 1:00 al., 1 hl. ja
blek 0-00 zl., 1 hl. krubek 000 zl.

Nápěvy k českému oltáři,
právě by v tisku dokončeny a možao objednávky jiš
vyřídit. Knihačítá 122 stran. 50 (formát Oltáře)a pro

dává se (bez frankatury):
1 brožovaný výtisk . . . . - « - sa 15 kr.
1 v poloplátně váz. vý'iak sa 22 kr.
1 v plátně váz výtisk . . . . - . 14% kr.
1 v plátně váz. se ulaceným křížkem | za 327kr.

Pro knihkupce cena při brož. v ích o 3 kr.,při.
vázaných o 4 kr. nižší.

Jelikož Nápěvy objednárány budou jen po jednotlivých.
výtiscích, jichž cena nízká nedopouští zasílání zvláštních
účtů, díti se bude zásilka Nápěvů při objednávce do B
kusů- jedině proti předem zaslanému obnosu, k němuž

račtež pl. t. objednatelé přiložiti na porto
pří 1 výtiska 8 kr.,
„2 8 n 8 v
„4-6 „ 10,

ORB>Hine varhan k čes. Oltářía kniha nápěvu
k něm. Oltář nacházíse v sazbě.ij :

Aby Hlas varhan aspoň v částech dříve dostal se
do rukou žadatelů, bude vydán postupně asi ve 4 neb 6
sešitech „Mápěvy k Oltáři“ obsahují melolie pro
zpěváka ku všem písním v Oltářiobsaženým. Kromě toho
i chorální nápěv k liianiím— Otče náš, Zdrávas Maria,

Pod ochranu Tvou, Zdrávas Královno, Anděl Páně.

Při nápěvech podložen z pravidla pouze1. verš, tam však
kde by mohly nastati obtíže s podkladem textu, aneb kde 
praktická potřeba toho se ukázala, podložen jest text tak,
aby snadno vpraviti se mohli do nápěvu i i, kteří „Ná

pěvů“ po ruce nemají.

Aby při zpěvu náležitě se dbalo slovného přísvaku, vy
snačena jest v „Nápěvech“ tučnějším tiskem slabika hlavní:

přízvuk ve slově mající.
Při každé písni označeno, odkud nápěv vzat byl.
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G pravý, z italského vína, třiletý, 1 litopat po 3 zl.
z vína ovocného, šestiletý, 1 litr po

Cognac 1 al. 75 kr.

Slivovici starou 1 litr po 80 kr.

Borovičku pálenou z tatránských jalovčinek, 1litr po 80 kr. vše jakosti výborné
avšak v cenách jakosti přiměřených. na

bízí závod na zužitkování ovoce

JU, C. dos, Tomáška ve Vysokém Mýtě.
Cognac, který se z uherských továren 1

litr po 80 až t zl. ve velkém prodává ado Prahy
v značném množství dováží, nemůže býti a není
cognac prevý, nýbrž padělaný; neboť 1 litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého, když
2 apparátu teče, 1 zl. 50 kr.

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys. Mýto
obal neb soudky účtují se v cenách vlastních,

Vzorky zasýlají se zdarma a franko.

SRB> Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15pro

cent. ji

Odraná mánka: Kotva.

LINIMENT. CAPSIGI COMP.
z Richtrovy lékárny v Praze

uznává se za výborné, bolesti utiŠující natírání; jest
na skladě ve všech lekárnách za 40 kr., 70 kr.a 1 zl.
Všeobecně oblíbený tento

domácí prostředek
žádej vždy jen v původních lábvích « naší ochrannou
známkou„kotvou“ z Richrovy iékámy.PE

dBuď opatrný a přijmi jen lahve s touto
vevhrannou známkou za původní přípravsu.

Richtrova lékárna „U zlatého Ivz“ V Praze,

W- NejlepšíSN

slovánkou Slvovic
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

M.Nesňal v Uherském Brodé
(Morava).

7R
Prodám dům

v tměstýsi podé) c. k. erar. silnice 20 min. od dráhy
tři čtvrt. hod. od krajsk. města solidně stavěný slu
neční strana, vys. přízemek s ovocnou zahradou 3
velké pokoje do předu, 1 menší. 2 kachyně a spížník
na straně do zahrady. Hodí se pro pensistu, nebo
pro zařízení každého obchodu. Laskavé nabídky pod

znač. J. M. 40 do admin. t. l.

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlastní dílně na umělé truhlářské i čalou

nické zboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
se dřeva ořechorého, dubového, černého a vyklá

daného 
OW pórovky a žíněnky, U8

spony a záslony do oken, bladké i sdrhované dle
frano. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných,

EXumpolecká
sukna a lodny.

Dámské lodny.
Modnílátky oblekové va simníky a
haveloky z čisté ovčí vlny v levných

cenách doporučuje

Karel Kocian,
soukenický a první |[zasílatelský "závod

v Humpolol.
Vzorky k nahlédnutí franko.

:
:

o. a . se .

E LUDVÍK NEJEDLÝ, ©

É v Novém Bydžovědříve v Hradci Králové

udporaču je svůj atelier k provedení všech de.
korativních

male“ kostelů ©
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchého už do
uměleckéhospracování, restauruji staré malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
luji obrazy nové. 12)

Návrhy ve slohu stavby kostela se na
požádání ochotně vypracují a rozpočty předlož'

-PIDDTDU

„ hd ab. 3 TjE- <
m M Unedááblat tá“ VI TNT TNT TU 8] |

. Nm .

|
|
|

Dekorační malíř a pozlacovač

JAN BARTA
1

v Rychnově n. Kn.
Staré náměstí čís. 79. 4

doporučuje se P. T. dachovenstvua pa- 8
tronátním úřadům

pro malby ohrámů a po
zlacování oltářů

a veškerých potřeb kostelních.

Malby podobizen v barvách i kresle
ných, dle zaslauých malých podobizen,

za jichž správné provedení se ručí.
Ceny co nejmírnější. 269

Plány na malby kostelů vypracaji na
požádání ve všech slozích s přilože

nými rozpočty.

4
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Tabulky 5 modliidamů:

k požehnání „Panem de coelo“,
po mši sv. „Zdrávas Maria',

do sakristie s modlitbami kněze při obláčení
bohoslužebných rouch .

Erásné provedení písmem i způsobem missálovým. Pro
dávají se nalopené (po 15 kr.) i nenalepené,

První dvě tabulky v úhledných černých deskách 50 kr

Objednávky vyřizuje

- Bisk. knihtiskárna.

©
Založeno r. 1821.

Nejstarší závod soukenický
(v Rychnově n Kn.

firmaJosef Jaroš
(majitelAnt. Jaroš)

nabízívelký výběr látek pro dobu

pdzimní a zimní
všeho druhu v cenách rejmírnějších.

OOOOO000000000
ůjksvěmulZvláště upozorňuje na lilky pro

vld. duchovenstvo a úřednictvo.

Vzorníky na požádání franko. Objed
návky vyřizuji se vzorně a rychle.

GaP" Na zvláštní požádání prodává se
též na splátky.“ij

Cenynejmírnějšíl

Založeno r. 1821
OO0000000000000

OODOOOOCOOOOOOOOO

8sv

Phěnixova pomáda
poctěna CEMOU výstavy pro zdravotnictví a ošetřování ne
mocných ve Štutigartě r. 18no., jest dle lékařských úsudků
a děkovacíchpřípisů jediným vskutku reelním a
neškodným prostředkemku docílení plného a buj
ného vlasu u dam i pánů, jelik:žina Zamezení vys
padávání vlasů a tvoření se lupu; i zcelamladí
pánové dosáhnou její užívánímmohutného kniru, zá
ruka za výsledek a neškodnest. Tvglik 80 kr., pošt neb

dobírkou go kr.

KUCHAŘSKÁ©
e ŠKOLA.

Sepsala Marie B. Svobodova,
ve Zvoli u Jaroměře.

lo | vd.

: za Dílototo jes“ ConejÓpodoporučeno“ sl. správami bospodářský h i hospodyň
ských škol, a mimo todošlo apisovatelkýn:mnoho pos
chvalných uznání,jež souhlasné pravi. 4£ jest to
dílo velmi praktické, vzhledem k obsahu velice levné, že
se každé domácnosti vyplatí, uno jedna paní píše, že by
touto knihou nabyté vědomosti nezuměnilu ani za 100 zl
a že šťastná nevěsta, jž se do výbavy dostane.

Celá kniha čítá 929 stran velké osmerky
jest v komisi pp. Bursika a Kohouta, knihku:
pectví české university V Praze.

Krámská cena 4 zl. 60 kr; u spisovatelkynr ač
vlástní požádání také v ceně mírnéjší afranko.—- 29

|OOOOOO000000000000
Právě vydaná

Česká mše pro lid
na slova Boleslava Jablonského

(«Tobě, Pane, na výsostí . « )
složilIN'rantišek Dicka.

Op. 15a Vydání pro smíšený sbor s průvo
dem varhan (ncobl.) Partitura a hlasy za 1 al.
50 kr netto, hlasy po 15 kr. netto. 1540

Op. 15b Vydání projeden i dva (dětské) hla
P sy s Hrůvodem varhan nebo harmonia

Partitura a hlasy za 1 zl. 30 kr. netto, hlasy po 13
kr. netto.

MNápěv s textem za 10 kr. netlo.

NakladatelFr A Urbánek, český knihkupec
v Praze, JUvedleNárodního divadla.

gap- Prvý český závod hudební. “giš

OO00000000000000000
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Ť k Nápěvům Oltáře (čes.)
PV l] Val al vyšelsešitI. Stran28for

máta */,, cm. Obsahuje
písně pohřební, adventní, vánoční, po zjevení Páně,

stní, velikonoční, k Božímu Těla, svatodašní a ně
Které obecných mešních (celkem 52 nápěvů).

Cena brož. výtisku 80 kr., poštou B kr.



Veledůstojným a velebným pánům
duchovním,velectěným pánům před
staveným klášterů a jiných ústavů.

Odporučuji pro nastávající období vánoční za vhodné
dárky pro mládež školníi pro osoby dospélé svůj rozsáhlý

nklad OhTÁZKŮSTalÝCŮ
všelíké velikosti v jemném barvotisku na papíře a atlasu
nejsovějšího a nejzdařilejšího provedení, i fotografie pod
broušeným sklem k postavení neb zavěšení v ceně nej
levnější.

Vsortyposílámna pošádáníbezodkladů,též co
nejievnějí účtované a posloužím milerád, přeje-lí si kdo
svláštní výběr. Velikým bude mi potěřením, M můjsklad veledůstojní dachovní pání doHradce lové při
cházející vzácnou návštěvou.

Za četné sakásky prosí ve vší úctě nejoddanější

Jesel Pacák, dříveÓsň.Mahrle.
Sklad obrázků v Hradol Králové. Tomkova ul š. 202/4

Atelier pro malbu dekorativní

specielně kostelní.
Návrhy přesněve slobu vypracují se bezplatně.

Za solidné provedení záruka.
Malba nových a restaurování starých, sebe více

zašlých obrazů

Vilém Wondřejo,
akademický a dekorační malíř dříve ve Vídni,

nyní v Praze, Smíchov, Celná ul. č. 68.

XX
Založeno r. 1850.

Karel Zavadil,
sedlář a pasíř v Chrudimi

doporučuje

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše slině v ohni zlacené a stříbřené začseručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy,
snovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
zašlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů, monstrancí,cíborií frelikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pontifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

XKIRIOOOOOOOOXAOOCX

Muzikální katalogy ě
pro klavír, harmonii
um housle, cello oi
teru, komorní hudbu
orchestr, kytaru, pís=
ně humoristika, cho
ry, duetta, terocetta.

díla studijní atd.
sasýlá sdarma a franko

OTTO MAASS,
SB“ sklad a výběr muzikalii

Vídeň VI2 Mariahilferstrasse91.

KXXOOOOOOOOOOOOOCN
KAIAICC

Jeho bisk, Milost Pan Dr. Michal
ov. pán Rampf, biskup Pasovaký,

píše o spisech Dra. K. Maye:
„Četba těchto knih je stále zábavna a napí

nava; poskytuje však také mnohostranné poučení
o zeměpisných i národopisných poměrech. Přede
vším však dlužno přiznati, že kniby Mayovy jsou
prosty všeho, co by uráželo mravnost meb nábožen
ství; ba co více, ony přím> nabádají a povzbuzují
k mravnosti, tak že je i mládeži do rukou dáti
smíme, zajisté ke skutečré její radosti.“

-Ze spisů Dra. K. Maye vychází právě v ne
skráceném aulorisovaném překladě českém nejlepší
jeho cestopisný román „Po stopě slého činu“ 8 il
lustracemi J. Ulricha ve dvouarchových sešitech
po 16 kr. Předplatné na 10 sešitů zl. 1:50, při
jímá každé knihkupectví i nakladatelství Jos. R.
Vilímka v Praze, Spálená ulice č. 13.

*
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Na zemké jubilejní výstavě v Praze 1891. : Zlatá medalie
Na zemské hosp. prům. výstavě bulharské v Plovdivu 1898
nejvyšší vyznamenání: Čestnýdiplom státní. Na hospodář
sko-průmyslovéa národopisné výstavěv Hradci Král. 189
Nejvyšší vyznamenání: Zlatá medalie s korunou. Na Nár>
dopisné výstavé koslovanské v Praze 1895. 1. cena

tný diplom N. V. Č.

Česká, na četných výstavách prvními cenami
poctěna

továrnana piana, pianina, ha monia a varhany

AL EUGO LEOTA v Hradci Králové,
Filialní sklady: ve Vídni [TI Salesianergasae 31. v Brně
Orelská ulice, č. 7. v Praze: Kr. Vinohrady Karlova tř:
č. 8. odporoučí českému hudebnímu obecenstvu svá nej

lépe osrěděená

W*>piana, pianina G
angl. repetiční s obyčejnou vídeňskou mechanikou nového

sna sdokonalsnéhoprovedení

harmonia evropské a americké soustavy
všech rozměrů v cenách, při řádné zevní úpravě, zaru
čené trvanlivosti a vyrovnané uhlazgnosti | vydatné svuč
nosti neobyčejnělevných. Též na splátky za výhod

ných podminek.
Obrázkové cenníky na požádání zdarma a franko.
(99) Záruka pětiletá.nh
AXKAOOOOOOOOOOOOOCOOXCX

Velesl. c. k. místodržitelstvím koncessovaný
Elektro-technický a optický závod

František Bernard,VHOŘEKUTNÉ
odporučuje za .

nejvhodnější dárky vánoční
brejle a skřipce ze zlata, niklu, želvoviny a j. Kokátka
divadelní v skvostné úpravě. Teploměry okrasně prove
dené, tlakoměry přesně ukazující, rýsovadla výtečné ja

kosti, lupy a dalekohledy a j.

ORP Velký výběr mechanickýchhraček=
parních strojů, elektrických motorů, locomotiv k ním pří
sluších strojů, vozíků a kolejí a j. vše ve skvostné úpravě

a přesné jdoucí.

Jediný oprávněný sávod ku sařisování telegrafu, telefon
a modu v Kutné Hole. m, tekfomu

Elektrické světlo v každém rozměru!
Správky a opravy rychle a levně! Na venek obratem

. posty!

XXX XXYXXXXXXXXXXXX

mp- Kupujte české losy. -05 M

tektury a inže0 SY vPraze.
Hanivfha:Demantový šperk

v ceně 25,000 korun.
Geltem200) výherrvceně(0 kor.

věoné loterie
výstavy archi

Cena losu 9koruna.

Aipaka E
Na úplný oblek 8 m.

AB*21. 10.80.
Vzorek této látky, jakož 1bohatý výběr moderních
drahů na obleky, svrchaíky, zimníky a menčlkovy
jen zaručené jskosti a v mírných cenách se ma

požádání k nahlédnutí franko zašlou.

První český zasilatelský závod
Ed. Doskočiíla v Choezi.

JAN KALIS,
hodinář a zlatník

v Rychnově n. Kněžnou
doporočoje :

ráj hojně zásobený sklad zlatého a stříb. zbošíhodta kývadlových, kapesních v canách mírných
a se zárukou.

Vhodné vánoční a moveroční dárky u
velkém výběru.

soukeník

]ali Horák, vRychnověn,K
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobu podzimní a zimní,
Též velejemné

látky na taláry,
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Učíňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Též ma splátky bez svýšení cen!

Saně
nejnovější soustavy

práce solidní ceny levné
dovoračoje

«s ČENĚK BUBEN©
kočárník v Hradci Králové.

Vyznamenáno na výstavách: V Jaroměři stříbrnou, v
Dobrušce zlatou, v Praze státní bronzovou medailií,
v Hradci Králové nejvyšší vyznamenání čestný diplom

s právem ražení zlaté medailie s koranou.

Josef Krejčíkv Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné, ©. 612.-VII
Sklad Eliščina třida č. 24.

doporučuje uctivě
svéchvalněmámé: Sochy, oltáře, křížové cesty,

jesle, Boží hroby, kříže, kazatelny, zpovědnice, křtitelny, konsoly,svícny, lustry, pulty
atd. dle slohu kostelů 265

Renovace starých oltářů a kostelních
Zařízení.

nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně aPůvodní
franko.

O000000000000000

zminsterské, zdolony žinilkové atd. v

359—4

O000000000000000000
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Číslo 50.|

šela. Čtenářové „Obnovy“ znají politickou, národní
i společenskou činnvst Riegrovu, z četných našich
článků. Dnes veškerý lid český souhlasí 8 námi,
že dějiny českého národa od let čtyřicátých do let
devadesátých jsou životopisem dra. Frantiska La
dislava Riegra, který stál u kolébky všech našich
důležitých podniků národních. Rieger sháněl a
ustavil českou společnoať, organisova] pražské živ
nostnictvo, budil české studenstvo i lid, plamen
nými slovy hájil přirozená práva našeho národa
jiá r. 1860; Rieger pomáhal budovati naše Ná
rodní divadlo a organisovati veškerý český lid.
Rieger dával základy k naší politické i národo
hospodářské naší literatuře, k zakládácí záložen,
spořitelen. zemské bypoteční a zemské banky, po
jišťoven; Rieger odůvodňoval zřízení jubilejního
fondu císaře Františka Josefa I., který má hospo
dářským, řemeslnickým itovárním dělníkům stejně
jako učitelům, rolníkům, živnostníkům zabezpečiti
jisté důchody pro stáří aneb aspoň přilepšenou
pro jiné jejich příjmy. Rieger organisací pražského
měšťanstva dobyl nám mati českých měst, krá
lovské Prahy bned ua počátku našeho ústavního
života a tím dán popud a příklad, že národa byla
vrácena celá řada měst královských i jiných. Rieger
nám dobyl škol, od těch nejmenších do těch nej
vyšších a různých odborných, zkrátka, Rieger pra
coval neúmorně a nezištně všude tam, kde národu
prospěti mohl. Rieger nebyl advokátem, nebyl
úředníkem, nebyl placeným hodnostářem, ale pra
coval po celý život svůj národu zdarma. Nezištně
a sdarma od 18 do 80 let!

Dr. Fr. Lad. Rieger, jenž vlohami a nadá
ním svým mohl poklady nahromaditi pro sebea
svůj rod, ten veškeru svou sílu a práci věnoval
národu; Rieger pro svůj národ chtěl vše, pro sebe nic.

A přece i Rieger byl podezříván, hanobep,
připraven o lásku národa lidmi, kteří lidu moc
slibovali, ule ničeho nesplnili.

Rieger obětoval i lásku svého národa, poně
vadž chtěl mu prospěti pro budoucnost, Rieger
nezadal svého lepříbo přesvědčení, ale bájil ho do
krajnosti,

K m E omoledne.| IV. Ročník.

Roku 1891 byla při volbách dne 2. a 4. března
staročeskástrana smetana— a 8 ví téš dr. Rie
ger. Příčinou byly vídeňské punktace, v nichž
učiněn byl pokus na základě vzájemných rovno
cenných ústupků docíliti jisté vycházení Čechů s
Němci. Mladočeši prohlašovali punktace za zradu
na národě — ač nám na sněmu zabezpečovaly vět
Šinu na věčné časy a tudíž i zákonodárnou moc
a rozhodování v zemském výboře i na sněmu —
Rieger prý prodal národ za trochu koňaku a nal
žovský sýr. Tak daleko šla zášť a nízkosť stran
nická! Než ve straně vítězné nenašel se ani je
diný dostatečně nadaný vůdce, který by byl do
vedl dra. Riegra nabradit v jeho dalekosáhlé a
všestranné politice jakož i ve vlivu jeho na ví
deňské kruhy rozbodující. O Riegrovi se vědělo
vždy, že věří v to, o čem mluví, že hájí jen to,
co za právo a pravdu uznává, avšak o jeho od
půrcích se to vždy říci nemohlo. Nejlepší mužové
V narodě i státě nepřestali o každé důležitější
otázce tázati se zkušeného dra. Františka Ladi
slava Riegra, v národě se prolomily suggerované
předsudky o Riegrovi, národ přestal věřiti tvrze
ním a nadávkám „Nár. Listů, Šípů a Podvysockých“aoslavnostiFrantiškaPalackéhooctl
se dr. Rieger opět v popředí lidu českého a slo
vanského. V „Nár. Listech“ stal se sice pokus se
slabiti oslavu Riegrovu, ale rozhodná vůle národa
donutila i je k zastavení staré zášti a osobního
boje.

Myšlenka Riegrova konečně zvítězila, čeští
poslanci dělají politiku Riegrovu opět a tím ma
dali nejen věcnou ale i osobní zadosť učinění.

Také jiná závažná věc dnes již jest jasná,
poněvadž dotvrzují ji skutkové. Vyrovnání s Němci
roka 1890 padlo předevšímbeslem, že protržena
byla rovaoprávnosk národní. Rovnoprávnosti tehdy
obecně rozumělo se jediné tak, že v královatví
českém každý úřadník státní musí znáti obojí
zemský jazyk a ve své poctivosti vůdcové strany
staročeské neváhali doznati, že tento princip jest
unktacemi protržen. Leč jak jest dnes a jaká

ormule rovnoprávnosti již prakticky domobla se

půdy jazykovými nařízeními, kteráž uznáváme zaspěch věci České a proti nimž odpůrci naši zdvibli
odboj otřásající samými základy státními? Byla
v nařízeních těch provedena ona rovnoprávnost,
o kteréž roku 1890 doznati se musilo, že byla
protržena? ©Známoť každému, že nikoliv, nýbrž
že přišla ku platnosti zásada jednojazyčné rovno
právnosti, která dvojjazyčnou rovnoprávnost (zna

O

lost obojího jaryka u všech úřadníkův státních
dnes jako roků 1890 protrhuje. A tak zvítězil
posléz přece jen princip 1oku 1490 naprosto od
suzovavý, princip na zákládě jehož vybudoval dr.
Šole svůj jazykový návrh, princip jenž později vys
světloval a obhájil jako výhodný a praktický mi
nistr dr. Kaizl a jenž posléz skatečně stal se plat
ným právem, kteréž vyvolalo trvající dodnes ne
smiřitelný odpor německo-nacionálni. To jest fak
tum nejvýš závažné ku spravedlivému posnzování
a ocenění Riegrovy politiky z dob panktací, proti
kterým v zásadé a původně ani Julins Grégr ani
Eim nebyli.

Šlechetný Rieger proti svým odpůrcům ne
užil nikdy zlého a příkrého slova a věda, že dle
staré své zkušenosti dobře činí, rád vše zapomněl
a odpustil.

Riegra oslavoval tyto dny celý národ český,
všichui Slované, a to bylo šlechetnému krnetu za
jisté nejlepším dostiučinéním a nejsladší odměnou.

Ovace v divadle a v Riegrově domě.

V pátek koualo se slavnostní představení v
Národaím divadle na počesť 80 narozenin p. dra
Fr. L. Riegra. Přítomni byli místodržitel brab.
Coudenhove, nejv. zemský maršálek koíže Lob
kovic s četnou šlechtou, president české akademie
Hlávka, rektoři obou vysokých škol, starosta
pražský dr. Podlipný, četní poslanci, státní, zemští
a okresní hodnostáři, učenci, spisovatelé a výkvět
pražské společnosti. Slavný kmet seděl v loži se
Bvym synem universitním professorem dr. Bohu
šem Riegrem, ve vedlejších ložích seděli jeho
zeťovédr. Brát a ředitel Červenka a švakr,
uviver. prof. dr. Jan Palacký. Za posvátného
ticha počala předehra Dvořákova k Šamberkovu
Kajetánu Tylu, na to berec Šmaha přednesl Kad
nerův proslov a za jevištěm zapěna Riegrem aslo
žená píseň „Není muže nad kováře“. Pak sebrán
Dvořákův Jakobín, k němuž text sepsala Riegrova
zvěčnělá dcera, paní Červinková, a v níž jednu
píseň složil starý Rieger. V divadle se dály Rie
grovi bouřlivé ovace, zvláště když byla opona vy
tažena nad živým obrazem „Česť a sláva Riegrovi.“
Před divadlem, ve Ferdinandově Jungmannově a
Palackého třídě tvořily tisíce obecenstva Špalír.
Když se Rieger objevil u vchodu z divadla, za
burácelo královskou Prahou hromové volání slávy,
a když Rieger usedl do povozu, vypřažení koni,
a muži, starší páni i studenti podavše si rure v řetěz
táhli u vítězoslávě Riegrův povoz k jeho obydlí v

FEUILLETON.
Milion.

Nic neznám nad zvuk trubičky,
když troubí postilion,
on v psanich nese hubičky
a každou za milion. —

Toť se rozumí, lacinější již jednou hubičky
nejsou. To je taxa — jedna za milion. Od té ne
smí upustit ani mládenci našeho hospodářského
spolku pro okolí Hradce Králové, kteří pořádají
ples dne 14. ledna v Kuklenách. Počítáme-li, že
každý mládenec vytančí si jen jednu hubinku,
tedy by mohli hned založit klub milionářů a bylo
by po krisi zemědělské v okresu hradeckém, par
dubickém, -hořickém, jaroměřském, nechanickém
okamžitě. Počítáme totiž, *e ples navštiví švarní
mládenci a hezounká děvčata z celého Polabí, a
še ty miliony nenechají ležet jako mrtvý kapitál.
Toť se rozumi, pořádní milenci neplatí papírem
— a že se tedy bubičky budou účtovat »ve zla
tě«. Milion ve zlatě | Čtenář— není-li právě sám
milionářem — si tak z hluboka povzdychne: Pa
ne Bože, milion ve zlatět Vidíte čtenáři, já dám
keždému s Vás milion ve zlatě, ale s tou pod
mínkou, že si to hned, sám a najednou odnesete.
Spanilým čtenářkám, těm nabízím hned dva mi
liony — ovšem vkorunách slatých, protože k da
mám musím býti dvojnásobně úslušným a ochot
ným. Zlata čistého, ryzího — jako je ta dívěí lá
ska — za 2 milionykorun ve zlatě,— ovšemže si
Jaskavé čtenářky ty miliony také vlastnoručně na
jednou odnesou, Vy přijímáte? Nu, proč ne? Te
dy prosím. Zde alate za milioo — píši jeden celý

mihon — v jednom kousku. A ten kousek zlata
váží maličkost 772 kilo — i drobet víc nebo míň,
dle ceny zlata. Řekněme okrouhle 7%, metrických
centů. Tak, je-li libo, jen si ho odneste. Deska
zlatá, jeden metr do čtverce a čtyři centimetry
tlustá, právé milion. Pod postelí si to může člo
věk uschovat, S tím kouskem provedeme nyní
několik početních zkoušek,

Především třeba vysvětliti spůsob, jak se vy
počtou udaná čísla Krychlový centimetr zlata váží
19'3 gramů, a gram stojí asi 1:30 zl, nebo něco
málo méně, nevím již zcela jistě, co jsem za tu
desku dal, když jsem ji kupoval. Má tedy deska
zlata 1 metr do čtverce a 1 centimetr tlustá deset

tisíc kostkových čili krychlových centimetrů a
každý krychlový centimetr má cenu 25 zl, tedy
deska ta čtvrt milionu. A 4 centimetry tlustá de
ska dá právě celý milion,

Je to tuze jednoduché počítání. Teď tu de
sku rozválíme na plech, čtvrt milimetru tlustý,
Bude ho 160 čtverečních metrů, nebo čtverec, je
bož strana měří 12 a půl metrů. A nyní zase
z toho udělejme drát, asi tak tlustý, jako drát
ku pletení © milimetr v průměru; ten bude 50
kilometrů a 761 metrů, sahal by tedy někam až
mezi Chrast a Skuč, k Červenému Kostelci, za
Králové Dvůr, nebo ke Kostelci n. O, a Ziželicům.
Již jste si učinili dobrý pojem o tor, co je mi
lion ve zlatě. Míním, že ano. Nanejvýš snad bych
to měl k vůli lepšímu názoru ukázat in natura,
Snad, až bude pěkně někdy — jistě Vás pozvu.
Jedním milionem dal by se ovšem celý okres krá

lovébradecký, když ne již koupit, nr- aspoň pozlatit. Byla by to hezká podívaná na Štědrý večer,
když by po pozlacených střechách běhalo obvyklé
zlaté prasátko.

Ale pardon! Vždyť jsem chtěl také mít uče
nou řeč o milionu. S panem Elejnicem v Kutné
Hoře ovšem ne, ten se bojí milionu jako čert
kříže a pan koželuh Macháček, advokát dr. Pacák,
uzenář p. Jaeger a Emil Procházka, ačkoli je ku
pec, také.

Slovo milion pochází právě jako slovo cer
bulát — uebo li cervellat z italského, a znamenalo
původně 10 soudků zlata, tedy slušné jmení —
že ne? Proto vypada také každý milionář, jako
soudeček. Některé sudy jsou ovšem prázdné, v
těch miliony nevězí a v příslušných k nim hla
vách bývá někdy více slámy a řezanky, než-li
zletých zrnek moudrosti a pravdy. To tak mimo
chodem.

Vratme se tedy k milionu. Ve smyslu ab
straktním užívá se ho teprve v XVIIL století.
Vyšší mocniny, tedy billion, trillion mají své nás
zvy již ze 17. století, ačkoli tehdy milionářů ještě
nebylo Ještě známý matematik Adam Riese ne
znal slova milion a užíva místo toho spojení sti
síckrát tisíce, L. Páně 1535 vyslovoval na příklad
Adam Riese 86.789,325.178 : »šest a osmdesát ti
síc tisíckrát tisíc — sedm set tisíckrát tisíc, devět
a osmdesát tisíckrát tisíc, tři sta tisíc, pětadvacet
tisíc, jedno sto sedmdesat osm«, Je to trochu ďiou
hé. Nyní to prostě vyslovíme: »osmdesát šest tisíc,
sedm set osmdesát devět milionů, tři sta dvacet
pět tisíc sto sedmdesát osm«. Stačí tedy méně
slov na tuto sumu.

Co jest to milion vteřin? Naši mládenci
okresní to musí vědět, poněvadž každou vteřinu“
se blíží kuklenskému plesu, zamilování, hubičce a
možná i svatbě své. Milion vteřin uběhne neto
za 11 dní, 13 hodin, 46 minut a 40 vteřin. Den
má totiž 24 hod., čili 1440 min. neb 86.400 vteř.



domě, které krášlí poprsí Františka Palackého.
Ovace tu nebraly konce a Rieger děkoval pobnot
k slzám nadšenému lidu, který zpíval naše hymny
„Kde domov můj“ a „Hej Slované.“ Na to sapěl
pražský Hlabol sbor Tovačovského Vlasti. Pp. Voitl,
Vendulák, dr. Fleischmann a Macháček úli pak
Riegrovi blahopřát. Potom děkoval Rieger stoje u
okna své pracovny lidu na olici praviv: „Děkaji
Vám srdečné za tuto poctu, pohnut vyznávám, že
cti této nesasloužím (Bouřlivé volání: lásky I lásky 1)
Jen tolik mohu říci, že poctivě (uno, poctivé, po
etivě!) pracovaljsem v duchu svého drahého otce
Sláva Palackému! Sláva Riegrovil) A přeji si
en, aby všichni, kteří přijdou za námi, pracovali

tak upřímně pro národ, jako pracovali jsme myl“
-- Na ulicích zaburácely nové ovace a volání:
„Ať žije největší a nejvěrnější Čech! Sláva Rie
grovil“ — Pak se lid sa zpěvu vaší národní
hymny rozešel.

Manifestační ochůse na radnici.

V sobota dopoledne konána byla na pražské
radnici slavnostní schůse ku poctě 80. narozenin dra
Riegra. y i Moravavyslalysemsvé delegáty;
šlechta, koěžstvo, vys. školy, poslanci, zástupci sa
tmosprávy a všech výrob. tříd lidu zastoupeni. Osla
venec byl nadšeně vítán. Bývalý starosta p. dr. Šolo
promluvil pak o významu Riegrově a podal rázo

od obšírný a důkladný obraz celého déjinnéhoobdobí, jež je činností dra Riegra repraesentováno.
Dr. Jaromír Čelakovský jimenem strany avo
bodomyslné podal obraz o činnosti Riegrově na
poli kultarním. Jménem konservativní šlechty po
zdravli RiegraJ. J. knížeJiří Lobkovic. Pravil
mezi jivým: „Vděční jsem vám za vše, co jste po

dlouhý svého veřejného půsabení učipil pro
národ a vlast a za to, že jsté vždy byl zastancem
avornosti všech vrstev lidu i smíru s drubým zem
akým kmenem. Dr. Podlipný oslsvovalčestného
občana města Prahy a podal Riegrovi z usnesení
zastupitelstva čestnou zlatou medailli volaje: Dr.
Rieger nechť dlouho jost zdráv, nechť dlouhá a
dlouhá léta ještě žije ku prospěchusvého národa|
Na to Uumočil dr. Riegrovi blahopřání všech slo
vanských poslanoů ze Slezska, kteří do Prahy za
vítati nemohli. Pak mluvili rektor university Mdr.

pojnskere a princ dr. BedřichSchwarzenberg. Skolnírada Jiljí Jahn gratuloval jménem
českých spisovatelů, Kneidl jménem Ú
školské, hrabě Vojtěch Schěnboro jménem
mladých dosud směrů křesťansko-socialních, dále
promluvily deputace amerického klubu dam ajed
noty občanů pražských. Dr. Fr. L. Rieger dě
koval zástupcům všech tříd našeho naroda a pravil
dak mezi jiným: „Já předevčímděkuji Bohu, který
pejlépe ví, co dobrého jsem učinil a který mi za
alatil tím, že mně dopřál dosáhnouti věku tak vy
Šokého v poměrně síle a svěžesti. Jest to zajisté
žtěstí, které málo lidem bývá dopřáno. A i to,
no za živa muži některému se projevuje čest a
oslavoje se takovým spůsobem, jako se mně stalo,
to myslím je rovaěž štěstí. Myslil bych, že naši
lidé nepatřívají k těm, aby svým upřímuým přá
telům za živa dávali avon vděčnost na jevo. Mně
stalo se to a já jsem povinen zkoumati, zda li se
to rovná mé zásluze“. Rieger pak uznal, že pra
coval ve všech oborech, ale vždyť prý všecko le
želo ladem a bylo povinností jeho práce té třeba

nedokonale se uchopit. Pravil, že zkusil mnoho
„rpkostí a těžké z'ráty v životě rodinném, že však
e přece neobyčejně šťastný člověk, uehledě na

úspěchy, kterých se doděl. Pracoval prý z osobní
potřeby u nálady. Vděčně připomenul otce Pa

—— ———
Pravil jsem již na začátku, že hubička je

dle národní písně v kursu jednoho milionu. V
téže písni se též praví:

Panenka pečeť rozlomí
jak mák jí zaplane líc,
tu milý dává vědomí,
že líbá na sto tisíc.

Sto tisíc hubiček, nu — to ještě ujde, ale
milion jich? Nevím, zda-li by který mládenec chtěl
si tu sladkou práci uložit, Dejme tomu, že by Jí
bal nepřetržitě, za vteřinu jednou. Cbudák by
musil líbat 11 dní, 13 hodin, 46 minut a 40 vte
řín a tu by musil jen a jen líbat, nic nejíst, nepit,
nekouřit, nemluvit, nespát. Kdyby byl socialistou
a přívržencem osmihodinné práce a líbal dopo
ledne a odpoledne po čtyřech hodinách a kdyby
v neděle a ve svátky zachovával sváleční kid, tu
by byl s odlíbáním toho milionu bubiček hotov
asi za pět až šest neděl. Nu děkuji pěkně, S tím
milionem hubiček musí býti tedy mládenci skoupí.
S tancováním to by to šlo mládencům lépe. Kdy
by tančili jen polovic tolik co děvčátka, odtanco
vali by si milion centimetrů za jediný ples a kdyby
tančili v krocích jen přímo ku předu, mohli by
hravé dotančit do Pardubic na porter, do Hořic
na suchary nebo do Týniště k paní Ludvíkové
na klobásky.

Aby však mohli v masopustě tančit, musí
býti teď hodni a děvčátka také, vždyť se hledají
beztoho jen pobožné, pokorné, poctivé, pracovité,
pilné, pořádné a pendžité, Některý ženich ovšem
některé přední p vynechá a spokojuje se třeba jen
tím posledním, ale ten toho porléze pyká.K

lackého a starých svých apolapracovníků Siro
bacha, Braunera,Pika rana, Klaudyho,
Tomka, J. Clam Martinice, Mattuše, Zeithawmera,
Karla Havlíčka a jiných. Dobrý Bůh vypravil jej
na cesty života dosti šťastně; dal mu zdravé tělo,
lehce pracojícího ducha a dobré nervy. To mu umož
bilo přečkati veškeré boje, aniž by jimi byl slomen.
Dostalo se ma majetku a dobré ženy, takže od
samého počátku mohl pracovat samostatně a od
daně pro národ.

Poděkokav 80 za projevy lásky a oddanosti
pravil dále Rieger, že vždy pamatoval, že jsme
národem malým. Slovo to nás nemá zbaviti dů
věry. Švédové, Danové, Holanďané Portugalci stojí
čestně mezi kulturními národy a mobou s hrdostí
ukázati na své skutky historické a kulturní. Co
dokázali jiní, můžeme dokázatí i my. Můžeme si
pamatovati, že nestojíme osamělí, že myšlenka slo
vanské vzájemnosti nevymřela, neboť my jejich
kultarní vymoženosti můžeme pokládat za své.
Ale pamětlivi jsouce, že jeme národ malý, musí
me sebrati veškoré své síly, musíme
spojiti veškeré vratvy a stavy našeho
národa od šlechty až k dělnictvo. Bůh
zajisté stvořil krásnou naší zem, aby zůstala ne
rozdělena, vyslovil naději v konečný emír obou
národních kmenů, odsoudil pak jisté ideály, které
sabají za brauice Rakouska. Jako v každém ná
rodě, jsou i v našem spory. Vyslovil 8e, že ztěchto
sporů nových myšlenek se starými konečný bývá
pokrok. My chceme jako národ žíti svým vlastním
životemkulcurním; jako národ malý musíme dbáti
toho, aby zásada práva a spravedlnosti byla 74
chována, aby právo všude bylo prováděno. „To
by bylo, co bych národu svému chtěl doporačiti
pro všecku bodoucnost.“ Odporučoval v menších
věcech snášenlivost a svorný postup k vůli dosa
žení národní svéráznostia seberurčení. Tím-li spů
sobem budeme se bráti v před, pak nám zasvitne
opět stará doba slávy a můžeme doufati, že pří
spějeme mocně ke kapitálu obecné humanity, že
budeme státi čestně mezi národy Evropy“. Ovace
na radnici nebraly konce a když pak 8e vracel
Rieger domů, oslavovaly jej opět tisice lidu. —
Oslavy na radnici mimo zástopce šlechty a du
chovenstva súčastnili se za české poslance dr.
Engel a dr. Herold, za Moravany dr. Pražák, zá
stupcové všech pražských a vynikajících českých
korporací. Z českého severovýchodu a východu
byly zvláště zastoupeny město a okres: Chradim,
Pardubice, Chrast, Ném. Brod, Vys. Mýto, Lom
nice n. P., Králové Městec, Kolín, Jičín, Semily,

elezný Brod, Turnov, Boleslav, Humpolec, Holice,
Dašice, Vys. Veselí atd. Společenstvo mlynářů
okresu pardabického zastapoval p. Morávek z Opa
tovic, Občanskou Besedu v Novém Bydžově p. dr.
Formánek. Město a okres Král. Hradec na pražské
radnici zastoupeny nebyly; osobně se účastnil slav
nosti jen zdejší advokát p. dr. Ryba.

Na výměnku.
Každá naše vesnička má svůj a často zají

mavý dějepis. Ano častokráte nepatrná chaloupka
mobla by o sobě, jak lid říká, vypravovati celé
kroniky. Že tomu tak jest, to nejlépe dokazují
mnohé naše povídky, jejichž hlavní děj vzat bývá
ze vsi, z jednoho domečku, z jedné rodiny. Jest
k tomu však zapotřebí, aby život našeho lidu byl
dobře pozorován, Ale k dobrému pochopení a vy
líčení povah lidových bude vždy a vždy zapotřebí
sualosti náboženského života a to taky z vlastní
a vniterné zkušenosti.

Dám příklad. Kněz jeden volán do přespolní
vesnice k těžce nemocnému otci, výměníku v cha
loupce. Přišel tam. Nikdo jej, ani Svátost neuví
tal, leč stará žena výměníkova, „babička“. Co to?
Tak přemýšlí kněz.

Nechává to až po spovědi nemocného,po nížobyčejně domácí přicházívají k lůžku jeho ku spo
lečným modlitbám. Zvoneček dává zuamení, ale
krom „babičky“ nepřichází nikdo. „Kde jsvu mladí ?“
— „Ve volké světnici“, zní odpověď. Kněz ne

chává všeho a jde do světnice. „Mladí“ jsou tam
skutečně. Jest to syn nemocného a jého mladá
žena Stázička čilí Anastázie. Kněz, jebož onen
„mladý“ žákem býval, praví: „Václave, Václave?
Ty ani nepůjdeš do světničkyY — otce dlouho
miti nebudeš“. — Václav klopí oči k zemi a rdí
se. Na místo něho dí prudce žena: „Nemáš tam co
dělat, zůstaň tady“. Ale kněz dí: „Václavel Tak
brzy jsi zapomněl na to, čemu jsem tě učil?! Už
jsi zapomněl na přikázání: Cti otce svého i matku
svou?“ — Na to odsekává zase žena: „Bodejt|
Starý porončí v chalupě, a mladý drží e ním.
Tady jsem já hospodyní, a staří ať si poroučej' ve
svém výměnku“. Ale kněz jakoby ji neslyšel 8 ti
chostí béře syna za ruku a praví: „Václave! Roz
pomeň se, je to tvůj otec a matku to taky bolí.
Co máš, od nich máš. Půjdeš, viď?“ — „Nikam
nepůjdeš“ povídá zas prudce mladá. A synovi
zaleskly se slzy v očích A — jde. Na stole ho
řící avíce, kříž a Svátost. Syn sklání se před Nej
světějším. Dobré to znamení. Po několika slovech
kněžských líbá syn ruku otcovu, a tatík líbá syna;
každé oko i oko kněze alzí. A svatý úkon koná
se dále až do konce. Otec ještě naposled líbá av.
kříž a šeptá: „Vašíčku, pojď sem“. Syn přistupuje

k loži; otec- žehná ho- znamením opásy a ústa
Jebo šepotají modlitbě. Vše jest ukonce. Jen je
ště kněz podává otci ruka, kterou on k ústům
vineadí: „Teď je mi dobře.Zaplat Pán Bb! —
A třetího dne syn objevnje se ve faře 'a praví:
„Tatineknámaž amfel“.A kněz prarí: „Jak pak
Václave. Byloto tak dobře,še jsí šel do světníčky ?“
— „Ba že bylo, velebný pane. Vidyť já jsem vě
děl, je dobřenedělám anebyl jsemspokojem. Alekdyšonamášenamáslou„náturu“alúsena
váděla“. —- A při pohřbu? Václav. plakal tiše sice,
ale mnoho, mnoho, srdečné a s velikou bolestí. —
Lidé šli z pohřbu a povídali si: „Ale umí to tea
náš pan páter. Jak je pěkně sved dohromady.
Ale on Václav v gruntu srdce není tak zlý“.

Toť vesnický obrázek z chaloupky, « vý
měnku; obrázek dojemný, poučný.

Mioulého tébodne dělo se něco podobného,
Stařičký Rieger vytlačen byv z veřejné politické
působnosti, odstěboval se z velké světnice do
světničky — na výměnek. „Mladá“ má „zlou ná
tura“. Vášeň rozdmychána sobectvím jistých ne
vděčníků v srdci mladšího pokoleví proti „starému“.
Mladá strana nechtěla, aby „starý“ poroučel v cha
lopě Já jsemhospodyní,já jsem paní,— a tak ae
stalo skatečně. A trvalo to dlouho; „mladá“ —
hlavně redakce Národoíob Listů — „túze navá
děla“. Místo prostonárodního naváděti, říká se
v novinách: Atváti. Ano štvanice veliké děly ae
proti staréma vlastenci, » němž by se téměř mo
hlo říci národu: Co máš, jeho prací máš. — Ale
on Václav — národ český — není v grantu srdce
tek zlý. Umiklo navádění, umlkly štvanice. A
proč? Václav nebyl při tom spokojen, poznal, že
nedělá dobře. Ta neblahbá naše „zlá nátura“ byla
potlačena, a dobré grdoe, a s ním rozum zvítězil.
A Václav šel do světničky. Starému tatíkovi do
stalo se od Václava zadostučinění. To, čeho se
mu dostalo u večer jeho života, v den jeho osm
desátých narozenin, zdálo se mi, že bylo jako po

libením ruky jeho otcovské a musím se přízmatže 8e mi při čtení otom draly alzy do očí. — A
až jedenkráte Václav strojiti bude pohřeb tomu,
jejž na výměnek odatrčil, bade mnohé oko pla
kati. Ale Bohužel! Již nyní avírá se národ bolestí,
že návodem mladých odstoupil od otce. Moje
aspoň přesvědčení jest: Kdyby se bylo před lety
jedoosvorně zůstalo při passivaí, jak říkají —
opposici, a nešlo se do říšské rady, dnes bychom
byli nejen titulárním, ale skutečným královatvím.
— Ona ta mladá měla slou nátura a táze navá
děla. Nyní se věci směnily a zůstává nám jen —
ltost.

Ale i v jiném a to o mnobo ještě velkole
pějším ohledu poučným jest vesnický obrázek náš.
Jest to obrázek veškerého Jidatva nynějšího.

Co máš, od nich máš. Co máš, totiž vzděla
nost, mravnost, ano i blahobyt, od nich máš —
totiž od Krista a jeho církve. Tak právem může
se Híci o lidstvu, o náredech, a tudíž i o národě
našem. — Ale Kristus a ofrkev, otec a matka,
dostaly se na výměnek, do světničky, do zákoutí,
„Starý“ — totiž ten starý věčný Bůh, jak jej
blásá Kristas skrze církev, ten nebude více „po
roučet“. — „Mladá“ bude paní v národech. A kdo
to jest? Nazývá se „apostasie“, na česko odpad
od církve, od Krista, od Boba A s touto — Do
Anastásií — ale apostasil zasnoubil se mladý svět.
Z počátku se zdálo, že to půjde všecko dobře.
Apostasie nazývala se jen vědou. Ale když se
dostala do lidu, ukázalo se, že má „zlou nárura“.
Pomocí časopisů a kaih.rozličných „túze navádí“
— to jest štve. Ona tu zlou nátoru ukátala sice
jiš z počátku. Luteranismus a vůbec protestanti
smus veliké zástupy lidí zachvacoval štvanicí,
lžemi, pomluvami, překroučeninami a potopami
katolické církve. Ale zapomnělo se na to. Aposta
sie od církve — ne-li všude zevně — tož v srd
cích lidských stala se oblíbenou, I drubdy kato
lické státy se 8 ní zasaoubily. Byla nazývána
osvětou a svobodou a byli skutečně — jako žena
muži — tou nejdražší. Ale jeji zlá nátura se vědy
víc a více ukazvje; lítají pumy, dýky se vráží
do srdcí. Ale co jest nejdůležitějšího, národové
nejsou — jako onen Václav v příběhu — spoko
jeni. Vře to v nich a kvasí se to, jako to asi
bylo v té chaloupce, o níž jsem vypravoval. A
nyní jsme dospěli tak daleko, še se v ná odech
poznává, že „dobře nedělají“.

Nelze totiž při veškeré té spoustě a nená
visti církve a Boha upříti, že na druhé straně
na povrch proskakuje v národech šáďdosťpo nádo
šenství. Tak to k. p. napsal protestantský filosof
z Jeny, Euchen. Ovšem tapá se ve tmách a bledá
se nějaké náboženství, které by si srdce lidské
samo udělalo. A v tom vězí ten hlavní blud. Ná
boževatví, které dělají lidé, nemůže ani všecky
lidi napokojiti, ani pro všecky časy platiti. A to
proto, že kolik lidi, tolik povah, tolik srdcí, a to
Jik — „náhledů“; a pak proto, že ge lidé mění.
Za třicet let jest člověk již „ze starého vydání“.
— Nábožens ví musí tedy pocházeti od Boha. Jen
Bůh může totiš ukojiti ardce, poučiti rozum bez
bladu a klamu; a jen Bůh nestárne a nemění ae.
— A proto křesťanství dokazuje, že zjeveno jest
od Boba; a proto žatolické křesťanství v nauce
své se nemění.

A nezbude „nespokojeným“ národům uic ji
ného, než odmítnonti rady apostasie a smířiti se
s tím starým Otcem a s tou starou matkou. A to



er ta veliká úloha „pánů páterů“, totižů, osvícených katolíků, aby tomato smíru
rasiit cestu, třebas národové ještě váhali a apo
Stasie křičela: „Nikam nepůjdeš“.

A to jest též úkol českých katolíků, aby
toma Václavu, který v „grantu srdce není tak

„totiž českému národu, řekli: Co máš, od kře
katolického máš. A kdykoliv jsi se ne

chal navádět proti otci Kristu a matce církví,
nikdy ti dobře nebylo. Mladá apostasie ovšem
křičí, štve, nadává, ale doufáme, že to k smíru
dojde, že přijde čas, v který se fekne: Jak je
pěkně ten „pan páter“ sved' dobromadv. Václav
mení tak zlý, on to už nyní vidí, že mu není do
bře. Om to už nyní vidí, že mravně hyneme. —
Kéžby tedy katolíci neumdlévali, a k potření apo
stasie, k umičení té „mladé s tou zlou náturoa“

racovali. Potomstvo práci jejich jistě usná. Při
de i pro český katolicismus den zadostiučinění,

jako se ho dostalo Riegrovi. Sesílený, znovusro
sený národ bude jednou vděčen i církvi, vyhledav
ji v jejím výměnku.

Kéšby se však icelé Rakousko rospomenulo,
jak jen ke své škodě na výměnek dalo církev, a
kóžby jí zase vzdalo čest jsko matce své. Tím by
Be nejen ono zase znovuzrodilo, ale i každému co
jeho jest dalo, a tudíš i Čechům jejich bývalou
samostatnost, o kterou je vlastně nic jiného ne
připravilo, než apoetasie.

Na konec nemohu zatajiti, že jsem si v mi
nulých dnech často vzpomínal na Národní Listy a
na stále mladého Grégra, jenž proti Riegrovi na
váděl. Jak jim je? — DemRiegrův byl slavným

odsousením jsy v národě. — Národní Li
sty staly se zbytečnými a prokázaly by národu
českému velikou službu, kdyby šly — na vý

Banket na Žofíně.
V sobota o 3. hodině odpolední konán byl na

rašském Žofíně na Riegrův banket, jehož se
účastnilo 340 předních mužů šlechty, duchovenstva,
mušů vědy, umění a práce. Na pravood p. Riegra
seděl nejv. zem. maršálek kníže Jiří Lobkovica šlechta,
na levo saujali místa monsignore dr. Hora, dr. Engel,
dr. Mattuš, rektoři vysokých škol atd. Místodršitel ne
omlavil. K slavnosti došlo na 900 telegramů.

| První +0 ujel slova k přípitku kníže Jiří Lob
kovic. Pravil: Slavíme dnes 80 narozeniny věhlas
ného muže; o němě můžeme tvrditi, že celý život vě

noval práci plodné, pro národ náš spůsobem avědomitým a nerištným. Nechcivykládati široce jeho sá
sluhy o vlast a národ. Bylo by to opštováním slov,
jež s nadšením jsme vyslechli dnes dopoledne. Ale
přece vrátiti se chci k elavnosti té a to k závěreč.
ným slovům oslavencovým, kde vzdával dík obecen
stvu — vlastně národa, že Bůh mnohonásobným štěstím
jej obdařil, duchovním, hmotným i rodinným a skrom
ným spůsobem svým chtěl jaksi smeašiti své záslaby.
Bůb ovšem dopřává mnohým štěstí; třeba bez jeho
zásluhy;že však takových darů kdo poušije
výhradně ve prospěch svého národa (Potlesk
Výborně!), to jest vzácným zjevem! (Neotucha.
jící potlesk.) A tak, pánové, bych krátkými slovy
jenom chtěl nasnačiti, jak smýšlím o ctěném našem
dru Riegrovi. Tvrdím, še veškeren onen velký pokrok,
kterým se honosíme my Čechové v těchto posledních
desetiletých, že kašdá část, která byla v tomto po
kroku uskutečněna, spočívá na základě idejí našeho
oslavence (Výborně| Potlesk.) A to dokázal právěonen
směr, který nám před 50—60 lety ukázal velectěný
dr. Rieger. (Výborněl Potlesk.) My v něm vidíme a
budeme viděti vzor pravého vlastence, vzor výtečného
občana| (Výborně!) A ve všech těch krásných my
šlenkách, které ovládají náš národ, on byl vůdcem,
on ukázal na ně již ve svém mládí! (Výborně |) A tak
jest přirozeno, še v nejednom ohledu jej můžeme po
vašovati skutečně za vzor. Velectěný náš oslavenec
po celou dobu svého života, jeng byl velká láska k
národa, velká láska k vlasti, povšdy považoval za
slavnou povinnostsvou, zachovati věrnost ku svému
císaři a králi — a v tomto ohledu byl skutečným
vzorem| Sbromáždění povstává za potlesku z> seda
del. Na to za souhlasu dra Riegra a jásotu celého

ahromézdění připil J. V. císaři a králi Františku Josefovi L.
Dr. Podlipný velebil zásluhy dra. Riegra o počeš

tění a dobytí Prahy a jeho vynikající účastenství
při poradách a pracích obecních. Mdr. Engel, před
seda klabu mladačeských poslanců na říšské radě ve
Jebil slovanské vlastnosti národa českého, které jsou
v Riegrovi tak krásně slončeny. Přál, aby nejen dr.
Rieger, ale celý národ byl šťasten a obrácen k Bie
grovi, končil slovy:

Tatíčku, starý náš
šedivou hlavu máší
Dobře jest tu ještě s námi,
dokud ty jsi mesi námi|

Rektor české university Mdr. Relnsberg líčil
boj, jaký bylo vésti národu našemu, aby do

mohl se vlastních úkol národních, středních i vyso
kých. A to jest záslabou nehynoucí oslavence dra
Riegra a mužů s ním pracujících, že postřehli zavčas,
čeho se nám nedostává, še postřehli savčas, chceme li
se dodělati kultainího vývoje a dosáhnouti všeobec
ného vzdělání, že musíme míti školy. Rieger nám do
byl škol středních, jeho zásluhou nabyli jeme škol
vysokých. Tu jeme teprve mohli vstoupiti v soutěž s
národy kultarními. Čojeme neočekávali, za 20 let
jsme dobyli. Rektor velebil dále Riegrovo heslo: „V
práci a vědění, je naše spasení“. Navádějme mládež
akademickou k soutěži a vědění.

Rektor české techniky prof. Slavík: Dovolaji

sj po několikelov jmenem české techniky a stavutechnického. Zdá se býti podivno, tvrdí-li ae, še čin
nost techniků souvisí © činností dra. Riegra. A přece

jest to souvislost, jiš ani nikdo netuší! Technikům
jest bojovati s přírodou a lidmi. Dra. Riegrovu nebylo
třeba bojovati s přírodou, ale s lidmi! A můžeme říci,
že dr. Rieger bojoval s celou Evropoa sa nás! Do
ledne řekl slavnostní řečník, še dra. Riegra jedna
strana nazývá svým vůdcem! K této straně náleším
i já! A kladu ci sa čest náležeti k této straně! Ale
dr. Rieger není vůdcem jenom strany, on patří k těm,
kteří jsou vůdci všech, vůdci ducha a jejichž duch
neumírá| On zůstane vzorem nám všem a také nám
českým technikům, ten muš práce nezištné a neúmorné!
(Výborně.)

Prof. der.Tomek, rodák královéhradecký: Bylo
to, pánové, r. 1830, co jsem se seznámil s rozmilým

přítelem panem drem. Riegrem osobně! Jest to tedyes malá 60 let. Studovali jsme tehdáž oba práva na
universitě pražské. Pan dr. Rieger předtím byl ve
Vídni a šťastně se odtamtud do Prahy navrátil. Od
té doby účastnili jsme se spolků soukromých i národ
ních, co jich přibývalo! Byli jeme ve spolcích, které
se zanášely opravováním jazyka českého, kterých byl
pan dr. Rieger hlavním původcem. Byli jsme potom
na sněmu českém, na říšskéradě ve Vídni i v Kro
měříši. Stáli jsme všdy při jedné straně! Pan dr. Rieger
více v komandu. já více ve frontě. (Veselosť). A při
tom jsem se vždy milovali. Projevuji sde Riegrovi
úcta za sebe, ačkoli za to nemohu, že p. dra. Riegra
miluju! Výborně! Sláva!

Předseda družstva Národníhodivadla dr. Rů
žlčka velebil zásluhy dra. Riegra o Národní divadlo,
řiditel N. d. pan Šubrt zásluhy Riegrory o českou
literatara. Princ dr. Bedfich Schwarzenberg připo
menul, že Riegrovi se dostává teď ctí, jež teprve dě
jiny vysnačají. Rieger jest dosud v úplné svěžesti tě
lesné i duševní. Připíjí Riegrovi a svornosti všech
tříd a stavů národa.

Dr. František Ladislav Rieger na (o prosté a
skromně mluvil o svém působení. Pracoval pro národ,
že to byla jeho povinnost a še cítil k tomu vnitřní

třebu. Přál si a přeje si jako otec jeho a tchán
rantišek Palacký, aby český národ byl opět slavným

Bouře pochvaly a potlesku, které se po delší této řeči
Riegrové ozvaly, neměly konce. Vůbec celý průběh
banketu byl vřelý, přátelský, bratrský, a česká srdce
opět jednou upřímně se.sblíšila. Nemohli jsme ovšem

podaní celé řeči, ale podali jeme aspoň jejich hlavníobsah.

Politický přehled.
Císařské díky. Sobotní VídeňskéNoviny

přinášejí vlastnoruční císařský list adressovaný, na
předsedu ministerstva braběte Fr. T hu n a, v němž
děkuje Všemohoucímu, že mu popřál dožiti se
Sotého výročí své vlády. Dále děkuje císař Pro
zřetelnosti za vzrůst státu co do moci a vážnosti,
za pokroky, jež jeho národové učinili v blaho
bytu i vzdělanosti e děkuje jim za vřelé důkazy
věrnosti a oddenosti. List končí slovy: «+Modlím
se k Bobu Všemoboucímu, aby ráčil Mé věrné
národy žehnati a odměniti za všechnu jejich po
těšující lásku, kterou-Mne v těchto dnech posvá
tné památky ovinuly a snažně. vyprošuji Sobě
milost mebes, abych viděl večer Mého života oz4
řený nezkaleným štěstím všech Mých národůs«.

Na říšské radé zabájili němečtí jidovci
a pokrokáři opět obstrukci, když se jednalo v pá
tek, 19. prosince o prozatímní předloze rozpo
čtové a vyrovnávací, Schůnerer tedy se řvavou
svou tektikou opět zvítězil, Ustaváčtí velkostat
kéři a volné sdružení Mauthnerovo jsou vůbec
proti obstrukci a antisemité by s ní nejraději vy
čkali, až jak to dopadne v Uhrách. Předloha zá
kons o prodloužení platnosti celní a obchodní
smlouvy s Uhrami, jakož i poměru k rakousko
uherské bance až do Jo. června 1899 a kvota na
společné záležitosti znějí jako dosud platná ustano
vení. Následkem odporu Němců nemohl předseda
sněmovny Fuchs odkázati tyto předlohy vyrovná
vscímuvýboru.PoslanciLewickiaBorkow
ski navrhli zřízení povinného pojišť. ústavu pro
soukromé úředníky. Poslanci Šílený a Fořt
podali návrh stran zaopatření soukromých úřed
níků v případě stáří a invalidity, jakož i vdov a
sirotků po nich. Hrabě Thun prohlásil, že vláda
sebrala již v této příčině materiál a že v době
nejbližší bude se jedoati o zásadách pojišťování
soukromých úředníků. Pak přijat návrh poslance
Vachňanína, aby se jednalo napředo upra
vení platu státních sluhů v druhém čtení a puk
aby se jednalo o provisoriu vyrovnávacím a 0
státním rozpočtu. Němci chtěli tento návrh zma
řiti křikem a sprostými výstupy. V úterý projed
nola řížská rada předlobu o místních drabách.

ký směm svolán bude 27. prosince
na dva dny. V dubnu bude v jednání pokračo
vati. Mladočeští poslanci snaží se přiměti vládu,
aby ve příštím zasedání sněmu českého dala od
pověď na adressu v minulém zasedání sněmovním
přijatou. Jak se zdá, nemá vláda k tomu valné
chuti. Dlícízde místodržitelCoudenhovevy
jednává v té příčině i s vládou i s Mladočechy.
Mladočeský výkonný výbor měl o této záležitosti
poradu.

Říšský sněm měmecký zvolilza svého
presidenta člena katolického středu hreběte Bal
Jestrema 279 hlasy z 370, za prvního místo
předsedu protest. konservativce dr. Fregeho
a za druhého místopředsedupokrokářeSchmidta
proti liberálovi Bassemerovi 195 hlasy proti 134.
Moc katolického středu v nynějším říšském sněmu
stoupla ještě více nežli v dřívějších letech. Poné
vadž katolický střed jest nejen vládnoucí, ale též

vládní a centralistickou stranou,tu a
Bavorsku ozývá se mínění, zdali by katoličtí po
slanci neměli se od katolického středu odtrhnout,
aby bájili zemskou samosprávu bavorskou.

Holandská králevma prý sezasnoubila
s princem Vilémem z Viedu, bratrancem královny
rumunské, jehož děd postoupil své knížectví Pru
sku, a nikoli s princem Výmarským.

Uherský říšský - směma byl na týden
odročen a jelikož i předseda i místopředsedu sa bod
nosti své vzdali též drobý místopředsndachce učinit
totéž. Liberální strana musí se tedy doby dohodnout
o volbě nového předrednictva. Napřed chtěla svolit
za předsedu řízného Štěpána Tiszo. Ale starý jeho
otec Koloman Tisza poznal, že by se jehosyn pro
budoucnost v nynější kritické chvíli opotřeboval. Za
předsedu má býti proto zvolen posavadní miuistr
vnitra Desider Perczel a za místopředsedyposlaock
Tallian a Gabriel Daniel. Předsedaministerstva
baron Banffy převezme prý též opráva mitisterstva
vnitra a br. Szechenyi prý místo něho přerešme
ministerstvo a latere t. j. u cístře. V zemi se orga
nizuje odpor proti zákonu Tírsuvo, dle něhož
se má vláda opírat jen asi o 250 liberélních poslanců
bez obledu na parlameot. Národní a lidová strana
ehtějí pokračovati v opošicí do krajnosti, Sobotní
audience dopadla pro Bánffyho velmi šťastně, vláda
stojí dosud pevně. Možaosť ministerstva bana He
dervarybo neb Sraparyho se však připouští,

Drobná obrana.
Mravnost vybavená z vliva církev

mího. Takovou mravnost hlásá „Osvěta Lida“,
jak nás o tom kdysi poučila. Tenkráte jeme ji ve
své obmezené klerikální zabedněnosti nemohli po
chopiti. Ale bijeme se kajicně v prea svá, neboť
nám už světlo vzešlo. Mravouka s tím vlivem cír
kevním povídá, že lež jest hřích a obzvláště lež
před soudem. Ale v slavném processu Osvěty Li
du s p. Dr. Jeřábkem řekl p. Štemberka, to světlo
aspoň půly království českého, že urážlivý článek
ani nesestavil ani nepsal. A p. Dr. Moravec, drub
dy veliký spolubojovník Dra Štemberky, povídá,
že jej Dr. Štemberka psal, že mu to doznal, aže
se měl u soudu přiznati . . . Je vidět, že v té od
církevníhovlivu neodvislé mravouce lež
žádným hříchem není. — A my ubozí kle
rikálčíci jsme byli tak tuhými pouty papežské
církve zpoutáni, že“ jsme až dosud lež za hřích
měli, ačkoliv světla jako Dr. Moravec, Dr. Štem
berka a Hajn tak dlouho již svítí. Jame žšádostivi,
jak dloubo ještě bude zářiti světlo Osvěty Lidu a
temberkovo, když je tolik mnoho lidí — a to

obzvláště mezi klerikáli — kteří stále si libují
v temnostech mravouky na církvi závislé. Toť aby
sám klerikál byl takovým sluncem, když to takble
chodí. Já jím být, vykonal bych strašnou pomstu.
Jednoho večera bych zapadl a ráno bych nevyšel,
aby věděli, co ze světa bude, až svítiti přestanu.

Mičeti zlute. „Hus“ a jiné listy evanje
lické oznamují, že se dne 8. prosiuce t. r. koná
iostallace nového jejich „faráře“ v Lozících u Lů
že. — Proč nedávno tam usazený mladý jeho před
chůdce z Lozic odešel, listy ty nevypravují. Aby
se tak něco takového atalo na faře katolické, to
by bylo kroucení očima dle spůsobu onohv, jenž
pravil: Pane Bože děkuji Ti. že nejsem jako tam
ble ten bezženec „římský“. Mlčení je ovšem zlato,
nle mluvení by bylo jistě stříbrem oproti tomu,
co lid veřejně mluví.

Inseráty do vánočního čísla Obnovy
přijímají se ješté ve středudne žl. pro
since.

P. T. odběratele „Obnovy“ šádámesa
laskavé vyrovnání doplatků a za obmovenípřed
platného, poněvadě časopis musí kolek novinářský,
známky poštovní, papír a tisk, výlohy redakční a
administrační předem platiti.

Drobné zprávy.
Jeho Milesť mdp. biskup Edvard

Jan Nepomuk Brynych zaslalpanudro. Fr.
Lad. Riegrovi jako byn české matky telegram plný
vřelosti a obdivu.

Nlavnétiskové drnžstva pod ochra
nou sv. Jana Nep zaslalo p. dr. F. L. Riegrovi
adressu, v níž se oslavenci projevuje nejhlubší úcta,
láskaa oddanost.—Redaktor„Obnovy“František
Štábl zaslal p. Riegrovi telegrafický hold. Ze seve
rovýchodních a východních Čech dostalo se šedovla
séma Otci národa množství telegrafických a p/sem
ných grotulací a rovněš ze všech zemí Českých a ulo
vanských od vynikajících osobností. Předseda mini
sterstva hr, Than, ministr dr. Kaizl, praesidium seně
movny a vůdcové konservativních Němců rovněž Rie
grovi blahopřáli. Tento ve čtvrtečních pražských listech
všem gratulantům za projevy lásky, přízně a uznání
vřele děkuje. m5

Vysoce důstojný pamgeneráiní ví
kář Th. Dr. Alois Frýd-h zaela:panudru.
Fr. L. Biegrovi tento telegram: Katbedr“lí kapitula
i biskopská konsistuř králohradecká gratulnje Vášno



Stem ku svěžesti ducha i těja pří slevení osmdesátin
a prosí Boba, aby ji Í na dále zachovati ráčil.

Dr. Frýdek, děkan a předseda.
Zprávy diécesní: Vyznamenánijeou:

„ Jan Sebnal,b. vikář a farář v Bělohradě, jmeno
ván čestným konsist. radou; p. Josef Fiedler, farář
ne Nové Pace, děkanem; p. Frant. Balcar, far. v Lu

nech, p. Frant. Ditrich, farář v Radimi, p. Frant.
iha, farář v Levíně, p. Vinc. Mrštík, farář v Nové

Vsi, p. Frant. Hlaváč, I. duchovní správce ve věznici
Kartouzské, jmenováni b. notáry; p. Ant. Boukal, fa
rář v Pecce, obdržel Expositor. canon.; p. Jos. Syná
ček, kazatel u av. Ignáce v Jičíně, p. Al. Kovařík,
katecheta škol realných v Jičíně, p. Fr. Tejkl, koop.
v Badimi,farní synodalie. Ustanovení jsou:

„ Jan Vaníček, kapl. Klášterecký, za kapl. do Krá
ové Dvora, p. Ferd Jehlička, kapl. Krocembarský,
za kapl. do Přibyslavi, p. Jos. Šeic,koop. Kunvald
ský, za kapl. do Krucembarka, p. Ant. Bittner, kapl.
Opatovský, za kapl. do Animy, vŘímě, p. Ant. Fle
ser, administr. Dobrušský, za adminietr. do Dobřan.

Nejstarší starosta okresu králové
hradeckého, p Jan Grošekz Libnikovic,který
jiš 37 roků je starostou, a jehož syn jest členem okres
ního zastupitelstva, vyznamenán byl udělením stříbr
ného z'složného kříže a koranou.

Rádná schůze městekého zastupi
telstva konala se v pátek 2. prosince o 4. hodině
odpolední ve velkém sále Besedy. Na programu pře
devším bylo: 1) rozhodnutí o žádosti pp. mangelů
Josefa n Marie Dudkových, vlastníků hotelu „u zlaté
ho beránka“ o vydání prohlášení, zda-li město míní
pro tentokrát užiti svého práva předkupního na dvůr
č. kat. 109 v Hradci Králové a převzíti tento poze
mek za kupní cena 24.000 zl. Na návrh aněstské ra
dy, který přednesl starosta p. dr. Ulrich, usneslo se
obecní zastupitelstvo, že obec pro tentokrát svého
předkapního práva nepoužije. 2) Nadace Václava Mi
loše Červeného 66 zl. ročně, udělena byla studujícímu
zdejší realné školy Josefu Prokopovi žáku V. realné
třídy. Druhý kompetent byl zamitnat z důvodu, že
studuje na cízí škole. 3) Nadace Fr. Lauěmana pro
žáka zdejšího gymnasia udělena byla studajícímu
Janu Trikarovi, »ynu zvěčněléhy zdejšího professora.
4) Špitálskou porci po T. M Konešové 6 zl. měsíčně
obdržela svobodná dcera po bývalém pekaři Kateřina
Trnková, švakrová zvěčn lého českého episovatele
Václava Klicpery. 5) Vybověno žádosti pp. manželů
Feikových, majitelů mlýna v Březhradě za echválení
úmluvy nájemní o pozemcích č. katastr. 434.3 a 436-6
tamže. 6) Dále bylo schváleno usnesení kuratoria vyš
ší školy obchodní za schválení úpravy platů p. ředi
tele Pazourka prof. Meisenera, Krecara a Vecáska ve
umyslu organisačního statutu a zákona ze dne 10.
září 1898 č. 167 ř. zákona. 7) Posléze se rozhodlo o
došlých ofertách pana Buka a pekaře p. Růžičky na
vybírání poplatků tržních v r. 1899 na trzích týden
ních a dobytčích. Pan Růžička nabízel 1400 zl.,
pan Buk, majitel tržních bud jen 1260 zl., avšak s
dodatkem, že nabídne-li někdo větší samu, že ji dá
také. Městský rada p. Jar. Červený ve smyslu usne
sení městské rady navrhoval, aby vybírání tržného
pronajalo sa více podávajícímu, panu Růžičkovi. Při
hlasování však 18 hlasů rozhodlo pro zadání vybírá
ní tržního poplatka p. Bakovi za 1400 zl.

Náble umřel. Po závěrcemin. čísla Obnovy
došla nás z Náchoda zpráva, že tam bez předcházející
nemoci náhle zemřelnotář, pan Hugo Vítkovský,
v městě všeobecně vysoce vážený a známý, který hned
od založení spořitelny byl její řiditelem. Spořitelna
Vypravila vzornénu svému řiditeli nádberný pohřeb,
který se konal za velikého účastenství veškerých kruhů
náchodského měšťanstva.

C. k. vojenský erár nabízí nynějšíka
sárna a bývalou jesuitskou kolej města kaprodeji.
Bývalá kollej, v níž je amístěna též hlavní stráž, při
léhá k chrámu Panny Marie, na jehož obnovu navr
Ženo jest v státním rozpočtu na příští rok 4.368 zl.
a na opravu průčelí pak 4.368 zl. Chrám Panny Marie,
o který se má starat náboženská matice, jest v stavu
velice zanedbaném a potřebuje opravdu nejen důklad
ného rekonstrukce. Pak li město někdy koupí bývalou
kollej, tedy po její opravě by královéhradecké ná
městí získalo ještě více na své malebnosti.

Lidové katol. kulhovně darovali
vdp. farář Fr. Chejnovský 2 zl. dp. kateob. Sekera
četné kniby, — Jednotě katol. tovaryšů daroval opět
ně vsdp. kanovník dr. J. Soukup Ó zl. Zaplať Bůh!

Adalbertinu darovali vsdp.kanovníkM.
Musil 50 zl. vdp. děkan Ticbý 15 zl. Ehrenberger
10 zl. vdp. farář Mrštík 5 zl. Dárcům odplat Bůh|

Ž jedmoty katolických tovaryšů.
Přednáška vadp. kanovníka dra. J. Soukapa „ O
známkách víry“ shromáždila vzdor nevlídnému počasí
veliký počet posluchačů, kteří a živým zájmem pou
tavou přednášku ogvědčeného příznivce jednoty vy

slechli. — Přes uspořádán bude v nastávajícím roce
již 8. ledna, ježto krátký masopust nedovoloje odlo
žíti ples na měsíc unor. Není pochyby, že prostorná
dvorana „Adalbertiuu“ uspokojí opětně jako loni. —
Vánoční zpěvohra jest již úplně vastudována a příš

Bobtýdnem počnou zkoušky již u orchestrem. Zduř

Mládenel hospodářského spolkupro
okolí Hradce Králové pořádají ples dne 14. ledna
1899 v Kuklenách v hotelu Šrajbrově. Čístý výnos
bnde věnován hospodářské škole v Kuklenách a hos
podyňské škole v Stěžerách. Reklamace pozvání při
jímá pan Vincenc Vinař, statkář v Sedlci, pošta
Kukleny.

Almanach bohoslovců hradeckých
těší se značné pozoraosti naších krubů literárních :
obecenstva. Svědčí o tom pochvalné přípisy, jež čilé
naše bohoslovce docházejí, jakož i posudek, s kte
rým „Hlídka“ první se oblásila. Hlavně však 8 pov=
děkem kvitají boboslovci zoačné přeplatky, Jimiá ve
řejnost přízeň svoji dává na jevo, zvláště pak ta/

Hdká u nás událost, že ták málo s roseulených
exzenmlářůspět jest vraceváno, Toť nejlepší důkaz,
že ušlechtilé snahy docházejí souhlasu, ocenění 1pod
pory. Jiš dvě třetiny celého nákladu jest rozebráno.
Zvačná část záslaby náleží také bisk. knibtishárně,
jež upravila knihu tuto s jednoduchou, však vkusnou
elegancí.

Slosování výher věcné loterie pro
Velebradské a Svatohostýmské a j. pod
niky nebylo dne 6. prosince 1698 provedeno; pro ne
dostatečný rozprodej losů úředné odloženo jest na sv.
Mikolášedne 6. prosince 1899. Což farní úřad
Velehradský na vědomí dává všem P. T. pp. účastní
kům a P. T.důst. duchovenstvo snašně prosí, by li
dem zpráva tuto sdělilo“. Dopisy a dotazy se všech
stran se na nás hrnoa ve příčině výher, a nelze na
jednotlivé dotazy odpovídati. Losy k příštímu tahu
prodávají se dosud u prodává wejeden po 80 kr.

Nová baslčská župa Královéhra
decká se sídlem v místě sturostově. Sbor dobro
volných hasičů v Hradci Králové upolu s bratrskými
sbory Čarnilovským, Kuklenským, Novohradeckým,
Říbským, Sedlickým, Slatinským, Stěžerským a Tře
bechovickým, pobízsn myšlenkou docíliti vnoho výc
viku hasičského v okresu, jehož při nebezpečném po
volání každému hasiči tak nezbytně třeba jest, jal se
tvořiti župu e názvem: „Hasičská župa Královéhra
deck:“, jejíž stanovy právě velesl. c. k. místodržitel
stvím potvrzeny byly. Ustavující šupní valná hromada
bude se odbývati dne 18. prosince t. r. 0 1 a půl hod.
odpolední v Hradci Králové, ka kteréž zveme veškeré
bratrské okolní sbory a kdef možno se sborům k žnpě
přihlásiti.

Ve špitálské ulici předBorromeum
jest hromada cihel a ramoviště, které zatarasvjí chod
níky u znešvařují ulice. Což nemohl by se ten rum,
a cibly zavést před Grand hotel a Adalbertinum, aby
se tam zamezilo tvoření bezednéhobláta ? Čí má býti
Špi.álská ulice skladistěm ramoviště? Sousedetvo jest
na posavadní nešvar v ulici již velice roztrpčeno.
Ramoriště se masí odvést tak jak tak, netřeba je tedy
nechat uležet a bude rozhodně lépe nezaměstnané chu
dině poskytnout práci.

Poštovní úřad v Bejšti byl zrašena
obce Bejšt, Hoděšovice, Hrachoviště a Svoboda pří
děleny k poštovnímu úřada v Kradci Králové, obce
Chvojenec a Drahoš pak ke Chvojnu.

Při obecních volbách v Třebecho
vlcích zvítězila opět strana konservativní a volba
p. purkmistra Růžičky jest nepochybná. Slavná opo
sice, které ohlašovala pradký volební boj, ani se vo
leb nesúčastn.la. Páni uocialní demokraté viděli, že
jest jich příliš málo a proto ta ekromnosť.

Před Granahotelem a Adalberti
meHa by ve mohla cesta poněkud opravit, neboť za
nynějšího bláta není schůdná. Ulice mezi Grandhote
lem a zahradou, kde stavívá mnoho venkovských po
vozů nevypadá hůře než-li silnice za bláta na raské
stepi. Kdyby se silnice v obvodu města lépe čistila,
nenavezlo by se tolik bláta na náměstí. Očekáváme,
že povolaní činitelo:é těmto nešvarům odpomohou.

M

Zvěsti z východních Čech
Z Hořiměval. Za příčinouoslavy padesáti

letého vladařského jubilea našeho císaře a krále Fran

50. listopadu slavnostní schůzi, v které bylo jedno
hlasně neneseno zříditi na upomínku 60tileté vlády
Jeho Veličenstva nejmilostivějšího krále našeh> nadaci
císaře Františka Josefa I. V tom smysla obec zdejší
koupí čtyřstovou obligaci státní a z úroků této bu
dou vždy každoročně dne 2. prosince podělování nej
chudší příslušníci obce zdejší. Dále ustanoven pro
-gram oslavení, kterýž byl vykonán následovně: Večer
dne 1. prosince t. r všeobecné osvětlení obce, čepo
bití hudby Sokola Černožického při střelbě z hmoždí
řů; ku konci připomenul starosta obce p. Jos. Řehák
význam elavnosti a provolal našemu nejmilostivějšímu
císaři a králi Františku Josefa I. vláva. Pak zahrána
rakouská hymna. Dne 2. prosince ráno o 9. hodině
odbývány slavné služby Boží, ku kterým se všíchni
členové obecního výboru dostavili. Po skončených
službách Božích odbývaná schůze obecního zastapi
telstva, při které byly podělení chudí jak svrchu ře
Ččenoz ustanovené nadace a sice 10 osob po 1'60 zl.,
pří kteréžto přílešitosti zároveň vylíčen význam alav
nosti této. Dále ve schůzi uvé usneslo se obecní za
stupitelstvo zaulati holdovací telegram našemu nejmi
lostivějšího císaři a králi Františku Josefu [. násle
dujícího znění: Jeho Veličenstvu císaři a králi Franti
škovi Josefovi I. Vždý věrná staroslavného království

ského obec Hořiňoves vzdává svému Nejjasnějšímu
králi k dnešnímu slavnému dna svůj ponížený hold.
Bůh žehnej a zachovej nám našeho císaře a krále i
nejjasnější dům Hababarsko Lotarinský pro blaho vla=
sti i nás všech. Řehák, starosta. Tento telegram byl
ihned zaslán. Posléze zúčastnili se všichni členové
místní školní rady slavnosti, která a mládeží ve škol
ní budově provedená byla. Po slavnostním promlůve
ní vdp. děkana proslovil závěreční řeč pan předseda
4 provolal po zapění hymny císařské aláru vznešené
mu jabilanta. Ka konci podotýkáme, že ve schůzi
zdejší místní školní rady, která se konala dne 13.
září 1898, uanešeno jednohlasně, aby na oslavu 50ti
letéhu jabilea Jeho Veličenství císaře a krále Fratička
Josefa I., osvědčeného příznivce školství ku véčné pa
měti obce naší přistoupilo ae k vystavení nové školní
budovy.

Z Jaroměře. Dámskýodbor Ú. M.Š. aspo
řádal dne 3. t. m. v hostinci „u bílého Iva“ Mikuláš
skou zábavu, jejíž čistý výnos 64 zl. věnován bude
stavbě nové školní budovy matiční v Dabenci, jejíž
vystavení ei vzal zdejší odbor Ú. M, na starost. Též
na zdejších školách bylo podělováno chudé žactvo na
den sv. Mikuláše obuví, šatem, látkami atd. Tak jen
na obecné dívčí škole rozdáno bylo 68 párů botek,

13 oděvů 13 šátků, 13.nátepajšků, 13 JÁJů větěfeh,5 menších a $ kusy vlněné látky, V celku rozdáváse
každoročně oděvu se kolík set zlatých, což se uhra
šuje dílem s nadací, dílem s příspěvků a dílem ocho
tou dobročinnýchdam, které sdarma ušiti šatů ob
stazávají. — Školská kachymě letos zahálí, ač jest
peněz s dostatek a nářadí a potřeby kuchyňeké od
loňska pohotově,Novíme, čÍ to vinoa, še se zas
chadé dítkynevaří, ale tolik víme, že dámy by v
zas. — Zde jako v pokročilém mástě panaje zlozvyk,
še při kažlém pohřbu musejí se vytrabovati „marše“
mnohdy jen k potrestání uší při pohřbuzúčastněných,
Co pak jiš ani na vesnici seneděje, jest ještě zde,
še při poblba uvobodných vode ze hřbitova muzika
mládence „maršem“ zrovna do hospody. Nedůstojné
pak ano nanejvýš pohoršlivé jest, když ještě některý
truchlící dé we v neděli adventní po půlnoci vypro
vázeti hudbou z hostince na ulicí, aby snad dobrým
sousedům se také zdálo něco o té rajské hudbě roz
léhající se ve hvěsdách.

Podvyseckým Listům“ nelíbíse refe
rát „Obnovy“ o schůzi voličů kutnohorských. „Obno
va“ prý píše stejně jako „Labské Proudy“, orgán
Brynychův a list bývalého hrdiny Omladiny p. Škáby
prý se bratsky doplňají v úrocích na Kutnou Hora
jak v obsahu, tendenci, tak ve rýběra sbraní a uluš

nosti. Na to odpovídáme: Referát „Obnovy“dru redaktor Štáb] a byťbyjej byl musil zkrátitk vůliúspo
ře místa, tedy není v ničem nepravdivý. Pokud řeči p.
Macháčka, Procházky a Pacáka stály za zmínka, jest
jejich obsah správně uveden. Proti tomu nesmí ani
politický odpůrce ničeho namítati. „Podvys. Listy“
však řeči svých odpůrců buď zfalšovaly, neb je umi
čely, nebo uvedly nězo zcela jiného než bylo mluveno.
Z cifer uvedenýchpanem dr. Mlčanem aeuvedly ani
jediné, takže lidé, kteří jiného lista nečtou, podnes
nevědí, kolik má vlastně město Kutná Hora dlahů.
Lež jest, žered, Š'ábl dostal po schůzi řečod pana de.
Mičana napsanou; ten nenapsal ani slova. Píší-li „L.
vroudy“ o s:hůzi v Sokolovně skoro totéž co „Obno
va“. tedy jest to pochopitelno, neboť v referátu avám
nelhou. Lež jest, že v „Obnově“ byla někdy napadána
Katná Hora. Pro její krásy skutečné má snad „Obno
va“ lepší porozumění než li „Pouvysocké Listy“. Ve
finančním hospodářetví — a s odpuštěním va vychva
lovaných oaobičkách pana dr. Pacáka, Macháčka a
Procbázky ani „Obnova“ ani přemnohý jiný sni kra
sotinky ani Dulčiney nevidí — a právem. Vidí-li v
nich „Podv. L.“ Venuši nebo Appolla, inu, pak jim
to zrovna tah nevyvrátíme, jako se zamilovaný nedá
přesvědčit,že jeho láska je dilbavá, šišlavá, kulhavá,
nebo jinak nedokonalá. Zamilované hojí pouze čas a
trpká zkušenost a totéž se stane těm kutnohorským,
kteří jsou do hospodářství p. Pacáka a Macháčka sa
milováni. Citajíc „Ob.“ jména a udavši čímje ten který
podpisovatel pacákovsko-macháčuvského provolání, te
dy tím nikoho netrestala, ani nesnižovala, ale před
širokou veřejností j pro věky budoucí konstatovala,
kdo podepsal provolání k akci, jejíž nepopírateln
účel byl ukřičeti a umičeti konservativní řečníky z Ť
místní oposice. „Obnova“ není tak nízká, aby snižo
vala živnostníky, maže poctivé práce. Živnostníky a
jejich prací věak pohrdá a před veřejností ji saifuje,
kdo kupuje cizácké výrobky u Němců a židů, u na
šich politickýchi národních nepřátel ; nepřítelem své
holidu je ten, kdo cizáky do svých služeb příjímé.
na ta místa, kde jest nadbytek českých sil. Což pan
dr. Pacák, český poslanec a předák, nemohl najit ni
kde českéhokoncipenta, když ne katolického tedy aspoň
helvetakého, musil ei vzíti žida? A což p. Macháček
nemohl u žádného katnohorského živnostníka koupit
šicí stroj a bouně, což p. Procházka nemohl u žád
ného českého a křesťanského živnostníka koupit pro
policajty kutnohorské sukno na šaty? Musil jíti k ši
dovi, nemohl učiniti pokas, aby podporováním české
ho živnostníka dal podnět ku vzkříšení odumřelého
soukenického průmyslu v Kutné Hoře? A což celá
tato trojice o České živnostnictvo před volbami
„tak pečlivá“, jak se o ně postarala po posledních
volbách? Inu, lidový vtip nenazval obecní činžák
marně „Jerichem“, neboť první starostí nynějších otec
města bylo, pronajat nové krámy židům. A tak při
bylo v našem městě několik obyvatelů, židovských
obchodníků, kteří ovšem se o to postarají, aby celá
řada českých obchodníků a živnostenských vyrábitelů
stala se zle zbytečnou, anebo aby samostatní kte
sťanští mistři sklesli za dělníky a židovské dodava
tele. Pro známého Mladočecha p. Preiningra v měst
ských činiácích otcové města kráma neměli. Aby ži
dovským obchodníkům krámem jsoucím na ráně
nedělala se konkurence, zadán byl krám raději kře
šťanu, jemuž dle hlasu veřejného mínění zavázali se
židé nájem po šest roků platiti. Při znovu zřízení
Vlašského dvora musil míti žid neb Němec též svého
podílu. Veškeré svítilny a lustry, jak dole tak i v
místnostech ostatních nemohou se ani laika samlou
vati, tím méně odboraíku. Hlavní ozdobou jest ony
klovaná litina Dodávku tu dostala firma cizí, německá,
ač máme v Kutné Hoře ve věcech těchto znamenitého
odborníka. Jsme přesvědčeni, že domácí naše firma
jest s to ryhověti v těcho věcech úplně. Kárat tyto
věci p. Hsjnic ovšem nemůže, vždyť je dělají naši

otcové města a p. Hejnic jest také přítelem židů.Brojí a píle proti každému, ale proti našim politickým
a narodnímodpůrcůn ani nemukne. Těm naopak
p- redaktor Hejnic nudržaje. Kam se má potom český
a křešťanský člověk v Kutné Hoře o pomoc a ochranu
uchýlit? Protože doma takového lista nemí, musí
psáti do časopisů jiných, kteří mají prospěch katno
horského obyvatelstva více na zřeteli než-li list do
mácí, bohužel strannický. „Podv. Listům“ lezou kut
nohorské zprávy „O “ za nehty, pálí je a proto ten vstek
na domnělédopisovatele a redaktora „Obnovy“. Tohoto
pasovaly na přítele traňku a šampaňského, ktarého
prý ee „u slaté stoupy“ pilo do habaděje. Red.Štábl
nemá ve svyka píti drahé šampaňské, pije výhradně
jenza své nedá ei a nedovolí od nikoho za sebe v hospodě
platiti, ale za to p. Hojaic pije. kde mu dají, třeba i
v klerikálním sirotčinci. Zpítého Ant Toužila marně
strká došosu p. Hylského, Cenefelsa, Štábla atd. Ten
ho vůbec nezná, ale potvrdilo se mu s četných stran,
že sa Toužila k vůli dostání kuráše platili a še se
opil ve svolečnosti hlavního korteše Machbáčkovaa Pa



cákova, Vysypala. Tonšil patřítedy vším právemjeho
straně. Lež je, še p. J. F.Kotflek, Uhiít“ Moravec v

Sokolovně uráželi; naopak bránili se protineotešanýmusáškám přátel pana dr.Pacáka, „Právo Lida“ pro
sradilo. fe o přízeň dělníků ucházela se strana p.
Macháčka a Pacáka, aby je pak ovšem zklamala Kdo

podporuje národní socialistické dělnictvo hmotně,
ma nabízí při volbách 3 mandáty? Inu, je to

strana Pacákova. Přátelé p. dr. Mičana pro sobe o
sbor malopoplatníkůse neucházejí,protoše vychá
zejí ze zásady, še patří celý malošivnost
níkům, těm že není třeba mandáty rozdělovat, pro
tože lépe si je rozdělí sami. — V Katné Hoře se věsk
tvrdí, še v třetím sboru hledá útalek p. dr. Pacák,
Macháček, Jaeger, Procháska atd. I a II. sboru. Proč
se Pacákovci nyní nedrší toho, co r. 1892 sami hlá

ci. Nemluvili pp.dr. Bruna, Mlčan, Morstadt a Josefy
vášně, nemlnvili pravdu? Vždyťfakta jimi uvedená pro
blásil i p. park. Macháček za pravdivá. Vyvrátili pp.
dr. Pacák, Procházka a Macháček cifry uvedené dr.
Mičanem? Vyvrátili, že nedostal písař p. dra Pacáka
Pikulík-Pokorný obecný pozemekv ceně 400 zl.
zdarma? Nevyvrátili n;c a mravní vítězetví slavili
tedy skatečně řečníci oposice e panem drem Mlčanem
v čele. Strana p. dr. Pacáka a Macháčka nemobla
slavit mravní vítězství již proto, poněvadě její tvrzení,
že není více dlubů obecních než 549.000 zl. je lživa.

Z Dohbaliček. V neděli po 3. hodině odpol.
kosale se v boatinci p. Jana Krejčího v Dohaličkách
valnáschůzehospoaářské jednoty pro Do
halice a okolí, které se účastnili četní občané
z Dobalic, Dohaliček, Mokrovous, Třesovic, Sádové,
Mžan, Dabu, Klenice atd. Schůzi zabájil p.předseda
Antonín Boček, správec ze Sádoré, kterýpřed
stavil shromáždění dostavivšího se hosta z Prahy,
pana účetního asnistenta zemského výboru, Anto
nína Blažka. Na programu bylo předevšímpřijí
mání členů a vybírání přispěvků a na to jednatel p.
Václav Marek přečetl protokol minulé valné
schůze. Pan aesistent Blažek promluvil pak o otázce,
„jakých výhod poskytuje zemský pojišťovací fond císaře Františka Josefa
vwPraze vůbec rolníkům však se zřete
lem ku dosavadnímu naturalníma vý
měnku zvlášť“ Fond tento založen byl r. 1888
na oslava 40tileté vlády Jeho Veličsnstva a vstoupil
r. 1895 v život. Zemský enám nadal jej sumou půl
milionu slatých, aby z úroků této sumy mohl se tento
fond pojištěncům spravovati zemskými úředníky zcela
zdarma. Při tomto fondu založen mimo to fondbo
nifikanční, aby ti pojištěnci,ktetí se stali ka
práci a výdělku předčasně naschopnými a kteří zvlášt
ních ohledů zasluhují, dostali větší roční důchod,
neš li jaký by jim s pojistného jejich plynul. Každý
může sobá, svým příbuzný 2 neb i cizím a služebným
osobám pojistiti roční důchod až do výše 360 zl. ročně,
když by se stal ku práci a výdělku neschopným. Po
jistiti se může hospodářský i tovární dělník, čeledín,
složka, tovaryš, dítě, řemeslník, rolaík, učitel, neb
jiný menší úředník. Roční důchod si může vyhraditi
po 55 roce. Čím déle je pojištěn, na př. do 60, 66,
70, 75 Jet, a čím více do fonda jednou, ve více neb
ročních pravidelných splátkách vložil, tím větší roční
důchod pro něj vypadne. Pojistí-li se bez výhrady,
dostane větší důcbod, pojístí li +es výhradou, ta bude
jeho roční důchod menší, avšak v případa jeho úmrtí
budou po něm dědit manžel neb manželku, děti, ro
dičové, vnuci, příbuzní neb jiní dědicové. Rolníci mo
hou si takto pojistiti roční pendžitý výměnek, anižby
obtěžovali statek a jejich nástupce ve vlastnictví
statku, anebo ai mohoa naturální výminek pro stáří
peněžitým důchodem přilepšiti. V případn potřeby
může si pojištěný polovici vkladů svých vyzvednoati
a drahou pak. polovicí zůstává pojištěn. Pan asistent
uvedli případy, jakoa pensi by kdo dostal na př. v 70
letech, kdyby se pojistil a výhradou neb bez ní, a
kdyby počínaje od 1, 20, 25, 30, 40, 60 roku vložil
do fondu tu neb onu enmu. Na žádost rodaktora
„Obnovy“Františka Štábla uvedlpak p. assi
stent Blažek, jakou somu by týž pojištěný dostával,
kdyby se stal k práci dříve neschopným a kdyby
chtěl roční důchod dostávati již v 5b, 56 atd, roce.
Redaktor Štá bl doporučoval vřele pojišťování rol
níbů, jich den. dětí, dálníků i řemeslníků u fonda
císaře Františka Josefa. Pojišťování takové povede
k spořivosti, k větší zámožnosti a k většímu blaho
bytu. Na ro navrhl, aby od slov se přikročilo bned
ke skutku a aby na oslavu jubilea našeho císaře a
krále a na oslavu jubilea půvcdce založení toboto
fondu pojištěn byl některý chudý a pilný žák doha
ličaké školy, kterého by pp. učitelé, duchovní správce,
předseda místní školní rady neb jiní povolení po
vzájemném dohodnatí vyvolili. Návrh tento s doda
tečnými návrhy pana předsedy, dp. faráře Doudy, p.
učitele a některých jiných pánů členů přijet. Žáka asi
10tiletého odporučí úospodářekéjednotě učitelský sbor.
Sbírka na pojištění žáka vynesla 10 zlatých. Bade-li
tedy 10letý žák pojištěn bez výhrady, dostane
ročního důchodu: v 86 roce 6 zl. 98 kr., v 86 roce
7 zl. 66 kr., pak-li však rentu začne brát teprve v 60
roce, bral by ročně 11 zl. 86 kr., v 70 roce by bral
41 sl. 44 kr. ročně. Kdyby byl pojištěn s výhradou,
bral by ovšem oční důchod néco menší, ale hosp.
jednota neb jeho dědicové by dostali vloženon desítku
po jeho emrti zpět. — Zřetelná vysvětlení pojišťování
u fondu cisaře Františka Josefa vyvo!alo u četných

posluchačů úmysl, pojistit sebe neb avé pokrevné příuzné. Pan správec Boček obsah přednášek popu
lárně vysvětlil a na to vyslovil přání, aby ae přikro
čilo též k sřízení záložny Raiffeisenovy a vodního
družstva. Pan Blažek, red. Štábl a jiní páni též o
této věci se rozhovořili. Podrobnější zpráva o před
nášce p. Blažka a o jednání podáme příště. Hovořeno
též o Riegrovi a jeho zásluhách o národ. Císaři a
králi a dru Riegrovi provolalo shromáždění hlačnon
sláva. Takovéto schůze mohou rolnictva jen prospěti.

Z Miskovie pod Vysokou. Školní mládež
naše s toužebností hledí Vánocům vstříc; bude ji
opětně letos štědrostí obecního zustupiteletva a mno
hých dobrodinců na štědrý den vystrojen vánoční stro
mek, při čemž chadé dítky podělovány budou oděvem,

oboví atd. Kéžšlechetněma -tomuto čína členů obec
) snatupitelstva, kteří téměř jednohlasně potřebný

a umačný obnos k účelu toma vyvolili, také jinde jest
porosuměno a ho následováno.

Ze Belopislt: Ochotnícizdejší a s okolíse

hřají v neděli, 18. prosince vo proěch zařisujíchose sboru hasičského veselohru: „Praha je Praha“.
Z Kostelce nad Orlicí. Vednechprávě

minulých odbývala konference spolku av. Vincence
Pavlanského v Kostelci n. O. I. výroční schůzi. Úin
nost spolku, uvedeného v život místním děkanem za
»spolapůsobení velebného duchovenstva a činných členů
počtem 10, byla tichá, bexe všech okázalostí a cere
monií slavnostních, ale blahodárná. Všímáno si bylo
hmotných poměrů abohých spolubližních, hledéno okem
milosrdenství a nepředpojatosti k nazným, podávána
raka pomocná a udělováno štědře z požehnání Božího.
K cíli tomu odbýváno 51 týdenních echůzí, v míst
nosti, kterou k účela tomu předseda v děkanství za
půjčil a se svého vytápěti a oavětlovati dal, a roko
váno a usnášeno bylo o záležitostech epolkových, o
rodinách potřebných, opuštěných a rozdělovány pod
pory v poukázkách na potraviny, palivo, medikamenty
atd. Rozdáno 14 rodinám, 12 vdovám, 3 neduživcům
a 2 sirotkům: 36: kg chleba, 859 kg mouky, 113 kg
krapice, 81 kg rýže, 13 litrů čočky, 46 hekt. bram
borů a 139, g metr. uhlí, což činí 48 stranám 192
almažen a odpovídá vydání 144 zl. 94 kr. Kromě
toho koupeny v několika případech chudým nemoc
ným občerstvující nápoje. Několiktuctů pančech muž,
ženských a dětských, darovaných vysokorodoa paní
hraběnkou z Kinských, rozděleno taktéž chudým. Pa
mětliva bobumilých ekutků, které s pomocí Boží účinná
láska a dobrá vůle pro Boba vykonala, zahajuje kon
forence sv. Vincence pod ochranou av. Jiří drahou
ročnici lidamilného působení svého a dejž Bůh, aby
alespoň tolik vykonala co va správním roce minulém.

Ze Ždánic. v jednom purdabskémžurnála
bylo napsáno: „Tanec před biřmováním. Ve Ždánicích
budou již příští neděli tancovat proto, aby se mohl
opravit kostel vzhledem k tomu, že tam na přesrok
přijde biskup Brynych biřmovat. Kdo by to v těch
děvčatech a pánech hledal, že chtějí tancovat jen pro
to, aby Pánu Bohu, světa a biskupu Brynychovi uká
zali, že nevymřelo ještě pokolení tarízeů a že pravá
nábožnost má se jeviti v něčem jiném, než v tanco
vání“. Číslo toho žurnálu nese datum 18, listopadu
1898. Nábodou jen dostaly se noviny ty i na fara
Ždánickou: Budoucí neděli byla bned celá tato zále
žitost lidu Božímu jadrně vysvětlena v kostele. Zná
mo, že my zde ve Ždánicích stále opravujeme svůj
kostelík, tak bylo ve dnech, když tu farářoval vele
důst. p. Krátký, tak jest i nyní. Máme zánovní goti
cké oltaře, koupili jsme si nové varhany z4 1000 zl.,
blesk nám r. 1892 v měsící dubna laskavě schodil
a věže chrámové měděnou hodně postřílenou — enad
od Švedů neb Prajzů — báň, kteráž měla sice na své
hlavé jakous — takous čepičku — koroubvičku, po
strádala ale při tom znamení naší spásy, jež v le
tech dávných odtamtud nejspíše ruce ndatranily ne
katolické; pročež dali jsme si na věž a chrám vztýčiti
bleskosvod, ozdobili vrch věže sv. křížem a obílili vi
kostelík z venčí i pomalovali mu i jeho etaré kosti
zděnné uvnitř, když nestačil klíček pokladny zádušní,
zapravit značný náklad, tož my našinci v kolatuře
ošacovali jsme se — a dali sami — ku př. na ty
varhany 1000 korun a na vymalování kostelíka 250
korua — a při tom jsme nikdy netancovali, neskákali
Letos bylo napověděno lidu Božímu, že dá li Pán Bůh
života a zdraví, budoucího roku zavítá sem J. B. M.
ud-lovat svátost sv. biřmování a že bude nezbytno
ještě trošička přiozdobiti si ten milý kos'elíček, a že
juž pořízen nový stříbrný kalich, nový miesal a t. d.

- a to zas beze věeho tancování a ekákání atalo Be.
Zároveň i to ohlášeno, že za uvolení ct. p. starostův
budou v těch kterých farních dědinách provedeny ko
stelní kolady, neb kolekty — sbírky — a zaso tanci
nebo nějakém vénečka na zdar opravy kostela - ne
bylo ani muka. Kolada vánoční jiš vykonána a to
dvěma zdejšími dívkami: Barb. Finkovou a Annou
Půlpánovou a vynesla 221 zl. 01 kr. Teď ale přijde
to hlavní Dne 20. listopadu b.r odbýván zde v jed
nom hostinci od některých dívek věneček — ne ale
na kostel, nýbrž — na matičku — na Ústřední škol
skou matičku — neboť c. k. poštovním úřadem v
Bohdanči bylo do Prahy zasláno 11 zl. co výtěžek
věnečku zde u nás dne 30. listopadu pořádaného. Ne
bylo tedy u nás onoho večera tancováno k vůli Bry
nychovi, ale k vůli národnímu ústavu.

Z Tachotle. Stará škola zdejší jeví te v
posledních letech jednak pro schátralost evou, jednak
pro vsmáhající se počet dětí nedostatečnou, takže vá
žně pomýšlí se na stavbuškoly no1é, ješ příštím ja
rem již má se uskutečniti. Ježto v místní školní radě
zastoupení jsou mužové veskrze uvědomělí a vzdělání
a dobra všsho milovní, jest jisto, že nebude šetřeno
žádného nákladu a že postavením nové školy oa
vhodném místě na dlouhá léta památku zanechají ka
prospěchu svého potomstva Škola, která vystavena
byla kolem *. 1820 a to na místě pro školu zcela ne
vho:iném; příští má býti dvoutř dní. V Sachdole kam
obec naše jest přifařena, provedena bade přičiněním
tamního snaživého pana učitele T. Kašpara po evát
cích se školními dítkami velmi oblíbená hra se zpě
vy: pJesličky“. Zajisté snaha horlivého vychovatele
mládeže hojnou návětěvou z celého okolí bude od
měněna.

Z Parduble. Pobřebdp. prof. a katechety
P. J. Militkého konán dne 5. prosince za velikého
účastenství. Po 27 let působil horlivě jako učitel ná
boženství a češtiny na c. k. vyšší reálce v Pardnbi
cích. Zásluhy jeho o ústav jsou věliké. Byl zvláště
duší spolka ku podporování chudých studujících a za
jeho vedení vzrostl fond spolkový na 5000 zl. Památ
ka jeho nevybyne z vděčných duší těch, kteří ještě v
příštích dobách požívati budou zlatého ovoce jeho
lidumilného srdce. Byl knězem šlechetným, vlastencem
upřímným. — Četné účastenství při pohřbu bylo zřej
mým důkazem, jakých sympathií požíval zesnulý.
Průvod pohřební vedl vld. pan vikář P. T. Střebský
s Mikulovic, reguiem eloužil vld. děkan pardubický
Fr. Sloup. Dojemným spůsobem oslavil zásluhy ze

snulého dp. farář se Sexemic P. Ulbrich, jenš v řeší

vé pehěskní poukásal na činnost jebo jako knučitele a vlastence. Nad rovem oteveným proal
naposled spolužák zesnulého dp. farář z KuněticP.
Kudrna, jenž děkuval všem účastníkům a slovy srdeč
nými loudil ee sdrahým Josefem, jejš prvního povolal
Pán na věčnost z kněší kollegů, kteří před 28 lety.
vysvěcení byli. — Lásku avou k ústavu dokázal ze
snulý i tím, že pamatoval v poslední vůli na ústav
odkazem drahocenných parament a četných knih theo
logických. Cest budiž jeho památce!

Z Nevéhe Bydžova. (Katolickánárodní
jednota.) Dne 11. prosince byl pro jednotu naši dnem
slavnostním; byla pořádána večer téhož dne schůze
na oslavu Jeho Veličenstva. Vlct. p předseda c. k.
prof. Síla slovy vzletnými promluvil krátce o význa
ma císařského jubilea, načež přítomní povstali a pro
volali nadšeně třikráte „Sláva“. Pan předseda pfed-.
stazil a uvítal jménem jednoty vld. p. Tadr. G. Do
mabyla. professoracírk. dějin, který z Hradce Králové
zavítal do této echůze, aby členům konal poučnou
přednáška. Vldp. professor vystoupiv na řečniště pro
mluvil „o majetku církevním“. Thema toto zajisté
nad jiná časové probral 8 obzvláštní důkladností do
vozuje zhistorie, že církev nabyla majetknz vděčnosti
lidu, prací a požehnáním Božím. Přednáška proplete
vá četnými příklady poutala po celou hodinu shro
mážděné posluchačstvo; když pak vld. p prof. ukončil
ozval se v odměnn neutachající potlesk. Vldp. prof.
přesvědčil nás nejen o hlubokém vzdělání svém ale i
o dovednosti, přednáška obsahem těžší, očiniti zají
mavou. Po přednášce zdal vídp. profassoru díky pan
předseda a po něm člen jednoty p. H. Králiček, pro
nášeje žá ost, aby vldp. profesor na jednota naší
nezapoměl a hrzy tnezi n u opét zavítal. Potom ná
sledovala zábava sestávající z hudebních čísel a 80
lových výstapů. Zásluha o část zabavní patří předně
dp. katech Vackovi. který wunevšední obětavostí vše
nacvičil a řídil. Sehůza navštivena byla tak cetné, že

Ještě
jednou děkujeme srdečné vldp. prof. dra Domabyloví a
těšíme se brzy „na shledanou“. Zdař Bůb!

Nv. Václavská jednota jinochů a
mužů ve Velké Poříči pořádá v noděli dne
18. prosince 1898 v hostinci p. F. Suka „Zábavný ve
čer“. Program: Náci a Mucr. Klukovina v jednom
uličniceví, sepsal Filip Oažlabina. — Pod vonnou ení
tkon šeříku. Komadie o jednom jednání, z ruského
přeložil K. Štěpánek. — Vyléčena. Žert o jednom jed
nání. Vzdělal E Z — Ztratil řeč. Fraška o jednom
jednání. Napsal K. Šimůnek. Začitek o půl 8. hodině
večer. Ceny míst jak obyčejně Skolní mládež přístupu
nemá.

Hospodářský spolek pro okolí krá
lovéhradecké pořádá valoou schůzi v něděli dne
18. prosince t. r. o 1"/, hodiné v Plotišti, v sále
hospodářské besedy. Program: 1. Zahájení schůze,
2. Přijímání členů a vybírání přízpěrků. 3. Novodobá
bospodyně v domacnosti, přednáška paní M. Tracbtos
vé, ředitelky hospodyňské školy na Kuklenách. 6.
Volné návrby, Do schůze s tak zajímavým programem
dostaví se zajisté rolrictvo a dorost rolnický z nej
širšího okolí a zajisté též četné hospodyňky a dívky.
Paví řiditelka Trachtová seznala hospodářské pom
ry nejen v zemích našich, ale též v Německa, Hol
lansku a Dánsku a obsah přednášky bude tedy za
jisté zajímavý.

Z Církvice Na večer neposkvrněnéhoPo
četí Panny Marie vypakl náble požár v usedlosti
patřící p. Hniličkovi a ztrávil stodolu s četnými zá«
sobami. Jen neohroženému namabání basičů podařilo“
se oheň lokatisovati, nebcť při panajícím velkém
větra bylo nebezpečí pro celou obec Škoda je značná,

Z Lochů o Čáslavi. Nu sobotu dna 10. t,
m. v pozdních hodinách nočních vypukl obeň v dom“
ka, č. 15, který podporován větrem záhy zachvátil 
celé stavení. Obyvatelé hleděli zachrániti, co se da
lo. Žena Zikmandová vběhla ješté do hořícího sta
vení, když bylo již největší nebezpečí, že všecko
spadne. Soiva takó překročila práb, s rachotem sříti
la sa střecha, prolomila cbabé stropy a zasypala v
hořících spoustách nešťastnou ženu. Po dloubé prá
ci vytažena byla z vobnivýchtrosek celá popálená.
Dopravena ihned do okresní nemocnice Čáslavské, ř%
kde přes všechno ošetřování nachází se ve velmi ne

bezpečném stavu, takže se o jejím životě pochyši
Příčina požáru jest neznámá, dle všeho byl založen.

Z Čáslavi. Zábavy. Dlouhé vačery prosins«
cové utíkají nám tady jako voda. Krátí nám je kde“
kdo. Jedna kratochvíle sleluje druhou a nezřídka
strhne se jich kolik najednou. Koncerty, divadla, dý
chánky a jak se to všecko jmenuje, jen se sypou. A
není-li zábavytaková, však již společnost najde zá
bavu jinou. Dámy nějaký ten klípek u skleničky bílé,
nepáni u barvené, Tyhle poslední zábavy nejjarejšími bý
vají v neděli a svátek, a protože kořalay umístěny
jsou na mistech nejživéjších, má z toho obecenstvo
také nějaký požitek. Nejlépe se to vyjímá v těch
kořalnách na náměstí, když do promenujícího obe
censtva najednou vyvalí se takový živý alkoholem
páchnoucí soudek s makavými vtipy na rtech. Šťastná
Amerika, kde se nesmí nalóvati od soboty večer do
pondělí ráno. Kdy se toho dočkáme my tady u nás?
Co by to bylo méně kříků, hádek, rvaček a zločinů!
— (Pitná voda) Pátrání po pitné vodě pokračuje ©
zvolna na zkašebním místě u Žak Dosud vrtáno bylo
do hloubi 15 metrů s výsledkem slabým. Bude prý
skoušeno i jinde na straně jihovýchodní,

Z Libčan. Císařské jabileum oslaveno bylo
v obci naši osvětlením, slavnými bohoslažbamí a jiný
mi případvými projevy. — V neděli o 4. hod. odpol.
vypálen byl opět domek Jana Radoně čís. p. 16. V
tomto roce je to již šestý zlučinný požár v naši obci,
Na emrt nemocná žena Radoňová, zaopatřená svátost=
mi amírajících, vyneseua byla ze světnice polonabá.



Acetylenové=
-= světlo

ústřední soustavy s libovolným počtem plamenů, sen
sační a velice praktické pro hotely, hostince, úřadov

ny, obchody i soakromná obydlí,

sařisuje koncessovaný sávod pro plymo-avodovody

Antonína Faita
w Hradoi Králové Vel. nám. č. 30.

Doporačen první českou »polečností pro zařiso

——

|
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Založeno r. 1821.

Nejstarší závodsoukenický
v Rychnově n. Kn.

firma

Josef Jaroš
(majitelAnt. Jaroš)

nabízívelk výběr látek pro dobu

pdzimní a zimní
všeho druhu v cenách rejmirnějších.

Zvláště uposorňuje na látky pro
old. duchovenstvo a úřednicívo.

Svůjksvému!

Vzorníky na požádání franko. Objed
návky vyřizují se vzorně a rychle.

GHB" Na zvláštní požádání prodává se
též na splátky.

Cenynejmírnějšíl

Založeno r. 1821
OO000000000000

E"O
Josef Krejčíkv Praze,

umělecký závod sochařský a řezbářský.
Pisárna a dílny na Letné, ©. 612.-VII.

Sklad Elišdína třida 0. 24.
doporučuje uctivě

ovéchvalněznámé:Sochy, oltáře, křížové cesty,

jesle, Božíhroby, kříže, kazatelny, zpověďnice, křtitelny, konsoly,svícny, lustry, pulty
atd. dle slohu kostelu“ 266

Renovace starých oltářů a kostelních
zařízení.

Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně a
franko.

KŘ
EXumpolecká

sukna a lodny.
Dámské lodny.

—5 Modnílátky oblekové na simmíky a
haveloky = čisté ovčí vlny v levných ——

„cenách doporačuje

Karel Kocian,
soukenický fa první ;zasílatelský závod

v Humpolol.
Vzorky k nahlédnutí franko.

x
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Velesl. c. k. místodržitelstvím koncessovaný
Elektro-technickýmoptickýzávod

raní, DONA
VHOŘEKUTNÉ

odporučujeza
nejvhodnější dárky vánoční

brejle a skřipce ze zlata, niklu, šelvoviny a j. Kukátka
divadelní v skvostné úpravě. Teploměry okrasné prove
dené, tlakoměry přesněukazující, vadla výtečné ja

kosti, lupy a dalekohledy a j.

ORP> Velký výběr mechanických hraček <“
parních strojů, elektrických motorů, locomotiv k ním pří
sluších strojů, vozíků a kolejíaj. vše ve skvostné úpravě

a přesné jdoucí.

Jeds á úvod ku sařísování
ný oprp Ano o Kutnéoje tRefonu
Elektrické světlo v každém rozměru

Správky a opravy rychle a levně! Na venek obratem
posty!
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JanHorák,rn
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobu podzimní a zimní.
Též velejemné

látky na taláry,
Četná uanání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bez svýšení cen!

WB-Založeno 1843. ©

JAN KALIS,
hodinář a zlatník

v Rychnově n. Kněžnou
dopornčuje

svůj hojně zásobený sklad zlatóho a stříb. zboší,
hodin kývadlových, kapesních v cenách mírných

n se zárukou,
Vbodné vánoční a novoroční dárky u

velkém výběru.

Alpaka
Rovinka propány,na obleky, jakož(
menčikovyv mo

derní barvě.
Metr zi. 3.60.
Na úplný oblek 3 m.

pravý, z italského vína, tříletý, 1 lit
po 3 zl.Cognac

Cognac * 1ina ovocného, šestiletý, 1 litr po1 al. 75 kr.

IVNVÍČÍ starou + litr po 80 kr.
Slivovici p

Borovičku pálenou z tatránských jalovčinek, tlitr po 80 kr. vše jakosti výborné
avšak v cenách jakosti přiměřených, na

bízí závod na zužitkování ovoce

JU, G. dos, Tomáška ve Vysokém Jýtě.
Cognac, který se z uherských továren 1

litr po 80 až 1 zl. ve velkém prodává a do Prahy
v značném množství dováží, nemůže býti a není
cognac pravý, nýbrž padělaný; neboť 1 litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého, když
z apparátu teče, 1 zl. 50 kr.

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys. Mýto
obal neb soudky účtují se v cenách vlastních.

Vzorky zasýlají se zdarma a franko.

ORB**>Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15pro

cent.

| dekorační malířv Novém Bydžově
dříve v Hradci Králové

| udporača je svůj atelier k provedení všech do
(| korativních

maleb Kostelůc
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckéhospracování, restanruji staré malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
luji obrazy nové. a

í Návrhy va slohu stavby kostela se na
Jj požádání ochotně vypracují a rozpočty předloží

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
dopornčoje

Karel Zavadil,
zlatnír apasíř vChrudimi

svůj hojně sásobený sklad

náčiní bohoslužobného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše slině v ohni zlacené a otříbřené zaůte račí
Vlastaí výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy,
snovuzlacení a stříbření starších věcí vykomá se rychlea
zašlou se již svěcené se styrzením Jeho 
losti. Starý závod můj může se vykásati četnými pochval.

nými přípisy P. T. zákazníků a Odporučnjese n k zakoupení a opravě kalíchů, moastrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp, lucereu, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek ma Nejevě

tější, patenek atd. co nejvíce.

zlacování oltářů
a veškerých potřeb kostelních.

Malby podobizen v barvách i kresle
ných, dle zaslaných malých podobisen,

sa jichž eprávné provedení se ručí.
Ceny 00 nejmirnější. 209

Plány na malby kostelů v,pracují na
požádání ve všech alozích s přilože

WB“NejlepšíB

dlovátkou slivovici
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

K. Nesňal v Uherském Brodě
(Morava).
Právě vydaná

Česká mše pro lid
na slova Boleslava Jablonského

(«Tobě, Pane, navýsostí . . .c)složilFrantišek Piloka.
1BaVydání smí obor s

0. dem Vam tazodl)čonýS a ná
50 kr. netto, hlasy po 15 kr. netto. : 1546

Op. 15b Vydánípro jeden |dva (dětské )hla
P sy s ' edem varhan nebe harmonia

Partitura a hlasy za 1 zl. 30 kr. netto, hlasy po 12
kr. netto.

Nápěv s textem za 10kr. netto.
NakladatelFe. A. Urbánek, český knihkupec

v Praze, —vedle Národního divadle.

gap> Prvý český závod hudební. “JB

Dlabačovi české zákusky
jsou jakosti nedostižené bal. 25 kr., 80 kr.

Lomnické suchary
E t kg 80kr., 1v—zl., 1320zl. ——

Císařské suchary
1 kg 180 zl.

Čajové zákasky
Ukg 150 sl., 180 zl, 210 sl.

Novinka!Gufreutes Pariserin Novinka
1 kg 260 El.

Velký výběr emkrovímek ma vánoční
stromek krabice 1"—zl až 450 zl, výše.

Velkývýběrdortů, eekrovimek ku bo
stinám a pod.
Pošťovní sásilky Akrát denně od 5 sl. počínaje

franko stanice.
Zasílá

Karel Dlabač.
Jičín. Čechy.



Radoň neby! pojištěn a je zničen úplně. Palíč se ne
emiloval nad ním ani nad jeho ženou ea zapálildomek
patrně ze zahrady p. Václara Rykla. Vě středu byl
pro podezření žbářetví zatčen dělník. Josef Rybář.
Týž byl viděn před požárem v zahradě Ryklově a byl
jiš jednou pro podesření zločinu šhářetví satčen. Lidé
ee však báli proti němu vypovídati. Občané doufají,
že vyšetřování bude přísné a že se tentokrát podaří
pachatele zjistiti a še mičitel jejich majetku bude
přísně potrestán.

Z Kutné Hery. „Podv.Listy“ věnojíopět
půl čísla Obusvě a snaží se své patrony vysekat. Pa
cák prý neřekl, co Obnova napsala. Trváme na tom,
00 je v Obnově, že p. dr. Pacák poslachače v Sokolov
ně vědomě obelhal. Pan Hejnic hraje si také
na forianta, 8 redaktorem Obnovy prý nemlnví.- Inu,

kdyš si bo tento ani nevšiene, nemáý Hejnic odvaby, ale svého času s redaktorem Štáblem nejen
přepřátelsky mluvil, ale zavěsil se mu i pod páži a
tiskl ma vřele race. Bylo to tebdy, kdyš na silnici

"2 Kutné Hory k Hořanům vedoucí před 1 sa Hejni
cem jeli čůstojníci a hrdinský p. Hejnic se bál, že
Jej důrtojníci seznámí něžné se svými karabáči. Te
hdy uchýlil se p. Hejnic horem pádem pod ochranné
rámě Brynychovce, klerikála a Staročecha Štábla,
Tebdy jej také Pikulík necitoval před soudnou stolici.

Výkaz
členové na přispěvcích splatili:

za listopad.

Zakládající po 10 zl, čís. 4: B., 12., 12., 21“
49., 60 (20 zl.), 86 (20 al.), 75 (25 zl.) — 115
zl. — Skuteční po 5 zl, čís. 39.. 45., 49., 57.,
58 (2'50), 59., 105., 136 (10"—), 137., 140., 144

(10—), 163(10"—), 182 (3.50), 183 (10.—), 185,,
191., 253., 254., 255, 258., 264 (10.—), 293.
314., 328 (2.50), 329 — 142 zl. 50 kr. Přispí
vající po 2 A. 50 kr. čís.: 12 (1"25)., 18., 25,
31 (1*25), 40 (125), 41 (V35)., 44 (1'25)., 51.,
54., 62 (1.25), 66., 99., 120., 123., 136
166., 176., 189., 212.,213. 236 (5'—), 243., 244.,

246., 257., 258., 268., 271.,273., 276., 296 m“306., 307., 308., 309g, 311., 313., 325., 341 (1.—),
343 (150), 345.4 355 (1.—), 356 (1.—) 3644
386., 387 (1*25)., 388 (—) 389 (1'—), 390.,
391., 392., — 113 zl. 75 kr.

Dary na Adalbertinum: P. t. pánové: Kněz
J. M. 50 zl. —

Po 10 zl.: J. Filipek, keplan v Borové, Mons.
Bob. Hakl, b. vikař v Hořicích, Tomáš Střebský,
b. vikař v Mikulovicích = Jo zl.

Po 6 zl.: V. Tejkl, b. vikář v Kyšperku. 6 zl.
Po 5 zl.: Fr. Krihl, b. vikář v D, Dobrouči,

J. Herman v Ú. Petrovicích, Jos. Poláček, děkan
v Žamberku, Fr. Kvěch, kons. rada v Svinčanech,
Fr. Walter, arciděkan v Chrudimi, Pelhřím Novák,
č, kanovník v N, Městě n. M., Jos. Kvapil, děkan
v Skutči, Al. Kopecký, b. vikář v Nov. Hradech,
V. Marek, farář v Hliosku, Ant. Dvořák, děkan
v Nebovidech, Ant. Schreiber, b. vikář v Slatina
nech, Jan Kobr, děkan v Chrasti, Al. Konvalinka,
farář v H. Týnci.

Po 4 zl.: Fr. Černý, farář v Lukové,
Po 3zl.: Fr. Brdíček, farář v Jestbořicích,

Kr. Krátký, farář v Týnci n. L., Jos. Dejl, farář
v Přepyších, V. Jelínek, farář v Kcrouhvi,

Po 2 zl. 50 kr.,
zl.: Vacl. Appl, farář v Čermné, Fr.

Šimobý kaplan v Třebovici, Vin. Novotný, bisk.
vik. v D. Krupé, M.Kubek, J. Nosek, V. Kalaš,
Jos. Tichý, farář v Lipolticích, Jos. Vaněček, Jos,
Barvíř, J. Hnátek, Jos. Domašínský, /Mik,Simon)
V. Bayer, Fr. Mimra, J. Hejtmanek,n ezdinský,
Fr. Horáček, Leop. Vrzák, Ant. Holub, farář ve
Včelákově, Ant. Štěpina.

Po 1 zl. 50 kr. V. Erychleb a Ot. Richter.
Po 1 zl. 25 kr. V. Havla, farář v Pečíně,
Po 1 zl.: Fr. Kovářík, Fr. Šeda, Al. Culka,

Al. John, Fr. Morávek, Ant. Víša, Jos. Červenka,
Fr. Douda, Fr. Zajíček, Jos. Marčík, Jos. Hlavsa,
farář v Chomuticích, J. Vít, Jos. Procházka, far,
v Mlázovicích, Jos. Zuzánek, Al. Plesinger, Ant.
Liebich, J. Šandera, Eb. Čuda, Fr. Klapal, Ant.
Mikulecký, J. Mikán, Jos. Tajovský, J. Jiříček, V,
Bartoš, farář v Zdechovicích, Fr. Jelínek, v Krá
líkách, St. Schonberg, Fr. Martinek z Proseče, J.
Kostkán, Jos; Bečička ve Skutči, J. Němec, J. Se
licher, Fr. Dittrich v Poličce, Ant. Kupka, J. Pro
cházka v Bystré, Josef Hladký, V, Fremuth, Ed.
N+umann, Vojt. Houdek, Ant. Nuffek, Jan Zitko,

Po 75 kr.: Dvořáček Jan farář v Slatině,
Po 50 kr.: Fr. Stejkal, kapl. v Něm. Brodě,

Fr. Rauch, Boh. Oliva, Ant. Vích, Fr. Světelský,
Jos. Jelen, Jan Vaníček v Klášterci, Jos. Bedrna,
V. Čečetka, Jos. Zbořil, Jan Zukrigl, Fr. Chvojka,
Jos, Nosek v Miletíně, V. Sál. V. Oliva v Ranné,
Jos, Nováček v Telecím.

Po 25 kr.: Ad. Brix, V. Šklíba, Ot. Radouš.
Pro vel. pana A. Horáka daroval S. Weber,

farář v Olešnici 50 kr. celkem 634 zl. 50 kr.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 10. prosince 1898. 1 hl,

pňenice zl. 730 aš 8-20, žito sl. 5.70 až 6-00, ječmena
-500 až 5-60, oves zl. 2-80až 8:10, proso si. 4-80 až
8-00, vikve sl. 490 aš 500, bráob sl. 7-50 až 1000

čočka sl. 12-00 "až 18-00, jáhly ul. 3-00 aš 900, krup
9-00 až $1-—, bramborů sl. 1:10 až 1:40, máku 19 zl.,
lněného semene 8 sl., 100 bg. šitných otrap 5-26 sl,
1 kg. másla čerstvého 120 51., 1 kg. oád:a vepřového
0:80 sl., 1 kg. tvarohu 0:16 sl., 1 kopa zelí 2-00 sl.,
1 kopa kapusty 0:V5 zl., 1 bl. cibuie 3-50 sl., 1 kopa
drobné zeleainy 1-50 sl., 1 bl. mrkve 0*70 sl., 1 bl. ja
blek 000 sl., 1 hl. krašek 000 sl.

(Zasláno.)

Neznámí nepodepsaní dopisovatelé starají 80
prazbytečné mé finanční a rodinné poměry. Vy
vraceti tlachy, jako bych si vypůjčoval tisíce, jest
taším zbytečno, Jako přičiolivý živnostník mám,
čeho potřebuji, a kdybych do obchodu neb jinak
potřeboval větší penize, tedy Bohu dík, mám dosti
úvěru u našich peněžních ústavů a nemusím cho
diti k židovi.

V Hradci Králové, 15. prosince 1898.
Jesef Pátek,

pekař a vojenský dodavatel.

(Zasláno.)
Druhé volná konference kněžstva vikariátu Chra

steckého, Cbrudimekého a Pardubického bade se ko
nati dle onneseví dne 27. prosince 1898. o 10. "ho
dině dopoledne v místnostech arcidékauství v Chra
dimi. Kau konferenct 16 zajisté dostaví se veškeré
kněžstvo shora jmenovaných vikotiatů, jakož i vřele
vítání jsou kněží bostě vikariátů jiných.
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Ctěným spolkům a pořadate

lům plesů
W“ místním i okolním “U8

nabízím se

ku dakarovánÍ 4 OZdOĎOnÍsálů

jež velmi

levně a vkusně provádím.

Karla Svobody — vdova,
závod čalounický

vwHradoi Král. velké nám. č. 27.

Za příčinou pokročilého období

oslprodej
pod kupní ceny!
Soukenné látky

co praktickédary vánoční
doporačaje nejstarší křesťanská firma:

V. J. ŠPALEK
(dříve J. F. Krušvic)

v Hradei Králové.
Černé látky zaručených jakostí na sa
lonní obleky, kleriky i dámské šaty ve

výběru největším.

pRB* Po čas přestavby domu nalezá
se závod v divadelní ulici. “gjil

NXKARNRNNNRNUNNNNNINNRININU
x Závod založenroku 1876. x
x Ku shotovení x
x všech řezbářských prací, v každém slohu, x

v přesném a čistém provedení odporačaje se Jí
W Závod řezbářský x

KJOSEFA SOUDILA%XVHradei Králové.
x Zvláště dovolaji si upozorniti P, T. veled, du

chovenstvo a slavnó správy škol-na svůj no
vě zařízený sklad jemně řezaných křížů

* visacích i stojacích pro kostely, školy a dox mácnosti.

M“ Cenyvelmimírné. "Ig
JK Výkladní skříň nalézá se na velké podsíní proti

drogueri p. Dixe,x
NRRRNRNRNRNNNRNKNNRINA

KNA

xxxx
x

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlastní dilné ns umě'é truhlářské i čalou

nické zboží vyrobena

úplná zařízení do pokojů
ze dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá

daného

OW pérovky a žíněnky, U
spovy a sáslony do oken, hladké i sdrhované dle

frane. způsobu. 161

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

poctěna CENOU výstavy pro zdravotnictví a ošetřování ne
mocných ve Šrutgartě r. 1800, jem dle lékařskýchúsudků
a děkovacíchpřípisůjediným vskutku reelním a
neškodným prostředkemku docílení plného! a buj
mého vlasu u dam i pánů, jelikcžina zamezení vy
padávání vlasů a tvoření se lupů; i zcelamladí
pánovédosáhnou její užívánímmohutného kníru, zá
ruka za výsledek a neškodncst. Tyglík 80 kr., pošt. neb

dobírkou go kr.

věoné loterie
M9“Kupujte české losy. -Us

výstavy archi
tektury a inže0 SY: vPraze.

Honirfha:Demantový šperk
v ceně 25,000 korun.

CelkemJÚ(JÍ) výber v ceně(JO) kor.

Tah 2. ledna 1890. Cena losu 1koruna.

O0O0000000000000000
"Právě vyšly

povídky Aloise Dostála

„A pTOVŮL ŽIVOA
v hezké úpravě s podobiznou spisovatele; cena
neváz. 1.20 kr., vkusně váz. 1.80 kr., poštou o
10 kr. více. Lze odbírati též po sešitech 12 kr. dále

Tři povidky pro dámy
napsal Oldřich S. Kostelecký.

Zlatá poměnka. — Černá lilie. — Zbaslá hvězda
Hodí se za dárek vánoční váz. 1.80 kr.

„Proč bychom se netěšili“
povídky a básně H. Pilbauerové, ilustrovala Er
lová cena 90 kr. hodí ae za dárek útlým dítkám

od 8. do 12 roku.

Lze obdržeti v každém knihkupectví zvlástě ale u
nakladatele

JOS. KOSINY,
knihkupce v Chrudimi.

OCOOO0000000000000



Veledůstojným a velebným pánům
duchovním,velectěným pánům před
staveným klášterů a jiných ústavů.

Odporučuji pronastávající období vánoční za vhodné
dárky pro mládežFikolní i pro osoby dospělé svůj rozsáhlý

sklad obrázků svalýců
všelíké velikosti v jemném barvotisku na papíře a atlasa
nejnovějšího a nejzdařilejšího provedení, i fotografie pod
broušeným sklem k postavení neb zavěšení v cené nej
levnější.

Vsorty posílám na pošídání bez odkladů, též co
nejlevněji účtované a posloužím milerád, přeje-Ji! si kdo
zvláštní výběr. Velikým bude mi potěšením, poct li můj
sklad veledůstojní duchovní pání do Hradce Králové při
cházejicí vzácnou návštěvou.

Za četné sakásky prosí ve vší úctě nejoddanější

Josef Pacák, dříveČes. Mahrle.
Sklad obrázků v Hradci Králové, Tomkova ul. č. 202/4

0GBBBBBBGBBBOBKŮ)

jsou právě vyšlé

nejveselejší humoresky Petra Finka

„RŮŽOVÉTRNY,
Cena 1 zl. lo kr., ve skvostné vazbě 2 zl. to kr.

Jan Liebich,
knihkupectví a obchod papíremiždívPardubicích.

Nejvhodnější a nejlepší

VÁNOČNÍDÁREK[né
M

:
M

Teho bisk. Milost, Pan dr.
Karel Klein, bisk. Limburský,

píše o spisech Dra. K. Maye:
„Milerád jak dosud tak i příště budu spisy

tyto jako četbu veskrze doporučení hodnou pochva

Jovati s tím potěšením, že jsen tím k jejich rozšíření nějak přispěti mobl.

do bisk.Milost,Pan LeoRedner, biskup Ulmský,

„Cestopisná povídky Karla Maye na.esly

právem v „Fruzích katolickéto čtenářetva tolikpřátel.
Ze spisů Dra. K. Maye vychází právě v ne

skráseném awlorisovaném překladě českém nejlepší
jebo cestopisný román „Po stopě slého činu“ 8 il
lustracemi J. Ulricha ve dvouarchových sešitech
po 15 kr. Předplatné na 10 sešitů zl. 1:50, při
jímá každé knihkupectví i nakladatelství Jos. R.
Vilímka v Praze, Spálená ulice č. 13.

oamě
nejnovější soustavy

práce solidní ceny levné
doporučuje

ex ČENĚK BUBEN»
kočárník v Hradei Králové

Vysnamenáno na výstavách: V Jaroměři stříbrnou, v
Dobrušce slatoo, v Praze státní bronzovou medailif,
v Hradci Králové nejvyšší vyznamenání čestný d:plom

s právem ražení zlaté medailie s koranou.
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Umělecký úslav pdborný vllazánní |

malbu na skle

pro
malbu ohrámo

vých oken

okns| ohrámováj"kaldého
MEslobu iTprovedení Se sara

(M čením práce nejmodernějším
požadavkům vybovující.

nami vyznamenán.

Cenníky, rozpočty atd.
veškeráodbornéradasdarma,*

000000000000000000

%/,, cm. Obsahuje

eré s obecných mešních (celkem 52 nápěvů).

Cena brož. výtisku 80 kr., poštou 86 kr.

VILÉM SLADOMEL,
farář ve Slatinách,

vydal vlastním nákladem na oslavu pepežského i
císařskcho jubilea spis zvláštní zajímav sti:

REVOLUCE,
její původ, vývin a cíl,

běběběbět

i
jemuž dostalo se církevního achválení výnosem
Nejd. bisk. konsistoře v Hradci Králové ze dne 30.
října 1895 č. 8208. a velmi pochvalné kritiky od

A= dra,Fr.Kolfska,aompacho,Podlahy,F'I.Koneč
= VĚn ného, dra. M. Kovářea j. v.
=- (B =

E 1 Úpravaknihyjest sláčnapáči knihtiskárny Ko
o £ trbovyv Praze.o

OP“ Cena 1 zl. 20 kr. "IN
Dostati je lze u spisovat. (pp. Miličeves.)

Z každého ojprodanéko výtisku odevzdá autor 25
«kr. k diecésnímu účelu.

DVI||
pro domácnost a živnostníky

PRB* dodává pod 6-letou zárukou, též na splátky —»a

Cestující se přijímají na stálý plat i na provisi.

115 cm. Šir., 180 cta, dlouhé. . ..... zl. 2'50 ureckou
z kažmíru látkyjemné,úplněvlně6, v barvě tt5 cm.dir.180cm.al. . A
červené, modré neb bordeaux s bílou podšívkou a 115 cm. Šir. 180 cm. dl. hedvábím prošívané 1věž

zcela jenným plněním 135 cm. šir 186 cm. dl. hedvábím prošívané sl. 750eee L =
115 em, Šir. 180 em, úl. hodvábím pr u m vse 150 cm. dir. 250 cm. dl. hedvábím prošívané pm

Porhky o příkrývty z£ jemného širtinku stojí kus zl. 2—3.50
nabízí

N



P. T. pánům odběratelům
a čtenářům Obnovy.

Žádáme sdvořile pány odběratele našeko li
stu, kleří předplatné dluhují, by sobě nevbtěžo
vali nám doplalné a zároveňpředplatné la
skavě saslati, prolože my kolek novinářský, pu
Šťovní snámky, papír, tisk a všecky výlohy re
dakční, administrační a expedičnípředem platiti
musíme.

P. T. příznivce našeho listu prosíme, aby
nám ze svého okolí zaslali adresy těch Pánů a
paní, kteří by »Obnovu+předplatiti mohli a chtěli.

»Odbnova« jest dnes nejrozšířenějšímtýdenní
kem ve východní polovici Čech a má hojně před
platilelů též v Prace, v celých Čechách, na Alo
ravě, ve Slezsku a v ostatních cemích rakouských.
»Obnova« jest časopisrozhodně český, kato
lický a konservativní a přejepravémupokroku
O politických i národních otáskách píše
váčně, věcně a pravdivě.

Ve zvláštní příloze hospodářské bude
pěstovatiještě více než dosud otázky hospodář
ské a šťuvnostenské. Nemenší pozornost chce vě
novalizálešitostem okresním, obecním a spol
kovým. V lilo příčině vítány nám budou stejně
Prosté a opravdivé dopisy rolníků 1 živnostníků,
vyslovující jejích přání a tužby, jako dopisy a po
kyny vlpp. duchovních, učitelů, úředníků samo
správných, státních, hospodářských,průmyslových,
Jako dopisy dělníků, větších průmyslníků a živ
nosníků.

Pak li redakce některý dopis neuveřejní, buď
še zpráva byla již jindy a jinak zpracovaná a
nebo že není aktuelní, tedy jistě dojde povšimnutí
a uvážení a s prospěchempoužije se jí ve vhodné
době posdější. Stručné, jadrné a včasné dopisy,
bez zbytečných úvodů, odchýlek a obvyklých šimlů,

Jsou nám nejmilejší a lse je také spíše uveřejniti
než-li články dlouhé, které snad se hodí lépe na
Jiné místo než-li do novin. Zprávy týkající se št
vola praktického jsvu ovšem našim čtenářům
nejmilejší. Avšak řízný vtip, žertovné i tragické
události zajímají rovněž čtenáře. Dopisy rásu čt
stě místního buďieš co nejstručnější, neboť nemo
hou zajímali půl království. Covšak z malé osady
může sloužili jiným sa příklad a povsbuzení,
bývá veškeré veřejnosti vítaným.

Poučný obsah »Obnovy: a sásady ji kájené
Proniknou tím více do veřejností, čím více bude

SE.
FEUILLETON.

FEF*okojlidem.
(Štědrovečerní skizsa od J. Čáslavského).

Celá skřehlá, umrzlá vešla Vašatová pozdě
večer do světnice, bodila-kus chrasti ke kamnům
a začala dýchati na zčervenalé ruce a mnula je
rychle o sebe. Dole od sukni visely jí zasněžené
třásně a ze zábybů čišela zima a siřila svůj stu
dený dech v chudobnou světničku. Z očí vystou
ply slzy a jako perličky kanuly po tvářích prud
kým mrazem ožehnutých,

»To je mráz, to je mrázla zahořekovala a
omrzlé ruce třela o vlasy a přešlapovala rychle
Z místa na místo,

»A tma jako v ranci, málem bych snad byla
zabloudila, ač tu znám každou mez. — Inu zima
je sima a ta splete i domácího.«

Při té samomluvě Vašetová konečně nabma
tala omrzlýma rukama za pecí sirku a rozavítila,

V malé světničce »v podružíe bylo chudo.
Cbatrná, žlutě natřená postel, na ní asi dvě duch
ničky, nad ní bidlo s jakýmisi rozcáranými su
kněmi, vedle ní pumalovaná trubla a nad truhlou
v rohu zrcadlový obrázek sv. Jiří. V koutku u ká
men mísník, za ním asi tři selené, blinéné talíře
s mísou, dřevěná slénka a u kamen v koutku
březové koště. Toť celý nábytek.

Vašstová přelomila asi tři syché oklesky a
v mžiku hučel v kamnech oheň a praskal a Šve
bolil a dováděl. Za nedlouho zasyčela ve hliňáku
voda a čegnekový úkrop zavoněl světničkou.

Zohořely Vašatovétváře nyní milým teplem.
Byla ještě žena mladá, ale bol a utrpení dělaly

»Obnova« ve veřejných místnostech, v čítárnách a
hostincích vylošena, čím více bude míti odběratelů
a čím více lito svůj exemplář mest méně majet
nými číenáří kolovatí nechají.

>Obnova: není saložena ma zisk, naopak
výroba její stojí více, neš-li obnáší předplatné.
Ostatní lýdenníky i menších rozměrů stojí ročně
S až Ó slalých, kdešto na »Obnovu« se před
plácí: ©

na celý rok 4 sl.
na půl roku 2 al
na čívrí roku 1 sl.

>Obnovu: sí mohou tedy i méně zámožní
rolníci, šťunostníci, učitelé, úředníci a kněží před
platiti, všďyť prostý tovární dělník obětuje na ča
SOpIsy a poučení své více slatých ročně. Rolník a
Živnostník nesmí za nímí zůstali pozaďu.

Kdo si pročte ročníky »Obnovy«, nalezne
v ních velmí mnoho poučných článků a cenných
správ. To uznávají též odpůrci »Odnovyr.

»Obnova« jako týdenník nejrozšířenějšíhodí
se však též k inserování, neboťjejí oznámení vnik
nou do nejširších kruhů a všech vrstev lidu če
ského.

Podporuj tedy +Obnovu« každý, kde a jak
můžeš! | Čím větší bude podpora naších příznivců,
Vím více buďe mocí »Obnova« prospívati svým od
běratelům a člendřňm.

O osobní získ a prospěch nešlo nám nikdy
a nikde, my každou dobrou věc podporujeme a
Podporovati chceme.| Prospěšní poučení lidu, jeho
zušlechtční, umravnění, pokrok a vzdělání, vzrůst
Jeho hmotného blahobytu a konečné dosažení všech
našich spravedlivých tužeba práv jde nám nade
všecko. Projevy těchto tužeb, přání, potřeb, vad
Slrasié i radostí našeho lidu, zkušené rady a do
bré pokyny a upozornění se strany P. T. dopiso
vatelů umožní nám nejvíce prospěšně pracovali ve
Prospěch milcného národa.

Redakce a administrace Obmovy.

Zlatá prasátka.
Nikdo se snad nebude urážeti tímto názvem

článku našeho, Jest to vlastné naše eladkobolná
upomínka na mládí naše. Ani nám dětem nedali
oběd na štědrý večer, a když jsme měli pokušení
mamince večeři chystající potají něco vzíti, smlg
nouti a tak půst porušiti, anebo když jsme do

ji o deset let starší. Bujné, černé kadeře draly se
jí z pod vlňáku a ňadra prudce bouřila pod vet
chou kacabajkou, ale okolo úst a na čele rýha
vedle rýhy. A z oka svítil bol tak hluboký, tok
dojemný, jako z oka uštvané laně. Byla tu tak
opuštěná, tak sama v té poušti životní, jako kůl
na panském, kolem do kola zasněženém lánu.
Podělkovala u sedláků aneb u dvora a tím se
živila.

Byl štědrý den — štědrý večer. Dnes do
práce nešla. Lopoledne záplatovala na sebe +ně
jaký ten badra a odpoledne vyšla do lesa pro
kus toho roští, aby si měla čím o svátcích uva=
řiti. A nyní tu sedí tak sama — tak sama:

Všude po vesnici kam pohlédne samé svět
lo, samá zář. ©Všude okolo stolu hlava vedle
hlavy a hovor se ani netrhne. Pojídají houbovou
bramboračku, brách, hubník, jahelník, klouzky se
švestkovou omáčkou, dolečky s povidly, ořechy,
jablka a štědrovky. Dnes musí se jísti ode všech
jídel. Každý něco ví, každý si na něco vzpomene
a každému se něco prorokuje. Smíchu, zábavy,
radostí dosti.

Jen ona tu v podruží má česnečku a jest
tu tak sama — sama!

A Vašatka sedla si na postel, podepřela
hlavu v dlaně a tiše plakala...

Zebučel venku vítr, saléhl v okna, až zařin
čela, vjel komínem do kamen, satočil se tam a
rosnítil oheň prudčeji a mocněji, Milé teplo roz
Jévalo se chudou světničkou.

Vašatka seděla stále s hlavou ve dlaních a
vzpomínala— vzpomínala...

»Múj Bože — co to všechno letos přes tu
mou hlavu přeletělo, co všechno musela jsem zakusiti.. „le

konce jit vaříkali, že máme hlad, těšili nás, že
uvidíme večer „zlatá prasátka“, nebudeme-li jísti
a bademe-lihodni.Konečněpřišelvečera sasedlo
Be za stůl. Kdypak přijdou ta zlatá prasátka? A
skutečně! Objevila se na stropě anebo na zdi, po
bybovala se a zmizela. Někdo ze starších měl pod
stolem zrcadélko, a odlesk jeho objevoval se na
stropě a na zdech. — Nebyli jsme spokojeni, a
Poznali jsme brzy, že to je klam. Ale dobrá ve
čeře, ořechy, jablka a vánočky nás upokojily. Pak
jsme si rozsvítili lampičku neb svíčičku před „Re
tlémem“, to jest před jesličkami z papírových ná
kresů sestrojených a měli jsme radost. Tenkráte
totiž nebylo, aspoň ne v rodině naší, bezkonfes8
ního vánočníi.o stromku. Potom 8e brálo o ořechy
anebo se taky buď na stole na rukou nebo jin
de opodál dřímalo. Konečně zavzněly zvony. Kdo
pocítil ten posvátný dojem onoho hlaholu v tu
svatou noc. ten vi, jak nám bylo. Již nás nic ne
udrželo. V ploičkém kostele jame o „půlnoční“
byli zajisté jako u vytržení a 8 nevýslovnou ra
dostí zazpívali jsme všickni od šelivého starce až
do téch capartů tam a mřížky před oltářem „Na
rodil se Kristus Pán.“ — Byli jsme zajisté až do
hloubi dětské duše své křesťany, katolickými kře
stany.

Tak bylo za mládí. A dnes! Dnes tážu se,
v čem překážela státům evropským ta něžná víra
národů? Proč dovolily, aby otřesena byla v ard
cích tak mnobých?| „Ano proč samy svým záko
nodáratvím liberalismus — totiž baď úplnou ne
věru -nebo otřesenou, seslabenou víru a schlad
lou lásku k náboženství a církvi až i do škol a
tím i do srdcí dětských vpravují?! Je od těch
dob lépe? Jsou nár-dové šťastnější?

Bohužel — ne! Liberalismus totiž mnoho
toho národům nasliboval, a konec kouců? Jsou
to vše zlatá prasátka štědrovečerní, blískautí zr
cadlem domnělé osvěty a národové nejsou spoko
jeni. Byla to hra 8 dětinným, dobromyslným li
dem, ale hra zločinná, klam a mam. Sliby se ne
plnily. Blahobyt a štěstí a pořádek a spokoje
nost se nedostavily. A byl při tom onen libera
lismus přece tak hodný, že právě naopak, než se
se nám dělo, půst ze světa se odstranil a zavedl
požívavost, rozmařilost a prostopášnost. Jednotli
vým, k. př. fabrikantům, peněžníkům, jistým ob
chodníkům, v jichž kalendáři narození Páně není,
přivesl sice velice tučná zlatá prasátka, či raději
vykrmené bagouny, to jest žoky peněz — ale v
celku nírody klamal tím zrcadélkem; a ačkoliv

Ještě loni o štědrém večeru byla šťastna,.
Měla muže silného jako duh a zdravého jako hřib
a k prsoum tulila robě a láskala je a celovala a
hýčkávala a usmívala se na ně. Bylo její radostí
největší, bylo její životem. Raději nejedla, jen
když ten její andílek měl hezounké šatičky a bo
tičky a jen když on měl k jídlu, co rád.

Jak byli šťastní loni o štědrém večeru, jak
se usmívali s mužem jeďen na druhého a jak oba
to své robě líbali a hladilil A letos.. .?

»Můj Bože — můj Božel«
Muže zabila v lese kláda — přinesli jí ho

mrtvého a dítě — d'tě — její jediné dítě, které
jí zůstalo, pohřbila před měsícem. Skonalo na
zášart.

A Vašatce při tomhle pomyšlení zatočila se
až hlava, srdce se sevřelo a z očí kanuly slzy
dlouho— dlouho...

Pojednou vzdychla a svezla se s postele
k malované truhle. Nevědouc ani otevřela ji. Celý
poklad dětských šatiček a košilek usmál se na ní.
Oko jí zazářilo. Klekla na podlahu, brala kousek
po kousku a prohlížela jej proti světlu a zas pe
člivě srovnala a uložila.

vjejí malý, drahý Jeníček.. .l«
»Jak mu to slušelo v těchble strakatých ša

tičkách .. . jak svítily mu zlaté vlásky pod tím
hle čepečkem . . . jak žvatlale ta malá, roztomilá
Ústa »mama« »Mama«, když mu tuhletu řehtačku
podávala.. . jak tleskaly o překot buclaté ručky,
když mu ukázala tuhle tobo koníka... .!

A Vašalka obrátila se k posteli, položila
blavu na ruce a vzpomínala — vzpomínale, až
celá umrzlá, uplakaná, zlítostněná, upracovaná
v klečeusnula...

A zdálo se jí, že vidí nebe otevřené a tem



půst téměř vymítil, mají přece za jeho Vládytmnosí mnohokráte do roka půst tělesný

prásdný žaladek, ale co jest nejhoršího,přemnosíprázdné, pasté srdce, rozervanou duši.
Onten liberalismus dělá ovšem taky ště

drého. Jesličkám se vysmál, ty s rodin vypudil,
to bylo příliš katolické. Nanejvýš tém chudým
drátařům toulajícím se s jesličkami to ještě s po
brdlivým úsměvem strpí. Ale zs to vystrojuje i
liberahsmus vánoční stromek. Koukejte, jak jsem
hodný. Já sice do kostela nechodím snebo jsem
jiné víry, ale koukejte, já dám na vánoční stromek
vlo než farář; já dám desítku, a dětem mých děl
níků dá paní moje punčochy u kazajky a housky.
A u mně 86 na štědrý večer přestane pracovat 0
dvě bodiny dříve, aby sl ten lid mohl k večeři a
do kostela. A o svátcích vánočních, i když ne
připadají na neděli, nedám pracovat. A koukejte,
jak to je o mně v novinách. Ano je to v novi
nách — ale jsou to „slatá prasátka“, jest to
blíaknotí zreadélkem lidskosti bez Boba. A je mnobo
vzdělaných i sprostých, pánů i dělníků, ktefí v
table zlatá prasátka ještě věří. Auo mnozí ses tou
vírou v taková zlatá prasátka ještě cblabí. Tak
n. p. sliboval liberalismus, že on právě mravnost
zvýší, jen až lidstvo osvobodí ;od náboženství čili
od vlivu církevního. A bude to prý mravnost je
ště lepší. Nebude to totiž otrocká bázeň Boha
peklem hrozícího, ale budou to cnosti, které ičlo
věk konati bude proto, že to je tak krásné býti
cnostným, a tím právě stane se Člověk ještě vět
šim, an prý bude míti mravnost sám ze sebe. Ano,
ano! Jenže to jest zase a zase zlaté prasátko,
blískuutí zreadélkem, a ve skutečnosti klam a pře
lud, neboť mravnost děsně klesá v každém ohledu
8 jsou pokrokáři a liberálníci, kteří kradou ve
velkém i malém a veřejné Ibou.

A v politickém ohleduukázal- liberalismus
taky tak mnobé zlaté prasátko. Přisliboval savo
bodu a zatím vidíme, že neumí vic, než ve sně
movnách dělati většiny, kterým musí otročiti men
šiny. A kde menšiny oechtí otročiti, tam se dělají
ve sněmovnách škandály a pranice, ano páchá se
až i vlastizráda a hrozí revolucí. Ano blískla se,
blískla ta svoboda, jako to zlaté prasátko na
štědrý den, ale velké děti už vidí, že to je klam
a mám.

| Liberalismus Jokonce i tvrdil, že on věr
nost k panovníkovi položí na pevnější základ než
křesťanství. A byli panovníci, kteří ma věřili a
V něm oporu, ano až i slávu hledali. Ale u večer
svého života poznali to zlaté prasátko. Tak k. p.
jeden nám známý panovník pravil prý na smrtel
ném loži: Ti zlořečení zednáři mne oklamali.

A jak je to 8 politikou českou? Ta je nyní
v náramné tajemství zabalena. Dr. Herold pravil
v Chrudimi, že poslanci naši předložili vládě šest
a dvacet požadavků, ale víc, že nepoví. A my že
máme býti zticha a důvěřovat poslancům. Máme
tedy jakýsi politický přísný půst, a když ho za
chováme a budeme hodni, co potom? Bude potom
následovati štědrá večeře národa českého a poní
za hlaholů zvonů hradčanských ba všech po celé
vlasti nové našeho národa narození? — Anebo
uvidíme jen zase zlatá prasátka? My už aui jako
Češi v ta mladočesko-vídeňská zlatá prasátku ne
věříme, nás vyléčí jen hodně štědrá večeře.

A jako katolíci od českého liberalismu tím
méně čekáme. Český liberalismus totiž již i Da
sněmě českém, nejnověji v Albrechticích, nejen že
se víře otcův našich na odpor postavil, ale on Se
jiš tak daleko zapomněl, že se spojil proti církvi
s německými liberály, s nejůhlavnějšími nepřáteli
národa našeho.
—————————————————
tolik andílsů, tolik, že jich nikde v žádném ko
stele tolik neviděla. A ti andílkové tak krásně
zpívají, zrovna takovou úchvatnou melodif, jakou
slýchává v létě ze zrajícího obylí, melodif tak
divnou, tok dojemnou až k pláči: «+Narodilse...
narodil se... A hudba, jakou dosud nikdy ne
slyšela, ozývá se celým tím nebeským krajem a
nese se dolů, dolů na zem až k ní do její svět
ničky .. . A andíik vé otvírají buclaté své rtíky
a zpívají tak líbezně, tak dojemně: »Sláva na vý
sostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle
+ . «« »Bože, jak jest to krásné, jak jest to krá
sné.. „la

A hle — tam —tam! — Coto...?
Ah... Jeníček—jejíJeníček..„|—Opra

vdu mezi těmi andělskými blavičkami její Jeníček|
A jak jest krásný... . jak roztomilý...

jak mu to sluší., . — Oči mu jen hrají, na
tvářičkách kvetou růže a usmívá se na ni...
opravdu směje se na svou maminku a natahuje
po ni ručičky...

»Jeníčku . . .! — Jeníčku, ty znáš svoji ma
tičku. . .?! —Jeníčku. . .! — Je... ní...
čku .. Je

V nedalekém kostelíčku vesnickém právě tou
dobou svíčka vedle svíčky, hlava vedle hlavy a
modlitba vroucí nese se k nebesům za pokoj do
duší, za klid do srdcí a za mír mezi lidmi. A
uoltáře stříbrovlasý kněz s hlavou skloněnou a
s rukama k nebi vztýčenýma volá, prosí: »Sláva

in Výpostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobrévůlej«

Český liberalismus nám katolíkům ukládá
přísný půst politický, zlobí se, když katolík chce
do toho něco mlaviti, nač platí, a vymyslel si ns
to strašáka, jemuž říká klerikalismus. Katolíci
mají býti i na dále malými dětmi, jimi maminka
říká: Budeš-lise ti a budeb-li hodný, uvidíš
zlatá prasátka. Hodpým být, snamená však:
Chceš-li, modlí se a choď si do kostela, ale vlád
natí na radnicích, ve spořitelnách, v okresích ma
saěmě musíš nechat nám.

A chodilo to tak dlouho. Katolící čeští se
postili, až už bezmála ani na mohou státi nemo
hou a byli „hodni“ dlouho. A vidělí za to zlatá
prasátka. K. p. jistý pan poslanec dí: My nejsme
protí náboženství, ale — náboženskou školu nikdy
nepřipustíme. Anebo: Já mám církev v uctivosti,
ale proti klerikalímnu iusíme bojovati.

A tak 8e ovšemstalo,že to konečněi české
katolíky omrzelo, že už nechtí býti malými détmí,
že už přestali věřiti v slatá prasátka a žo poví
dají zřejmě: Po tom dlouhém postu musíte i nás
pustiti k štědré večeři. A potom? Potom máli
býti národ zase šťasten a spokojen — musí taky
následovatinové jebo náboženské naro
zení. Ten zliberalisovaný vánoční stromek, jejži
nevěrec strojí, a na nějž třeba i šid platí, musí
ustoupiti „jesličkám“, totiž srdečné a dětinné
víře ve vtěleného Syna Božího. Jen pak vrátí se
do států spravedlnost k občanům, pravá láska
k dělníkům, chudým a trpícím, silná mravnost, po
ctivá práce duchovní i tělesná. Až celý národ po
zná marnost a klam těch liberálních záblesků ze
zrcadělka falešné osvěty, až celý národ od uče
ného až k sprosté stařence, od muže až k dítěti,
od knížeteaž k dělníkajako jednaobecvchrámě
světlem pravým ozářeném z celé duše zazpívá:
Narodil se Kristus Pán, tenkráte budeme zase
jako drahdy národemplným radosti, utěšení asíly.

Dejž Bůb, aby takovéto vánoce brzy slavilo
celé pokolení lidskéI

Zemský pojišťovací fond
oisaře Františka Josefa I.

Zmínili jeme se ve zprávě O valné schůsi
hospodářské jednoty pro Dohalice a okolí, že pan
Antonín Blašek, účetní assistent zemského výboru
král. Českého z Prahy promluvil o otázce, jakých
výhod poskytuje zemský pojsšťovací fond císaře
Františka Josefa v Prase vůbec, rolníku však se
zřetelem ku dosavádnímu naturálnímu výménku
svlášť.

Pan řečník uvedl, še myšlenku zříditi tako
výto pojišťovací fond pojal pan universitní pro
fessor dr. Albin Bráf, přední náš spisovatel a pra
covník národohospodářský, Riegrův zeť, a že pro
spěšný tento návrh odůvodňoval na snému krá
Jovatví českého o blaho celého národa vždy peč
člivý, starý vůdce jeho, pan dr. František Lad.
Rieger, když sněm království českého chtěl r. 1888
oslaviti 4Oleté panování našeho císaře a krále.
Fond císaře Františka Josefa I. vstoupil sice te
prve roku 1895 v život, ale návrby pánů dra
Riegra a Bráfa ukázaly se býti tak všeobecně
dobrými a prospěšnými, že sněmy moravský, dol
norakouský, štýrský atd. myšlenky jejich přijaly
za své a podobné pojišťovací fondy zřídily. Toť
nejlepší uznání českého důmysla a české práce.
Rozumí se ovšem, še přednáška byla v době oslav
panovnického a Riegrova jubilea a že jak našemu
nejmilostivějšímu králi a císaři, tak vyBoceza
sloužilému vůdci a otci českého národa provolá
váno bylo od vděčných českých rolníků srdečné
a vděčné:sláva!

Pan assgistent Blažek případně řekl, že „fond
císaře Františka Josefa“ jest pojišťovna, spojená se
spořitelnou, že účel jeho je nejvýš dobročinný, že
účelem fondu není zisk a výdělečnost, nýbrž zaopa
tření pojištěnců,aš následkem stáří etanou se k práci
a výdělka — k živobytí potřebnému —neschopnými.
D fondu císaře Františka Josefa možno pojistiti snbě,
svým dětem, rodičům, příbuznýmneb služebným do
životní starobní důchod čili penei, kterou každý pří
alušník některé obce v král. Českém aneb i jiný státní
občan rakouský, který v Cechách aspoň po 3 roky
má své řádné bydliště, může sobě sabezpečiti volnými,
dle svých hospodářských sil a poměrů uspořádanými
vklady úspornými. Rolník, řemeslník, dělník, menší
úředník, jich ženy, děti, rodičové, potřebujítakového

pojištění pe své stáří, anebo pro dobu,když se stanou k výdělku neschopnými. I sebe menší zabezpe
čený důchod na stará kolena přilepší skrovnou pensi
neb výměnek, zabezpečí staršímu člověku lidské oby
dlí a nejnutnější životní potřeby.

Dle statistických dát žije ze sto tisíc naroze
ných lidí v roce třicátóm asi 56 tisíc, v roce šedesá
tém asi 36 tisíc, v roce sedmdesátém asi 24.000 lidí
a stého roku dožijí se dva, nejvýše tři. Žádný člověk
neví, jak dlouho bude žíti, ale kdyby rodiče za no
vorozené své dítě dali do fondu výšeuvedeného 1 zl.
a vložili pak každý další rok £ zi.a kdyby pak dítě
pojištěné, když se stane k výdělku schopno jen 1 zl.
ročně sobě ušetřilo a platilo si pojištění (na místě“
rodičů) aš do svého sedmdesátého roku dále, zabez
pečilo by ai tím počínaje od 70. roku stálý roční dě.
chod 140, pravím sto čtyřicet zlatých. Nádenníka
dělník, který jen jednou měsíčně odepřebi litr piva,
který kašdý týden malou skleničku kořalky za 2 kr,

si odepře, anebo o skleničku méně vypije, může bo:jistit svému dítěti sto čtyřicet zlatých ročního dů
chodu, takže mu vybude denně na živobytí 36 kr,
V zimě, v dobědeště, nevydělá tolik ani mnohý zdra

vý a silný člověk. Takto se můžepojtatit kašdý,iten tebrák, který sí vyšebrá několik krejcarů. Kašdá
slaška, ušetří-li si abytečnon parádní pentlineb zá
stěrka, můše ee pojistit. Dělník, b jk můdše cí

pojistit výměnek na jehopoměry obstojný. O
cení, o svatbě, a jiných slavnějších ptostech utratí se často sbytečně sk dobrá by
byla dítěti, vnukovi, bratru, sestfe, rodičům,sluškám,
kdyžby +e takto ušetřená pětka nebo desítka vlošila
do fondu císaře Františka Josefa L A maohý by mobl
těch slstek a pětek, ba i desítek ročně více ušetřit a
mohl by -si pro stáří neb neschopnost k práci přilepšit
nebo pojistit důchod, Ukládej proto každý tak, jak
můseš, ukládej svoje příležitostné úspory tak,
to dovolují výdělkové a bospodářské poměry, a o dů
chod přihlas se teprvo tehda, až následke n úbytu své
pracovní síly budeš fovati potřebu nějaké náhrady
sa tento úbytek. Tvé včasné spořivosti pak přiměřený

bude tvůj důchod. Služka, čaledín, dělník, kapectýmládenec atd. mohou ročně aspoň zlatku do fondu
ukládat, pokad jsou svobodní a pak pokud jim to v
manšelství jest možno. Pojistného musí ae vložit nej

méně 1 sl. Nic nevadí, může-lipojištění slatka platit, drahý, pátý neb několikátý rok.Žádný vklad ne
propadá, ale spočtou se dohromady.

Pojištěný dostane důchod proto poměrně vajký,že země darovala r. 1888 fondu 500.000 sl. a původ
ních půl mil. zlatých vzrostlo úroky s dary na téměř

600.000zl. Z výnosů úroků této sam r se úřední
upráva fondu císafe Františka Josefa I., takžepojí“štěnec neplatí na správu svého pojistného ani i kr.
Mnozí pojištění bes výhrady zemrou tské předčasně,
jejich vklady přijdou tedy ve prospěch těch, kdož je

přešili. Důchod možno nastonpiti 65. rohem, anebo u
žen jiš 50. rokem, avšak netřeba to předemustanoviti.
Jest možno však hlásiti se také dříve než 56., pří
padně 50. roce, avšak tu masí pojištěný prokásatí,
že se stal k výdělku neschopným. Jost přiroseno, še
čím později se kdo o důchod příhlásí, tím že jest
tento důchod větší a že jest tím větší, čím více let
pojištění trvá. Čím dříve se kdo pojistí, tím lépe udělá,

15tiletý čeledin neb služka uloží do fondu roč
ně 5 zl. Protože se dobře chová a věrně slouší, při
dává mu jeho pán neb paní místo diškerecí 5 zlatých
ročně do fondu. Na př. o obžinkách mu uloší 1 zl.,
na jich neb jeji svátek % el. a o novém roce %sl.
Kdybyčeledínneb služka službu jindevyměniliano
vý jejich chlebodárce sa dobré ulušby by jim místo

rvního pána tu pětkudo fondu ukládal, tu by bral
čeledín ze své pětky ve svém 06. roce důchod
ročních 90 zl. 82 kr. a kdyby bral důchod teprve od
60. roka, bral by ročně 166 zl. 27 kr. Kdyby jeho
hospodáři byli jej za tu pětku pojistili s výhradou,
tedy by v 65 roce brali jeho dědicové 200 zl., a v
60 jeho roce by dostali z fondu kapitál 226 al.

Rolník neb řemeslník by svým 3 hochům na př.
ve stáří 1, 4 a 6 roků zabezpečil roční důchod od
65 roků a tříleté dceři v 50. roce důchod asi 60 sl.
ročně. Kdyby pro tyto své 4 dítky platil ročně jen 41
zlatých a výhradou a jen po 10 let, zabezpečilby
jim tyto bezpečné doživotní starobní důchody:

a) Hochovi ve stáří 1 r. za 8 sl. roč. po 10 let
s výhr. od 5b r. 51 sl. 90 kr.

b) Hochoví ve stáří 4 r. za 9 al. roč. po 10let
s výbr. od 55 r. 50 sl. 88 kr.

c) Hochovi ve stáří 6 r. sa 10 zl. roč. po10let
s výhr. od 56 r. %1 sl. 51 kr.

d) Děvčeti ve stáří 3 r. za 14 al. roč. po 10 let.
s výhr. od 50 r. 48 zl. 79 kr.

Kmotra by pojistila svou kmotřenku ve stáří 1
roku 100 sl. s výhradou pro sebe neb své právní na
stupce. Tu by kmotřenka dostávala od 50 roku roční
doživotní důchod 47 zl. 60 kr. Kdyby kmotřenka ze
mřela, dostane její kmotra neb její právní dědici vlo
ženou stovku zpět. — Jiný příklad: Otec pojistí uvé
ho 1. ročního syna jednou pro vždy obnosem 464 zl.
s výhradou. Od 65. roku bnde dostávat syn roční
důchod 860 zl. Kdyby syn předčasně zemřel, dosta
nou otec neb jeho dědicitěch 454zl. zpět. Zámožní
rodiči nevědí, neschudnou-li jejich děti následkem ne
štěstí neb lehkomyslnosti. Nuže, ať je pojistí s vý
hradou. Kapitál zůstane dědicům pojištěn.

Slažka vloží do fondu r. 1899 na př. desítku, r.
1903 opět desítku, r. 1908 opšt desítku. Pak se vdá
a více neušetří nic, V čas nemoci, byla-li 8 leta po
jištěna, může si polovici vkladu vypůjčit a ze zbytku
po 50tém roce bude přece bráti důchod. Tovaryš
ukládá od 18 do 28 roku desítku ročně. Pak se ožení.
Tu si může padesátku vypůjčit na koupení nábytku,
náčiní neb nástrojů a ze zbytku dostane po 55 roce
přece důchod. Stane-li se na př. v £7. roce k práci
neschopným následkem nemoci neb úrazu, tu se mu
vyměří důchod hned a tento mu správu fondu můše
přilepšits bonifikačního fondu, který rovněš
země založila. 

Na vysvětlenou podáváme rolníkům a živnost

níkůmještě tyto PR , ,Rolník ve stáří 27 roků, ujav se energicky
správy převzatého statku a chtěje sí stáří své zabez

počiti rozhodne se uložiti částku 600 z výhradou.est to zrovna tak, jako by si peníze vložil do apo
řitelny, avšak e tím rozdílem, že u Zemakóko pojišťov.
fondu nemá plnou disposici a kapitálem, nýbrž še po
třech letech mohl by v případě potřeby toliko polo
vičku vypověděti, aneb se na ní vypůjčiti. Po dobu,
dokud jest zdráv a Bilen, vzdáse jaksi tím, že do
fondu částku tu vložil, úroků. Za to však požívá ve
stáří úroků s vysokou mírou procentovou, totiž měl
by od 55. roku ročně 184 zl. 40 kr., od 61. r. ročně
244 al. 20 kr.; kdyby byl vkládal jen 10 sl. ročně
k tomu bez výhrady, měl by důchod od 66 roku
190 sl. 72 kr., od 61 r. 884 sl. 56 kr. Těch 000
slatých bylo by pak vyplaceno dědicům po jeho smrti,
tvoříce jeho jmění, jeho aktivum. A toto jeho jmění
nejen že bezpečně jest uložené u zemského ústavu,
který sa dozoru zemského výboru a zemského sněmu
peníze jen na sirotčí jistoty ukládati smi, nýbrě i

toto jmění a důchod s.něho nepodléhá erekuc neboťexekuce na vklady pojistné a na důchody u Zemské
bo pojišťovacího fondu jest svláštním zákonem vy
loučena.

To, 00 jsem uvedl, je příklad skutečný. Uroda
ještě jiný příklad skutečný.



Rolníkve stáří 64 roků, předav statek synovi
© nechtějestatek obtíšiti výměnkom, ije avých

jišťovaúspor, aby si jimi sabespečil u Zemského

eího fondu doživotnípensi. Úsporyty obnášejí 28500slatých. Složí li obnos tento do ského pojišťova
cího fonda bez výhrady, bude jeho pense bned od
příštíhoroku obnášetiročně882sl. 50kr. aš do
emrti a oslý tento obnos vyplatí se jemu kašdoročně
na celý rok napřed.

ník v stáří 95 roků uloží 100.sl. s vý
hradou, v roce 36. 20 sl., v rooe 87. 60 si., v roce

88. — 10 zl., vóe ©Kfrados ; Ve svém 40. roce odvolá výhradu,a vkládá na dále toliko 10 al. ročně
bez výhrady. Za tytovklady, které původně byly přec
vyhraženy, tedy uloženy beze všeho nebezpečí stráty,
měl by od CO.roku důchod 106 sl. 87 kr. Kdyby byl
hned od tku ukládal bez výhrady, byle by penze
o něco větší. A kdyby byl mohl uložiti více nešli 10
slatých ročně, přirozeně by také stoupla jeho
Jak smadnýmzpůsobem mohl by tu býtiodstrahován
s našich selských statků obtížný výměnek!

Na žádost redaktora Fr. Stábla probrány byly

ještě mnohé jiné případy pojišťování a pakredaktor „Obnovy“ na praktickou důležitost pojišťo
vacího fondu císaře Františka Josefa hledíc na naše

poměry národní a sociální vůbec a na poměry zeměčlské zvlášť. Poubými krásnými řečmi se nám nepo
může, ale třeba rozamné myšlenky uváděti hned ve
skutek. Pojišťování u fondu cíšaře Františka Josefa
povede lid k šetrnosti, odstraní mnohé křiklavé vady
sociální, uleví bídě a dopomůže lidu k lepšímu bla
hobytu. S národem hospodárným a zámošným bude

tati hand. Posléze poukázal na výtečná heslatiška Palackého a dr. Riegra a radil, aby hned
od slov přistonplo se k činu. Žámožný a intelligent
nější ať předcházejí lidu dobrým příkladem.

Na jeho navrh poiktán hned jeden hodný žákškolního obrodu dobaličského. Pan správecze Sádové
Boček, dp. farář, přítomný p. učitel a nejeden rol
ník a šivnostník účastnili se nejen toboto jednání,
ale též rozhovoru o záložnách Raiffoisenových a ový
bodě meliorací pozemků. Hospodářská beseda dohali
cké převzala hned jednatelství pojišťovacího fondu
císaře Františka Josefa I., vybídne své členy, aby sebe

a své příbuzné dáli pojiškovat a poučítéž nečlenyDe výbody pojišťování u sem. jub. fondu císaře Fran
tiška Josefa L. Tím dali občané z Dohalic, Mokrovous,
Sádové, Měan, Klenic, Třesovic atd. ostatním besíd
kám a obcím vsorný příklad, který uasluhuje vše
stranného a všeobecného následování.

Vánoční rozhledy.
Český národ slaviti bade své vánoce. V chrá

mech budou opět zaznívati zbožné písně: „Naro
dil se Kristus Pán, radojme se, veselme sel“ Aby
te všsk národ český radoval z úspěchů svých ná
rodních, politických i národohospodářských, k to
mu vzdor mooboslibnému napovídání pánů dra

iorulda a Pacáka v Kutné Hoře, nemá valné příjny.
Vánoce jsou křesťanskou slavností míru a lá

. Snad z ohledu na své voliče pěl p.dr. Pa
i dr. Herold také šalamaje míru. Oba pánové

změnili se v posledních dvou letech k nepoznání.
Ještě přede dvěma roky odpověděl p. dr Herold
v Chrudimi na výtku socialisty krejčího Houkala,
se nynější poslanci národu ničeho nevymobli a

že n zájmy českéhonároda nedbale a že jichve Vídni až dvě třetiny scbázívá, — „že prý če
ský lid si přeje, aby jeho poslanci aspoň každý
týden domů se vrátili, poněvadž prýdelší pobyt
ve vídeňském vzdochu není prýČechům sdravý.“
Tentokrát je p. dr. Herold i Pacák plu růžových
nadějí. Jak se oba změnili!

Roku 1889 hlásal p. dr. Herold naj sjesda
červnovém v Praze: „Celý národ musíbýti v opo
gici proti posavádní politice germanisačnía cen
tralistické, třeba viděti národ silný, aby, kdyby
se ocitl v krajním odporu, nemohl se mu nikdo
více tak posmívati jako se mu kdysi za Staro:
čechů poamíval Benst ve svých memoirech“. V únoru
r. 1891 břímal p. dr. Herold v Olomouci: „My
jsme stranou a musíme býti podvratnou etranou,
neboť nynější pro nás stav musí býti svrácen tak,
aby po něm nezbylo v našich zemích památky.“

A v téže Kutné Hoře hlásal p. dr. Herold:
„Pevný svazek, kterým spoutána byla delegace
česká na radě říšské (ze Staročechů), nebyl prý
národuk u.Zato politikavolnérukyna
žíšské radě má všechny výbody koalice a má
všecky výbody neodvislosti!“

Známo, jak hromoval p. dr. Herold proti

pokému čertu a jak bramarbasoval proti vláděebo tvrdě. že čeští poslanci budou národ
český zastupovati rozbodně. A tu mt dal nebož
tík hrabě Taaffe lekci, že „nechce-lí někdo sastá
vaji pousesvéosobní náhledyDes ohledu +a mo
most jich provedení, nýbrž opravdově působiti pro
blaho národa, pak musí důkladněuvášit situacía
stávající poměry stran a pokusiti se, nedaly-li by
se náhledy, které uznává za pravé, 4 na

amentární stav a stávající sákony přivésti
platnosti.“

Pan dr. Herold vzal si tuto lekci Taaffovu
tak k srdci, že v červenci 1891na Sjezdu selské
Jednoty v Praze prohlásil sliby rolnictvu dříve
dané za nemožné a že „nutno ve sboru zákono
dárném počítati s danými poměry a že nelze při
veliké zodpovědnosti poslanecké pustiti deset otá
zek ze zřetele, aby úsilí obrátilo se toliko k je
„diné. Brzy na to vykládal p. dr. Herold v Plzni,
že předním bodem programu mladočeských po

s lesů“ana to kal českémulidu
pedosratek vychování. Nemá prý nic dáti na he
sla v něj vrhaná

Pan dr. Herold upadal sicepotom občas opět
do stavu divokosti, spojoval se se socialisty, omla
dinou i pokrokáři, láteřil na klerikály, ale dnes
e p. dr. Herold na říšské radě spojencem kleri

ů, šlechy a Poláků, snaží se nápodobiti poli
tika Riegrovu, jsk umí, odříkává jeho staré řečía
v Kutné Hoře, když hřímal pro'i socialistům a p.
dr. Baxoví, mluvil s mého dokonce duch neboštíka
ministr presidenta hraběte Taaffa! Pan dr. Herold
hajil rozhodně umírněnou a prospěchovou politiku
proti radikálům a pravil mezi jiným:

Politika nepozůstává z krásných řeči o po
žadavcích národa, ne s nářků čeho se dosud ne
dobylo, nýbrž v bledání prostředků k uskutečnění
naších konečných cílů vedoucích a sice ve vyhle
dávání těch nevýhoduějších a nejvydatnějších pro
středků k tomuto cíli (Hlas: 12 procent! Dr.
Herold v nejvyšším rozčílení:) To jest také pro
středek k dělání politiky, ale ne politiky českého
národe, nýbrž politiky lidí, kteří mají známku lži
na těle (Opětně volání: 12 procent! Hlasy . Mlčte!
Držte bubu!) Já jsem te procenta nikdy nebr.l,
ale je platil. Takovýto výkřik nesahá po výši mého
opovržení. Člověk, který tato slova pravil, vtiskl
si sám pečet na cti utrhače. (Hroaný lomoz, du
pání, pochvala s odpor zanikají ve vřavě).

S prvnějšími slovy pana doktora úplně sou
hlasíme. Škoda, še p. doktor od r. 1847—1895
liboval si sám v řetích a skutcích, které nyní
zatracuje. Stal se skušenějším a co dříve na Rie
grovi zatracoval, to nyuí sám za pravdivé uzná
vati masí. Tím dr. Herold své dřívější štvanice
proti Staročechům sám odsoudil. Škoda, že plnou
pravdu povědětinechce, neboť pak bychom věřili
v opravdové jeho pokání a napravení. Možno, že

vě „ Herold také někomu 12“/, dával, ale že jeI, je také pravda. Týkalo se to jednoho rol
níka v Bykoši u Suchomast na Berounsku a pak
rolníka na Karlíosku. „Hlas Nár.“ přinesl o těch
12 procentech před lety doslovný výtah z gruu

PA kněb a mnozí lidé na to dosud nezapomněli.hájil dále dr. Herold zažrané Němce proti
Čechu, že hájil lichváře Komerse a židy, to jen
mimochodem připomínáme. Jiné vynikající vlast
nosti dra. Herolda a pokud mluví pravda, to všdy
milerádi usnáme, řídice se heslem Františka Pa
lackého:„>vůjkavémnavždydlepravdyl“

Sonhlasíme s doktorem Heroldem, že ve vy
nalézání nejlepších prostředků leží tajemství poli
tiky. Když takto mluvil dr. Fr. L. Rieger, musili
jsme jej a staroč. posl. nejednou hájiti a to proti
dr. Heroldovi, Pacákovi, Englovii Gregrovi, kteří
hajili často politiku kozáckou, husarskon, dobro
družnější, než li kterou někdy bájili mladičtí a
nezkušení členové omladiny a stran pokrokových.
Jak známo, hájíval p. dr. Heroldv letech 1893 a
1894 i cuto fantastickou politiku a kdyby pokro
káti odříkali dnes tehdejší jeho řeči, způsobili by
panu dr. Heroldovi často velmi nemilé rozpaky,
neboť musil by nejednou před Bohem, zkušenými
starci a Riegrem často kujícně vyznati: Pater
poocavi — Otče zhřešil jsem|

Pan dr. Herold pravil, že poslancimlado
čeští stojí podnes na půdě státního práva a odvo
lávalse při tom na sněmovníadreseu z r. 1896. Po
alanec za Kaotnou Horu, Úáslav, Chrudim a Heř
manův Městec sotva však věří v brzké jeho usku
tečnění, neboť jinak by nebyl připustil, aby zmín
ka o českém etétním právu v společné adresse stran
většinyna říškéradě se vynechala.Mladočeští
poslanci přiznali ostatně, že požada
vek státoprávní mezi 26 požadavky,které
u vlády učinili,se nenalezá. Co praktické
ho očekávají tedy od požadavka ohledně zodpo
vědění státoprávní adressy českého sněmu? Jak
politickou situaci a smýšlení vlády známe, tedy
ani brabě Thun nevavrhne teď Jeho Veličenstvu
zrušení platné ústavy, -platných volebních řádů a
korunovaci Jeho Veličenstva za Českého krále.
Uznání českého státního práva přiznalo Jeho Ve
ličenstvo beztoho v záříjovém reskripta z r. 1871
a státoprávní přesvědčení poslanců českého národa
stalo se rovněž v trůnní řeči z r. 1879, Od té doby
byli ovšem brabě Taaffe a kníže Windischgraetr
jako ministrprdsidenti nuceni prohlásiti na říšské

slanců jevt. by dokásali, „kdo jsou, jací jsou, denejscu

není českého státního práva nenavrhnon. Oboje
depřísnivá tato problášení zavinila tehdy obstrakce
mladočeská. Domnívají se poslanci pp. dr. Herold
a Pacák, že teď obstrukoe německá vymůže nám
to, čeho nedovedli a nebyli s to vymoci čeští po
slanci?

My nejeme lobkověrní, nestavíme paláce bla
bobytu na bublinách, nýbrž myslíme, že správněji
posoudil politickou situaci ministr dr. Kaizl, když
mluvil o politice etapové. Od ministrpresidenta
Thuna můžemesice očekávati, že učiní něco pro
rozšíření zemské samosprávy a pro zemské fi
nauce, ale státní právo a veliké vymoženosti nám
poslanci z povánočního zasedání nepřinesou. Pře
jeme jim sice, aby vymohli něco lidu s 30 slibů
mladočes. poslanců z let 1889 až 1891,ale mnobo
tobo nebude. Neočekáváme, že by také byl spl
něn program rakouských rolníků, jak jej sepsal
Alfons Šťastoý z Padařova a který byl přijat za
souhlasu a přítomnosti poslanců dra Herolda a

dra. Eogla na Sjezdu selské jednoty z r. 1889
v Praze. Dnes Selský spolek Alfonsa 3fastného
i Zemské selská jednota se od strany mladočeské
odvrátily, protože v splnění slibů mladočes. vůdců
a dra Heroldavíce nevěří. R. 1891 pravil p. dr.
Heroldčeskýmrolníkům: „Již vyřkl jsem zde,
kterak poslanci na říšské radě pro je
den požadavek rolnický nemohou opu
stit deset jiných“ Vyrovnánírakouskouher
ské není letos v náš prospěch vyřízeno a proto
Be nedivíme, že rolnictvo a živnostnictvo a živ
nostnictvo stává se nedůvěřivým a že spoléhá nej
více na svépomoc. Jen skutečnými vymoženostmi
zaplaší češií poslanci nedůvěru a vymožeností
tyto čeká český lid již dloubých devět let!

Český lid očekává od vlády a poslanců skut
ky, neboť slibované zlaté prasátko, krásná slova
jeho hlad a žízeň, skutečné potřeby neukojí. Lid
nepřeje si protináboženakých štvanic, zatracuje to
věčné koketování se socialisty nevěreckými, ať ci
říkají již národní nebo mezinárodní, lid chce skut
ky pootivé a opravdové, potřebuje duševní i hmot
nou pomoc, neboť jinak co nenechají socialisté,
seberou židovští kapitalisté. Proto sjednejte pomoc
a pokoj lidem dobré vůle!

Politický přehled.
Svolání zemských směmů království

Českého, markrabství Moravského, velkovévodství
Slezského, dále Haliče, Bukoviny, Horních a Dol=
ních Rakous, Štýrska, Korutan, Krajiny. Gorice«
Gradiště, Vorarlbergu a města Terstu prohlašuje
se císařským patentem na den 28. prosince. Pouze
sněm dalmatský a tirolský nejsou v tomto roce
svolany. Třídenní zasedání bude věnováno povo
lení zemských rozpočtů.

V Uhrách složilo předsednictvosněmovny
své hodnosti a tak je předsedou dle stáří Baletý
Košutovec, vlastně republikán Mudarasz, jinak ne
škodný to stařec. Uherské strany hádají se o vhod
nosti nebo nevhodnosti návrhu Tiszy, aby vláda
opírajíc se o 243 podpisů poslanců jeho strany,
s níž drží i 53 poslanců chorvatských, směla vy
bírati daně a vůbec vládnouti a udržovati jednotu
s Rakouskem. Debaty se účastnil: političtí předáci
všech stran, Banffy, Julius Andrassy, Štěpán Tis
za, Gabriel Karolyi, Vojtěch Apponyi, Albin Cza
ky, Hegedus, Polonyi atd. Zvolí li však sněmovna
jestě před svátky nové předsednictvo, jest více
než pochybno. Vyřídni vyrovnání s Rakouskem;
státní uherský rozpočet, je do nového rohu na
prosto 'nemožno. Zákon Tiszův bude tedy
uherská vláda — opírajíc se o většinu sněmovní
provádět tak jek tak.

Výkonný výber pravice měliv pon
dělí porady. Jednalo se o upokojení a odstranění
neshod v řadách pravice a o účinnější podpoře
některých její požadavků. Také v polském klubu
naléháno na rychlejší plnění vládních slibů Polá
kům. Polské gymnasium v Těšíně má býti postát
něno.Čechové dostanou gymn. vOpavěa v Prostějově
a zatím 100.000 zl. na zakoupení stavebního mí
ste pro českou techniku v Brně. Královédvorské
a místecké gymnasium dostane vládní podporu
3.000 sl. ročně, Ostatní vládní dárky nejsou no
vými vymoženostmi, nýbrž konečné splnění star
ších slibů. Chorváti přímořští dostanou gymna
sium v Pisinu.

Raský ear slavil v neděli své jmeniny.
Zvláště slavné byly slaveny carské jmeniny ve
Vídni. Císař František Josef I, šel osobně na ru
ské vyslanectví a ztrávil tam přes půl hodiny;
toť velevýznamná politická událost, neboť carské
jmeniny oslaveny byly dosud vždy jen dvorní ho
stinou v císeřském bradě, při které císař pronesl
více méně vřelý přípitek na zdraví ruského cara.
Ani Mikuláši [, ani Alexandrovi II. a III. nedo
stalo se v den jejich jmenin takové pocty od na
šebo císaře, jaká byla v neděli prokázána caru
Mikuláši II. Císeř oděn v ruské uniformě svého
pluku, ozdoben řádem sv. Ondřeje, v ruském vele
vyslaneckém paláci v Reisnerově ulici ve Vídni
osobně před velevyslancem hrabětem Kapnistem
přednesl svá blahopřání. Car Mikuláš II. vidí v
našem císaři svého otcovského přítele, v loni do
bodl se s ním úplně o politice na Balkáně a oba
mocnáři přispěli tím nemálo k udržení míru na
Východě. Mnozí mysleli, že mezi Ruskem a Ra
kouskem nestelo jisté napjetí k vůli kandidatuře
prince Jiříka řeckého na guvernérský stolec na
Krétě, odkudž bylo rakouské válečné loďstvo a
vojsko odvoláno, dále když Milán byl trpén jako
nejvyšší velitel srbské armády, a když Rusko ne
popíratelne drzelo palec Černé Hořea darovalo
jí 30.000 pušek s příslušnými náboji. Zachranitel
carův stal se již kretským guvernérem, Černá
Hora oslavila srdečné panovnické jubileum našeho
císaře, a z toho lze souditi, že přátelství naše
k Rusku zůstalo nejen nezkaleno, ale že ve Vídni
zvláštní důležitost mu přikládají. Císař náš pro
jevil své přátelství carovi nejen tím, když k vůli
ruskému zahraničnímu ministrovi hraběti Mura
věvovi přijel z Pešti schválně do Vídně, ale i ne
dělní neobvyklou poctou carských narozenin.DR



Drobná obrana.
Stará laska merezaví. Nikdo nesmyje

z mnohých protestantských knížat století šestná
ctého a sedmnáctého skvrnu, že drželi s Turkem
úhlavním nepřítelem křesťanstva, jen aby nabyli
síly proti katolickému císaři. Tím se též smutně
vyznamenal »český krále Friedrich, německý kal
vinista, protestanty zvolený a s ním spolu tak
mnohý z evangelické šlechty tehdejší. Bylo by se
myslelo, že se protestantské Německo, tedy Ně
mecko s lepším prý křesťanstvím, za tento děje
pisný škandál stydí, Ale stará láska nerezaví. Ny
nější německý císař a pruský král a spolu i hla
satel evanjelia spolčil se na místech všem křesťa
nům svatých, opét s Turkem a líbal se sultánem!
A naši pastoři? Dosud ani muk. A liberálové
z katolíků našich povstalí? Taky ani muk, vždyť
je to protestant, Papeže pomluvou zneuctit, bi
skupy trhat, to ano, to táhne. Ale protestantům
říci pravdu? To není — liberální. A bylo hy to
proti duševnímu sňatku české svobodomyslnosti
s německým protestantismem. I tato láska je stará
a nerezaví. A tak jen nedělat rozbroje v šťastném
manželství,

Komee církve katolické po /zE d/ou
hém čekání a marných pokusech se Ppřiblíšil! —
Marny byly jak známo všecky nástraby nepřátel
proti církvi katolické po celých devatenácte sto
letí. Konečně povstal muž veliký, »všemi mastmi
muzaný«, který nedávno jedl chléb kterikálův. Ve
spojení s doktorem Matysem z Nové Paky pro
vede něco velikého z pomsty proti biskupu krá
lovéhradeckému, a zničí katolicismus. Inu Jidášů
má každé století dost, proč by nějakého »jidáška=
nemělo taky století naše? Jenže víme, že Jidáš
obdržel sice 30 stříbrných a pak se oběsil, kdežto
Kristus vstal z mrtvých.

Drobné zprávy.
Jeho Bisk. Milost ráčil včeraz Chrasti

sem zavítati, a pobude po zimní dobu v sídelním mě
stě svém. Dnes poctil svojí návštěvou vánoční hra:
„Chadé dítky u zastavárny“, jež se konala u příleži
tosti podílení chudých dítek v opatrovně škol. sester.

Důvérná schůze v Adaibertinu. Po
litické družstvo tiskové pod oocbranouav,
Jana Nep. v Hradci Králové pořádá4. ledna
b. r. 0 2. bod. odpol. důvěrnou scbůzi ve dvoraně
„Adalbertina“ pro své členy. Do schůze byli pozváni
zástapcové katol. strany národní a křest. socislní z
Praby. Rokování o epolečném postupa všech stran
zabájeno bade jednatelem družstva, dp. drem. Frant.
Reylem rozpravou „O křestansko-demokratickém
buatí“. Hojná účast pp. Člerů, zvláště důvěrníků druž
stva jest žádoucí,

Obecní volby v Hradei Králové.
Podle $. 18. řádu volebního v obcích království Če
ského ve vyhlačoje, že jsou seznamy voličské pro volbu
nového městského zastupitelstva v Hradci Králové u
podepsaného úřadu veřejně vyloženy a sice na dobu
čtyř nedél, počínaje dnem 23. prosince 1898 a konče
dnem 19. ledna 1899, aby v ně každý mohl nahléd
nouti. Kdo by proti těmto eeznamům nějaké námitky
podati chtěl, nechť tak učiní u podepsaného park
mistrovského úřadu v nepřekročitelné lbůtě osmidenní,

je počíná dnem 20. ledna 1899 a končí dnem 27.edna 1899.

Přes 3000 výtisků rozebráme vý
tečné brožory „Církev a církve“ od E. J. Mě
steckého. Spisek obsahoje přesvědčivýdůkaz o bož
ském původa církve katolické a vyličuje v pravém
světle různé sekty náboženské, které během času ve
vlasti naší chtěly úkol církve katolické zastávati.
Brožara jest tím časovou že posuzaje "rávem „ap3
štolské“ snaby starokatolíka Išky a novopackého lé
kaře, Dra. Matyse. Strau 48. Ceos 4 kr. Při objad
návce 50 výtisků po 2 kr. franco. Objednávky obratem
se vyřídí.

Osobní. Pan c. k. poštovníoficiálKalderer
Alfred jmenován byl zde vrchním oficiálem.

marti. V Praze zemřela sl. Anna Tryka
rova, dcera p.professora v stáří 19 let, Pohřeb její
se tam koná dnes o 3 hod. odpol.

Kapři jeou letos v Hradci z městských ryb
níků po 80 až 90 kr. Následkem toho byli naceni téš
ostatní kupci slevit ceny ryb oproti loneku.

Stavba „Adalbertima“. Minolýtýdenro
zeslalo předsednictvo politického družstva veškerému
kleru diecésnímu přehledný obraz o stavebním účtu
„Adalbertina“, zároveň s pilným appelem na další
obětavost, ačkoliv není nikomu tajno, še ukládány
jsou ze všech stran kněžatvo oběti nemalé, Upozor
nění však na pravý stav věcí neminnlo se s cílem,
neboť sotva obéžník dostal se do rokou adressátů,
již blésí se mnozí ku své čestné povinnosti. Tak za
znamenaváme e povděkem mezi prvními dar vdp dě
kana Fr. Pocbopa v obnovu 100 zl. a dary vdp.
děkanaPreclíka a vdp. far. Hanzla po 20 sl.
Nejmenováný kaplan (č. čl. 382.) daroval 4 zl. Není
pocbyby, že přiklad tak účinný najde hojného násle
dovaní. Vivat segoensl

Ples spolku ua podporachudých
stadajích v Hradel UHrálovékonatin hr
dne 17. ledna 1899 o půl 8. hodině večer ve velké
dvoraně besední. Vstopné 150 zl. Hadba c. a k. pě
šiho pluka 42. Čistý výnos věnován bade chudým

stadojícím c. k. gymnasia, ©. k. škol realných a c.
k. psedagogia. Jen pro svené.

Domácíslavnost vánočního stromku
vústavu hlachoněmých Rudolfinumkoná
se dnes dne 23. prosince o 4. hodině odpoledne, při
které chudí chovanci hluchoněmí podělení budou od
ct. dobročinného komitétu dam šatstrem, oboví a ji
nými dárky. Vstup jest volný.

Němel nepůjdou na český sněm. Nu, pak se
tam aspoň něco vyřídí, nechajíli poslanci zbytečných
řečí a návrhů.

Královéhradecký odbor Jedaoty
katol. českého učitristva v království
Českém koná o svatém Štěpánu, 26. prosince 1898
o 2 hodině odpolední první občasnou schůzi ve dvo
raně Adalbertina v Hradci Králové. Program: 1. Za
kájení schůze. 2. Projednání spolkových záležitostí.
Na to ve 3 hodiny. 3i Přednáška pro lid: „U výcho
vě v rodině“, promluví říd. učitel p. V. Špaček. Upo
zornění. a V zájmu prvního vystoupení odboru jest
žádoucí účasť všech pánů členů a přátel spolka. b)
Fáni členové Odboru Královéhradeckého platí roční
příspěvky dp. Dobroslavovi Orlovi, vicerektoru Bor
romaea v Hradci Králové.

Živnostensko čtenářská jednota v
Hradci Král. pořádá dne 31. prosince 1898 ve
svých spolkových místnostech velkou sylvestrovakoa
zábavu ve prospěch ústřední jednoty českého herectva,

bř které účinkuje s laskavým svolením pana řiditeleištěka celý personál divadla Klicperova.
Věneček spolku na podporu chu

dých studujících vyšší obchodní školy
v Hradci Král, konati se bude dre 28, ledna o
vůl 8. hodině večer ve dvoraně besední. Vatupné:
pán 2 K, rodina 3 K. Výbradně pro zvané.

Divadelaí představení na venkově
uspořádá 20. prosince ochotnický spolek v Jeniko=
vicích v bostinci paua J. Hamáčka ve prospěch ob
čavské knihovny; nebrá veselobru „Téžké ryby“. —
Ochotnicko-čtenářská beseda v Jenšovicích sehraje na
den sv. Štěpánu veselobru „Národní slavnost“ —
Ochotníci skoreničtí sebrají 26. prosince veselo
bra „Steří blázni“. Sbor dobrovolných basičů v
Uhersku pořádá 26. prosince divadelnípředstavení,
při kterém se sebrá veselohra „Tak se cbytají vrány“.
Ochotníci tisovětí sebrají v týš den v hostinci p,
Marka činobra „Závět“.

Ples spolku číšníků Hradce Krá
lové a oketí konati se bode 17, ledna v sále
Živnost.-čten. Jednoty po 8 hodině večerní. Vetupné
2 koruny. Hadba Sokola Třebechovického. Výbredně
pro zvané.

Věcná loterie pro Velehradskéa Svatoho
stýnské podniky, jednotu Čecbů av. Methodu ve Vídni
atd., atd. Aby se předešlou všelikému nedorozumění v
přičiné logů Vejebradských atd., sdělaje duchovní
správce na Velehradě, že dle výnosa vys. ©. k. fi
paněního ministerstva č. 60.897 dto. 13. prosince
1897 čistý zisk, pokud Velebradských lo-ů se týče,
určen jest: „a poutní chrám Paně, jenž potřeboje
obnova o)ou věží — na opravu svatyně vnější vůbec
— na fond vydržající chrám Páně, který až dosud
bez majetku jest — na společný dům poatnický, jehož
by se užívalo také k odbývání duchovních cvičení —
na založení vychovacího ústava pro mládež stadující,
jakož i na ubražování potřeb čiuného duchovenstva
Velehradského.“
svrchu jmenovaném povolení. Zajisté jeden každý bod
samojediný by zasluhoval doporačení © schválení všech
P. T. bratří a sester českoslovaoských v zemích ko
runy svatováclavské a ctitelů sv. Apoštolů našich, čím
více všecky vasměs vzaté z těch a jiných příčin uctivě
se prosí, jelikož loterie tato jednou povolena jest, aby
přátelé a příznivci posvátného Velehradu a ev. Ho
stýna atd. také opravdu příležitosti použili a ve 400
těši vzájemné o rozšíření jich se přičivili a povole
ných 700.000 čísel pro účely Velehradské i mimove
lebradské určených také rozprodali. Jednáťt se vý
bradně o čest a chválu Boží, uctění bl. Bohorodičky
Marie Panny a by. Apoštolů Cyrilla a Methoděje.

Obecní velby v Kutné Hoře provedou
se patrněaž v roku 1898. Proti seznamu voličskému
ve II.sboru podána byla. totiš reklamace týkající se
toho, že v II. sboru zanešeny byly co voličky zdejší
učitelky a podučitelky nesprávně. Reklamační komise,
pozůstávající vesměs z přivršenců pp. Macháčka a Pa
cáka sice reklamaci zamítla, ale c. k. hej -manství ji
dalo stížnost. Divno jest, že zprávu o tom přinesly
„Podv. L.“ již 17. prosince, že však stížnost vedoucí
dostali zprávu o vyřízení reklamace teprve 19. pro
since. Na radnici se patrně vynášejí úřední tajematví.
Jak „P. L“ oznamují, odvolají se učitelky až k nej
vyšším inetancím. Z toho viděti, jak velice Pacákovci
blasů jejích potřebojí. Koudelhoří jim pod nohami
všady. Veliké starosti jim dělá též sněmovní volba,
při které samostatní voličové kandidují proti purk
mistrovi Macháčkovi samostatného kandidáta p. Pro
kopa Slavíka, muže osobně počestného.nezištného,
který má samostatné přesvědčení a který nemá ne
přátel v šádné atraně, vyjímaje družinu „Podv. Listů.“

Notářská komora pro kraj hradeckýa

chradimeký konala se v Hradci Králové v jerí podpředsednictvím presidenta pame c. k. notáře dr. Jandy
s Litomyšle.

Dar měst. historickému masou.
Panem Adolfem Russem dostalo se měst, historickému
museu skvostného a zajímavého daru: ©Věnoval ma
obras velkých rozměrů, který představuje povnost Kré
Jovéhradeckou se strany západní. Obraz ten provedl
sám v olejových bervách dle fotografie syna svého,
měst. rady p. Julia Rasem, rovněž vzácného :přízožvce
našeho musee. Pan Adolf Russ, znám jest jako zna
menitý malíř s jehož původními prtemi 1krásnými

kopiemi seznámilo ne širší obecenstvo na výstavě v
Hradci Králové r. 1994, pořádané. Při obraze per
nosti Královéhradecké nanovo jsme se obdivovali, jak
pan Russ při vysokém svém věku ještě mistrovský
štětcem vládne a jak zachytil jím věrně všecky ty
četné a růsné odstíny baravné. Obraz pana Adolfa
Russa pro bistorické masenm má pak hlavně'ta cenu,
že ještě po movhých letech každý dle něbo bude mocí
učiniti si věrnou představa, jak Hradec Králové vy
pa-lal se svou pevnostní branou Pražskou se svými
zelenými náspy, ciblovými bradbami a příkopy. Po
něvadž při museu není tak prostorné stěny, kde by
mob! býti umístěn, pověšen bude v zasedací síni měst
ského zustapitelstva, která v radnici právě se upravuje,

-Ce nejdříve výjde tiskembisk. knihti

skárny nákladem spisovatelovým Fasse beneficiatů dle nového kongruového zákona a
nové osobní daně. Příruční knížka ka prak
tickému posouzení poměra, v jakém příjmy a
vydání uživatelů církevních obročí stojí ku předpisům
sákona kongrnového a zákona o nových osobních da
ních, ku praktické potřebě duchovenstva napsal Jan
Kuhn, farář a biuk. vik. oekretář ve Studenci u Ji
lemnice.— Druhé vydání.

Zvěsti z východních Čech.
Z Čístěvsl. V naší čtenářsko-hospodářskébe

sedě panuje čilý a zdravý život a v její schůzích po
jednává o různých zemědělských otázkách, majících
pro rolnictvo cenu praktickou. Že naše jednota stará
se též o prospěšný nákap hnojiv, semen a prodej ho
spodářských výrobků. bylo již v „Obnově“ zmíněno.
Dne 4. prosince t. r. konala čtenáfeko-hospodářská
beseda valnou schůzi, která vzdor tomu, že cesty ne
byly schůduými, navštivena byla velice četně, zvlá
ště zastoupeny byly besedy: všestarká, chlamská, má
slovědská a dohalská. Slaší s potěšením zděliti, že
schůze zastoupena byla i ženským pohlavím nejen do
mácím ale i přespolním. Přikládáme toto četné úča
stenství ponejvíce osobě našeho milého a váženého
hosta a oblíbeného řečníka pana poslance Jana Ja
roše z Čáslavek, který si u nás i o nejširším okolí
všeobecné sympatii vydobi) jiš od památného výletu
zdražených besed na Chlamu. Schůzi tuto zahójil
pšedeeda p. Jos. Havrda o 2. hod. odpoledne a při
vítal vřelými slovy všechny přítomné. Zmínil se, že
letošní rok byl rokem samých jabilejí a podotkl, že
i tato echůze má úkol připomenonti rolnictva 5otileté
výročí zrušení roboty. Když byl jednatel Fr. Skvrs
na přečetl protokol z minulé schůze, které v plném
znění schválen, ujal se slova p. poslanec J. Jaroš,
aby promluvil o vzniku, vývoji a zrušení roboty.Řeč
ník v delší řeči líčí jak povstala robota, odkad k nám
přišla, cituje dáta historickáv jak velkém rozsahu za

Z Plotišť. Hospodářskýspolek prookres krá
lovéhradecký konal valnou schůzi v neděli o 3. hod.
odpolední v novém velkém sále pana Součka. Vzdor
déšti a blátu dostavili se Členové z Předměřic, ze
Světů, Svobodných Dvorů, ze Stěžer, Plačic, z Králo
vé Hradce atd. Schůzi zahájil předseda, pan MUDr.
Reichert. Na to promlavila řiditelka hospodyňské
školy ve Stěžeráchpaní Marie Trachtová „o
novodobé hospodyni v domácnosti“ a o mlékařství v
hospodářství. Plynnou a poutavou její přednášku vy
slechly sevelkou pozorností zvláště přítomné hospo
dyně a dámy. Pan řiditel hospodářskéškoly Můller
v Kuklenách promluvil jak „o záložnách Raifeiseno
vých“, o jejich potřebě a zařízení. Redaktor František
Štá bl uvedl, jaký je rozdíl mezi záložnami. Je třeba
Ra:ffeisenovek pro místní potřeby plotištištské, kdež
ovšemjest již občanská záložna, a připomenul, že semě
zařízení Raiffeisenovek podporuje ze zvláštní dotace
15.000 zl., že zemští úředníci vysvětlí zařízení a knih
vedeníRaiffeisenovek.Pan Hrdlička ze Stěžeruvedl
stížnoať rolnictva, že zemské přirážky se vybíraly sz
původních gruntovních daní, nehledíc ke slevě pozem
kové daně, kdešto u živnostnictvase slevy odpočítaly.
Žádal odpomoc v této příčině. Jednatel místní besídky
mlavil stejně ve prospěch poplatnictva. Na to schůze
skončena.

Missilev Lochemici.O prosincekonali velební Otcové Bernardin Čákaa Karel Sou
keník z koleje Redemptoristů v Praze svatoa missii
v Lochenicích. Jakkoli byla povětrnost nepříznivá a
cesta rozblácená, přec jen věřící lid z Lochenici
Předměřie, a i z okolních obcí oshotně chvátal do
kostelana cvičení, kázání, naslažby Boží arozmanité
pobošnosti a se stoupající radostí účastnil se mimo
řádnéko navštívení Božího v době předvánoční. Při
missii zde dosud nevídané konaly se tří slavnosti.
První bylo odprošení Pána Ježíše v nejsvětější Sváto
sti ve čtvrtek odpoledne, přičemž přes nejhorší po
časí kostel přeplnén byl. sobotu odpoledne byla
slavnost Marianská, při čemě okrášlený oltář e
dičkou Boží bohatě osvětlen byl svíce.ni, darovanými
od panen obojí farní osady. Nejelavnější bylo svěesní
mřesijního kříže v neděli odpoledne; mládenci s Lo
chenic i Předměřic nesli kříš, provázeníjsouce četmý
mi drůžičkami. Vdp. Antonín Suchámek,rektor semi
nářský, dp. František Chejnovský, farář ze Sedražie,
vel. p.Karel Habert, vikarista a 15 ctihodných bobo
slovců obětavou přítomností a nadšeným prozpěvové
ním vzdali veřejnou Čest svatéma kříši tak, že všich

ni přítomní v trpělivé lásce k Ukřitovanému veřiteposilněni byli. Běhemav. miseie zovítali rem dle
Tnošnosti téš dpp.: děkan s vokretář Kaleš, rodák
lochenický, farář všestarský Hulata, plotišťeký Marti
nec a j. V úterý DO. ince skončíle se úilesie a
v duchu obnovený lid nerad se loučil s velebnými
miesionáři; ordečnými promluvami sískali si srdos
všech a 900 lidem dobré vůle zjednali po
s Bohem, a bližními i pokoj vnitřní. Zaplat Pánjimi všem,kdožokdursvatémřestejukkolivosa
dloušiři1 Na obnovu se těšíme.

Z Katné: « Žijeme ve snámenívoléb
a ta ovšemrůznédějí00 věcívýlšnéi veselé, pravdivé
i přehnané. VŘemostnické bosodě ili 60



šžvdopřílešitostí sáagitorati si ve prospěch
zm Kdyšpřed nedávnamkonalawezvláštní
lavaost sa příčinou podělování rozličnými vyzname
'náními, kterými kutnohorští živnostníci na výstavě
v Golčově Jenfkově vyznamenání byli a které chtěl
pašim živnos'níkům dodatijednatel výstavy jeníkov
ské, ta honem pozváni do besedy pan Macháček
(©městskou radon, ač jinak do řemesinicko-Živnosten=
ské výstavy nepáchnou a pro výstava v Jeníkově a
demeslnictvo ani prstem nehnuli. Páni se věsk chtěli
sablejsknout k vůli obecním a eněmovním volbám,
chtěli si zaagitovat a řemeslnictvo mělo je povznésti
na svých bedrách.lou wazat lidu med kolem úst, to
snal již Absololon a všichni starověcí a novověcí
$plháčkové. Naši páni se ani nesačervenali, když agi
tatoři si vymyslilí a velebili jejich zásluhy o řemesl
nictvo. Darmo Jelínka vousatého trhal p. Macháček
za šday, aby s tou chválou již přestal. P. Jelínek ne
a ne, vždyť chtěl náš Barbarossa také agitovat pro
sobe| Pan Holomek také doati dobřeodříkal napapou
dkovanou řeč a zde takó každý ví, proč mu tak p.
Hejnic přeje a tak štědře mu přidává medaile a di
plomy. Takové osoby kopí se teď kolem pana Ma
oháčka, ačkoli prý by tento avůj kabinet rád rekon
uiruo'al. Proto ty benevalentní nabídky pánům úřed
uákům, učitelům, národním dělníkům a živnostofliim.
— Sněmovní kandidatuře pana Macháčka měla 'po
msoci nedělní schůze, při které pobostinsky vystoupili
ip. dr. Herold a Pacák. Pana dru Heroldovi vydtli
wocialisti známých +2 procent a pokrokář dr. a
dle starého receptu mladočeských vůdců vyčítal těmto,
Be sliby jejich byly a zůstaly chybami a že na splnění

není aní zdání. Peprné výtky dra Baxy byly
ve v takovém shromáždění u nás vůbec nemofny,

ele tentokrát voličetvo, mezi něž se do<tsvil velký
počet vůkolních starostů a statkářů, dřívějších to
Sfbupenců mladočeské politiky, dávalo na jevo zjevný
a Časem i velmi hlučný souhlas na jevo. Pražskéča

ný straší zjevné panu dru Heroldovia Pacákovi,mlěí i k tou, co dříve sami tvrdily, zdejší oposici
všeliký úspěch úpírají, ale že omlouvání a vymlou
vání p dra Herolda a dra Pacáka nemělo na voliče
valnóho vlivu, to dokazaje nejlépa skutečnost, že při
pravenou a napsanou již resoulici vyjadřající mlado
českým poslancům úplný souhlas, neodvážili se ani
přečísti. To od r. 1800 v Kutné Hofe také nebývalo.
Neříkáme, že měli socialisté a pokrokáři ve acbůzi
vliv rozhodojící, ale faktum jest. de ta bouře a kři
klavé výstupy byly a še všichni se rozcházeli ze
schůze výsledky mladočeské politiky nanejvýš nespo
kojení. [I mesi věrnými dosud Mladočechy to kvasí.
Dr. Herold jak obyčejně prohlašoval, že mladočeští

planci jsou ochotni složiti své mandáty, kdyžby se
id proti nim vyslovil. Soudní voličové vice méné jiš
Fiznávají, že by poslanci byli lépe učinili, kdyby je ne
lými zbraněmi a pomlovami vůbec stoupencům pocti

vého dr. Riegra nebyli vyrvali. Co se za 10 let pokazilo,

co die promeška'i; v čem jsme zůstali pozadu tose'dá nyní těžko nahradit. Dr. Baxa vyčetl Heroldovi
ostře, še za jeho „vítězné“ politiky se stala veliká
vymoženvet, že pi nechal před-okny svého domů na
Vinohradech vystavěti německou realka, která je na
Vinohradech vůtec sbytečnou. Dr. Baxa vyčetl dale
mladočeským poslancům, že proti S-aročechům vy
vstali jako rozkácení lvové a nyní že jsou jako ostři

hané ovečky. Tyto věci zpravodajové pražských listůpetrně neslyšeli a proto zamičenými a utatlanými
věcmi doplňují jeich zprávy. Poslachači konservativní
ohovali se ve ecbůzi trpně; poslouchali. -Řeč dra Baxy
byla vyslechnata u nejvátším napjetím a nikdo z těch
pejzuřivojších Mladočechů neodvážil se okřikovati jej
dle známé jejich manýry. Ano, četní Mladočeši tleskali
ad konci. — Agitační výsledek nedělní schůze nebyl
tedy pro kandidatura pana Macháčka příznivý. Na
voliče kutnohorské působí velice komicky zprávy, že
němovní m kandidátem stran všech v Kutné Hoře

pro volbu zemského poslance jest pan Macháček.právy 'prašekých. Časopisů jsou čirým výmyslem a
balamacením obecenstva. Pana Macháčka nekandiduje
ádná strana, ani mladočeští voličové v plné echůzi
8e na jebo volbě neusnesli, radikálové, pokrokáři a
téš konservativci jsou zřejměpri ti jeho volbě, Kandi
datorn p. Macháčkaodporůtila jen malá dražina Pacá
kovaa ta fedruje kandidatoru jehoobjednanýmičlánky

a zámečníky vprod. časopisech. Největší zásluha prýmá o rekoňstrakci vlašského dvora! To tvrdí fabri
kanti těšhto zpráv, to tvrdí táš p. dr Pacák, aby se
při tom jako neskromná fialinka mobl také pochválit
a velebit. Jlekoustruko» provedena byla velmi draho
a přímo nešťastně, neboť je to fádní budova, plna
malých bomůrek, z které bylpel starožitnosti, tedy
největší její významhnetřeů. Tak psal umělecký refe
rent pražské „Politik“ v loni v červenci. Dnes, k vůli
volbám i v tomto směru se falšuje veřejné mínění a
čtenářstvu se předstírá,že kritiky píšouarchitekti a
umělci. Ano, ale umělci s advokátních kanceláří svo
bodomyslných, ktéří m každého žalovaného dovedou
učiniti anděla — za peníze a osobní výhody Strana
Riegrova na semokém sadu není teď zastoupena a
nepostaví tedy voličové staročeští a katoličtí kandi
dáta s vlastních řad. Proti kandidatuře pana Ma

jest v šivnostnicívu velmí silný odpor.

Mnosí i Kratochvíla a Prahy, leč to je človék
jem pro potřebu. Mladý mastrčenýkaudidát i Kutná
Hera má své sájmy, které důrasmě a neodvisle
hdjiti třeba, tu odporučujíŠivnostních k volbě po
slence do vemského vwěiu dne 29. prosince ros
hodně pana lékdrníku Prohopa Slavíka, který sa
dasšních poměrů jest vhodnou osobou. Pan lekár
ník Prokop Sarid téš samostatným vo
lšům určité, le přijme, bude-li důvěrou vo
léšů poclén a samostatní odličovéjej budou vsdor
tervoru „Pod. Idad“ a vádor nomeandus prašské
Morianské ulšoe vodil. Pau Prokop Slavík jest Mla
dočech, jest však můž romrášný, má vlastní, samo

B rů deudek,nebodetedyloutkouv cisíchvs bude muáém oelým, rázovitým, pros
Kutné Hory dbalým. Ukázal to neláště ' potlední
době nejednou a dovedlhájiti, co sa správné uznával.

ldd náš jesi velice jemspolitikou ©Pacá
kovců, která po 10 let se objevuje v koncích a která

svléštěv posledních6 letechzasadil si rány nesčetné
Mladočeskými sliby sklamaný lid nechce si dáti více
vnucovatí kandidáty od samozvaných vůdců, nechce
pracovati k větší slávě a do kapes jistým kancelářím
a novinám. Lid chce výsledky své práce laké jed
nou pro sebe a samostatní voličové budou proto
29. prosince volili do semského sněmu sa poslance
pana Prokopa Slavíka. My se vůli j-jich protiviti
nebudeme. Lid v sliboraný palác blaboby'u nevěří,
nevěří jejich „budovatelům“, neboť dle všeho nestaví
pevně. Seosačně působí zde novinka, že na paláci
nové naší realky spadlo klenotí následkem rozstou
pení zdí. Na radnici dávají páni hlavy dohromady
a tutlají to mezi sebou, neboť stavbu byla za dozora
obce provedena, a je to již jednou malheur, jenž je
před volbami pronásleduje. Heslo: zde Macháček
— zde Slavík — klenatí politické a klenutí stavi
telské naších výtečníků uvádí se mimoděk v sou
vislost.

Z Chlmmu. Zdejší bospodářskáberídka nspo
řádala 14 prosince odpoledne scbůzi, v které zají
mavým způsobem promlavil o vývoji českého národa
pan očitel Morávek ze Všestar. Scbůze se účast
pili četní bosté = Čístěvaí, Lipí, Všestar atd. a ani
ženy a dívky ve schůzi nescházely. Po přednášce byla
volná přátelská zábava,

Z Křesetle. Počátkemprosince ustanoven
byl učitelen. na chlapecké škole měšťanské v Kotné
Hoře pan Jar. Richtr, jenž působil dříve v Sukdole a
Křeseticích. Pro svou ukromnosf, lásku ku mládeži i
škole a píli ve výchově, mezi obyvateletvem těch míst
velmi cténéma učiteli všichni přejí toto jeho povýšení,
jsko odměnu za dlechetné unažení a neúmornou pil
nosť jeho.

Z Miskovice pod Vysokou : Aepřed2lety
zařízana u nás přičinéním jmenovitě zdejšího horli
vého učitele pana B. Vojty Čtenářská beseda, jež již
letos po krátkém svém trvání honosí se mnohými cen
nými spivy. U+nešeno, aby kmiby půjčovány byly také
chudším nečlenům v naší obci. Jména těch, již jsou
v čele podnikání toho, zaračají, še jen knihy opravdu
dobré a v kašdém obleda nezávadné přijdou lida do
rukou. Tak snad podaří se spojeným úsilím, když i
z knihovny farní v Suchdole, jež v posledních letech
tamním dachovenstvem zařízena byla, hojně dobré
knihy jsou vypůjčovány, konec učiniti šíření zhoub
ných krvavých románů a spisů nemravných, jakými
lid zdejší nesvědomitými agenty z blízkých měst četně
byl zaplavován —

Ve Smiřicích konal se velký kolový hon
v úterý, dne 20 prosinve. Zastřeleno bylo 320 zajíců.
Rány byly mířeny většinou dobře do hlavy, neboť ve
Smiřicích nemají rádi etřelce, kteří střílí na měkko,
anebo snad dokonce do starých babiček a honců. Po
slední lóéčbyla „na špiči.“ Každá rána trefila, ačkoli
vyšly konečně všecky na prázdno. Kolik špiček při
tom uloveno, páni myslivečtí latináři nepočítali.

Z Kuklen. Slavnosťvánočníhostromkuchu
dé mládeže uspořádaná XXXV Batterii mistrů kano
nýrů v hostinci pana Vacka v nedělí dne 18. t. m.,
které zúčas'nijí se mezi jinými důst. pán p. farář

dící učitelé Novák a Prokop a p. uč. Dafek, továrníci
pp. Al Havík a B. Weidner členové obec. zástup. Po
uvitání p. majorem Kalenským ujal se slova důst. p.
Paulus, který v delší velmi případné i příkladné řeči,
vysvětlil původ vánočního stromku a podělování. Po
tom nastalo rozdílení dárků, které se na počátku dělo
vyvoláváním dle jmven, když pak dítky poděleny byly
dělo se podělování na pořád. Ač celkem mnoho poděleno
bylo přece pozorovat, že snad na některé se nedostalo.
Nelze se tomu ale nikterak diviti při tuk velkém
množství dítek a tak skrovných příjmech, jež společ
nost tato má a které pozůstávají jen z dobrovolných
příspěvků, jež tato mezi sebou po krejcařích sebere.
Rovněž drahota letošního roka měla též velký vliv
na příspěvky tyto. Bolný pocit vzbuzuje v každém
žal dítka, na které při tak velkém množství ničeho
se nedostane. Z příčiny té vznášejí mistři kanonýři
na každého prosbu, by jim v jejich snaze nápomocen
byl, na rodiče pak, kteří pak mohou svým dítkám
dárky opatřiti, by pro příště jim tyto přinesli aneb
zaslali jak to již někteří činí a takto uvým dítkám
žal propřípad neobdarování ušetřili. Všem pak příz
nivcům. kteří jakýmkoliv dárkem přispěli k uspořá
dání tohoto podělování vzdává XXXV. Batterie mí
strů kanonýrů srdečné díky a volá „ZaplaťtBůhl“
Mimo to dovoluje si ctěné veřejnosti odporučiti ctě
ným spolkem „Ořechový list“ hotel Sohreiber,sil
vestrovskou zábavu, která bude míti velmi pěkný ta
loní program, a kterou tento pořádá ve prospěch po
kladny V. Batterie.

Z Jilemnice. Zdejší živnost.jednota kat.
Jinocbů a mořů sehraje za leskevého spoluůčtnkování
školní mládeže a škole adrostlých dítek v neděli dne
18. prosince 1897 ua stálém jevišti sl ochotnického
spolku „Kolár“ Čarovnou noc, Vánočníhra se
zpěvy ve 3 jednáních. Napsal Jos. Flekáček, zpěvy
a průvod složil Ant, K. Knorr. Začátek přesně o 7'/,
bod. večer. Vetapoeé: I m. 60 kr., II, ©. 40 kr.,
IL m.30 kr., k stání 20 kr., galerie 10 kr. Před.
prodej lístků z laskavé ochoty převzal p. Vác. Bak
štajn, obchodník. Zpěvy naovičil a řídí vlct. p. Frant.
Baďárek, ředitel cbora. Čstý výtěžek jest nrčen ve
prospěch vánočního stromku chudých dítek škol Ji
lexnických.

Z Červeného Pečelk. | Kfvstansko-kato
Heký vzdělávací podporující spolek „Srornost“ se
sídlem vČervených Pečkách konati bude na dv. Ště
péna 26. prosince t.-r. o 4. hodině odpolední mě
síční spolkovou schůzi ve spolkových místnostech v
zámeckém hostinci. Program: 1. Čtení protokolu mi
nelé uchůze, 2. Sdělení spolkových správ a ustano
vení valné bromady. 8. Přečnáška p. redaktora Go
stava Toužila « Prahy: „O šivotě a působení dra.
Františka Ladielara Riegra. 4. Placení měsíčních pří
spěvků a přihlašování se nových členů. -Ď. Volné ná

vrby. Také bosté členy uvedení mají do schůze pří
stupa. V 7 hodin bude začátek večerní zábavy po
zůstavající ve solových výstupech, jež provedou sl.
Libuše Toažilova a p. Gustav Toužil z Praby a pen
Václav Najbrt s Červ. Peček. Při zabavé bude se zá
roveň díti losování tomboly uspořádané ve prospěch
nového kostela v Červených Pečkách. Před zábavou
prodej losů. Vstopné 10 kr. Nepřítomní majitelé losů
nechť se přiblásí u p. místopředsedy Josefa Šimka 0
výbry, jež jinak po Novém roce případnou ve prospěch
kostela.

Z Hormího Jelemí. Zdejší katolická80
clální jednota pořádá dne 28. prosince 1898 diva
delní představení: Národní slavnost. Veselobra z ma
loměstského života o 3 dějstvích Napsal Frant. Hrdý.
Ceny míst: I. a II. místo 40 kr., III. a IV. místo
30 kr., ostatní místa 20 kr., k stání 10 kr, Začátek
určitě v 7 bod. večer. Školní mládež přístapu nemá,
Po divadle volná zábava.

Ze Slezského Předměstí. Dne18.pro
since promluvil v naší jednotě „o robotě stavu
rolnickébo“ p. dr.František Reyla „9po
měrech řemeslnických“ p. kočárníkČeněk
Buben, živnostník vážený a odhorník zkušený, Záhy
před 3. hod. naplnily Be v prostranném hostinci míst
nosti p. Šprydara četnými posluchači, blavně rol
níky a živnostníky z Poucbova, Slezského Předměstí,
Ruska, Slatiny, ze Svinárek, Blešna, Věkoše, ba i z
Králové Hradce. Nebademe se zde rozepisovati 0vý
znamné a úchvatné řeči p. dra. Reyla, blačnou po
chvalou přijaté a provazené; bylať Časová, poučná,
prospěšná, utkví zajisté V myslích všech a náš lid si
vybéře z ní dobré rady a pokyny pro budoucnost a
bude dle zásad pana řečníka v životě se říditi, Rov=
něž řeč zkušeného, v světě obeznalého živnestníka
pana Bubna se účastoíkům vesměs líbila, takže pro
jeveno přání, abychom oba velectěné řečníky mobli
zase co nejdříve slyšeti, Pan Čevěk Buben zná
avizele a bědy řemeslnické a dovede jim dáti také
mnoboa vzácnou radu. Pau Buben vidí spásu našeho
lidu v usilovném provádění besla Františka Palackého:
„svůj k avéna a vždy dle pravdy“; on si přeje Bvor
né spolapůsobení všech stavů v národě, tedy i kněž
atva, které stále se všemi vrstvami lidu se stýkajíc,
zná také nejlépe jeho vady, přednosti i prospěcby a
které pracujíc za příkladem svého Vrchního Pastýře,
chee dle možnosti lid pcučovati, vzdělávati a ušlech=
fovati. Pan Buben rozvinul ve své poutavé řeči tak
pravý obruz nynějších poměrů společenekých, vystihl
tak dobře pravé potřeby lidn, že se jebo řeč potkala
80 souhlasem všech. Náš lid musí spolébati blavně
na sebe, musí si na vzájem pomáhati, musí se mravně
ušlecbťovati, musí kráčeti v duchu pravého pokroku
na základech prava a pravdy. Dobré vů.i, tažbě ušlech
tilé, dává nebe dojíč ctle!

© dojení a kdy se má dojiti. V čas
dojení má býti v cblévé úplný klid a třeba vystřihati
se všeho, co by dojnice znepokojovati moblo. Každé
znepokojení ruší stejný výtok mléku z vemena a vět
šina krav dovede mléko zcela neb částečně zadržeti
Pozorujeme-li nepokoj, jaký se zmocní krav při za
kládáví píce, pozorujeme-li, jak krávy nepokojně 8
sebou Škubají, přešlapují a jedna druhé chtivé krmivo
zrovna před bubon uúzmouti se Snaží, tedy toto roz
čílení dojnic není dojení jistě příznivo, neboť krávy
mléko víre imévé zadržují a vůbec Špatněji a nesnad
něji se dojí. Krávy nestojí pokojně, děvečky se roz
bněvají, okřikují nebo bijí krávy a tukto se rozčílení
stále stupňuje. Za to bývají krávy při dojení obyčejně
klidny, když je předkládání píce a boj o ui nerozči
luje. Jsou-li dobře dojeny, vyprázdňuje se vemeno
pravidelně a dojení spůsoboje kravám spiče příjemný
pocit. Kde byly krávy dosud zvykly — býti při dojení
krmeny, ta ovšem snaží se některé mléko zadržeti,
avšak, zachází li s nimi děvečky trpělivě a vlídně, tedy
za několik dní si na nový pořádek zvykacu a hospo
dyně se přesvědčí brzy, že krmení při prázdných ko
rytech jest výhodnější; protože se někdy jedná o to
dostati ranní mléko záby, dojívá se ráno a v poledne
před krmením. Večer se dojívá buď před krmením

nější, avšak dojiti se musí vždy v stejnou bodino. —

než-li ranní mléko, Je to asi tím, že tu při dojení
jest nejkratší mezera. Nejbubenější mléko bývá ranní,
protože od večerního do ranního dojení uplyne nej
delší doba. Čím kratší jsou totiž doby, od podledního
dojení uplyualé, tím lepší jest mléko, ale tím jest ho
také méně. — | Avšak též denní světlo tu padá ua
vábu. V bospocářské škole v Růti učinili za lonské
zimy pokus, dojiti vědy po osmi hodinách, tedy v
stejných, pravidelných obdobích. Avšak co se týká
mastnou, tedy mezi ranním a večerním mlékem byl
přece veliký rozdíl Z toho soudí, že světle deuní má
na jakost mléka a na jeho mastnost též vliv.

Hospodářských a lesnických škol
bylo v mioolém roce 149. Proti roka 1896/97 pfi
a 2 školy ubyly. Z hospodářských škol byly: 2 vy
soké, 12 středních rol. a 3 lesnické, 2 střední školy
vinařské, ovocnické a sabradnické, 39 nižších rol
nických škol s celoročním vyučováním, 52 zimních
bospodářškých škol, 7 nižších lesnických škol, 10
mlékařských a hospodyňských škol, 17 nižších odbor
vých škol pro ovuenictví, zabradnictví, Inářství a
chmelařství, 2 školy pivovarské a lihovareké, Roka
1897/98 navštěvovalo tyto školy 4.254 žáků. Z těchto
škol bylo 62 německých, 57 českých, 6 českoněmec
kých, 16 polských, 2 slovinské, I srbsko-chorvatské,
1 německokorusínaké, 1 oěmeckoramonsWá, 1 němec
ko jtelská a 2 italské,



Ze zdejší opatrovny. K větlímuosla
vení Vánočního Hodu Božího, nejmilejšího to svátku
nevinných diteh a krále jejich Nororozeného Spasi
tele, sebrají naší miláčkové celým kouzlem srdcí rus
radostněných v pátek dne 28. t. m. o 10. hod. do
poledníjesličkovouhra: „Cbodé dítkyutasta
várny“; načež obětivý sbor spanilomysinýchdám
přípraví utěšené překvapení štědrým Ježíškem, který
užitečné dárky všeho drubu a behatoa koledu Sebon
Bese, aby žádný s prázdnou neodešel,

Zemský rezpečet ma rek 19900
přinesl rolníkům a živnostníkům nové «výšení zem
ských přirážek. Řádné potřeby země činí 18,524.982
sl, mimořádné potřeby 3,536.528 zl., tedy vydání bude
úhrnem 22 railionů 60 tisíc 460 zlat. ná úbrada
činí jeu 1,738.148 z). a mimořádná 42 660 gl., celkem
1,780.508z). Schodek řádný ted: Činí 16,786.784
sl. a mimořádný 3,493.168 zl. S-hedek 20 milionů
279 tisíc 952 zlatých mohl by se uhradit jen
64proc. přirážkou. Za Staročechů a klerikálů ho
bovali svobodomyslní agitatoři, že tehdejší 846až 37
a půl proc. přirážky jsou příliš vyxoké a alibovali
jejich odstranění. Místo toho ale přirážky stále stou
psly a země dělá stále nové dlouhy. Protože přetížení
majitelé pozemků, domů, živnostníci a obchodníci 64

pro. platiti nemohou, tedy se má v přštím roce vyfrat biproc. přirážek, které při daní 30,716.269 zl
vynesou jen 15,680 597 zl. a protože kvota z přebytka
osobní daně z příjmů vynese zemi 768009 zl., tedy
království České musí si opět 3,931.865 zl. na uhra
žení echodku vydlažit. Provede-li se zlepšení učitel
ských platů, jak si je přejí učitelé (platy chtějí jako
státní úředníci od XL. do VIIL třídy, tedy chtějí míti
hodnosti až jako soudci okresní, inspektoři a řiditelé
gymnasií a realek) pak vzrostou vydání země tak, že
nebude stačit ani 64proc. přirážek, nýbrž nejméné 70
proc. Pěkné to vyhlídky, když říšské daně vyrostly
sa 8 leta o 73 a třetinu milionu zlat., totiž na 791
třet. mil. zl. a při tom nejsou ještě započteny: 60 mi
lionů na válečné loďstvo, 40 milionů na děla a pušky!
Na to nebudou stačit ani nové daně z cukru, piva,
kořalky a sirek. Vše se lidu zdraží a kde potom má
brát prostředky na stále zvýšované daně a přirášky?
Roku 1890 huboval lid na 548 mil. zl. daní, slibovalo
se mu jejich snížení a palác blahobytu a sa 8 let
zvýšeny daně o 248 milonů a ještě na 100 milionů
se nedostává. Pozemkových dluhů je teď v Čechách
přes 1.300 tisíc milionů. Nemá-li náš lid přijíti na
mizinu, musí se e tím zvyšovaním daní přestat. Český
lid chce za ta obrovská břemena konečně aspoň čásť
svých práv s nezbytné pomoci. V této otázce jsou
všichni Čechové svorni a v této věci stojí český lid
sa šlechtou i Mladočechy. Dejte nám ve Vídnipráva
a aspoň trocha hmotné pomoci|

(Zasláno.)
Deo Seluice.

Ve čtvrtek, 15. t. m., potká mne můj známý se
slovy: „Člověče, to vás sesekali v „Osvětě“! „To v té
Vlčkově?“ já na to. „I toto — v té, co měla nedávno
i se svými matadory onen veliký malheur v Králové
Dvoře“. Odvětím: „Tož ani nebudu odpovídati, tam
jiš byli jinší páni bez kolláru i s ním, řádní lidé,
„Usvětě lidu“ se však nelíbili — gusto je gusto.“

Než nic platno, přátelé mne nutí a jen k jejich
naléhání odpovídám svému čtveráckému přítelinkoví:
Milý příteli! Já o voze o Vy o koze. Já kázal o ta
neční zábavě v adventě, a Vy se vykrucujete taneční
hodinou, proti které bych ovšem ničeho nenanmítal.
Ctěný příznivče! Muefte to míti špatný taneční talent
a velkou trpělivost, te Jate me učili „čtverylce“ od
časného večera až prý do 4 hod. ráno. Že Vám při
tom hráli hudebníci v počtu, jaký bývá při tanečních
sábavách, jest ovšem Vaší věcí; poněvadě Jete si vzali
„paleta“ od obecního úřadu, jest patrnýmdůkazem,
že Jste se vskatka jen „učili“ —Prosím Vás, nedé
lejte si z lidí blázny. Víte, še všeho toho tehdá u
Hrašků nebylo, víte, že se tam vše při jedněch hou
slích odbylo a po skutečné teneční hodině odvedli ai
matky dcerky své domů. Že se Vám maje přednášky
nezamlouvají, nemám Vám za zlé; vkus jest u rozlič
ných lidí různý. Vy však kriticky dotýkáte se mají
slavnostní řeči o drahém mi Palackém, řeči, které jsem
vůbec ani neměl, podezříváte mne z řečnické nepocti
vosti. Za to praemie nechtéjte. Taková kritika „pře
dem“ jest vlastní jen novinářským trhanům a za ta
kového bych Vás jako krajana nerad považoval.

O al. spolku „Havlíček“ jsem naprosto nemlnvil,

ježto teprvé z „Osvěty lidu“ se dovídám, že 6Ý8spolekvše zaranžoval. Vy sám škodíte velice spolku Svým
úvodem v dopise. Po druhé zdrželivosť „elity“ při
Vašich zábavách ani nefarujte; jest to špatná reklama.

Až mne zase v „Osvětě lidu“ budete chváliti,
prosím o laskavý podpis. Musím věděti, a kým mám
co činiti; vědyt, uznáte to zajisté sám, mohlo by ae
snadno státi, že bych nahodile vedl apírový boj s
darebou.jenž šádnéhodispentaa odpovědínení hoden.
Jste-li karakterní, odhoďte masku.

Na konec díky ještě jinému mému příteli,jenš
se kterýsi večer nezištně uvázal v nádražní restaurací
kvasinské předčítati „Osvětu lidu“ a s ohromnou ra
dostí recitoval o P. Kučerovi. Aš půjde kolem zná
mého, útulného domku, nechť so vá na štítě na
řecké „gnothi seauton“ t. j.: poznej sebe sama.
Karel Kučera, kaplan.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 17.prosince 1808. 1 hl.

pševice ul. 7-06 aš 800, žito sl. 5.65 až 6-90, ječmena
4%40 až 5-20. oves sl. 390 až 8-00, proso sl. 480 až
5-00 vikve «l. 470 aš 6:00, hrachu zl. 9'00 až 950,
čočka si. 12-00 až 16:00, jáhly sl. 3-00 až 900, krup
9'00 až 21-—, bramborů sl. 1:30 až 1:40, máku 19 sl.,
lněného semene 8 sl., 100 kg. žitných otrup 6-25 sl.,
1 kg. másla čerstvého 180 gl., 1 kg. sádia vepřového
080 zl., 1 kg. tvarohu 0-16 zl., 1 kopa zelí 3:00 sl.,
1 kope kapusty 1:00 zl, 1 bl. cibuie 3-60 al., 1 kopa
drobné zeleniny 1-50 al., 1 hl. mrkve 0*70 al., 1 hl. ja

lek 240 zl., Jhl. krošek 000 zl,
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Vánoční a novoroční dárky. věcné lotari
WB-Nejnovější "fl výstavy | )M

dámokérukávky amé Klobuky tek a$ DO : inže

límce; velkývýběkožešinových podší vek nýrství v Praze.d ; tor k h- :
Pad ; různýchdrahůkůžedo kožlebů mirfin: Demantový šperk

v ceně 25,000 korun.
nabízí : 400.000to

v nejlevnějších cenách CltomZU vtev cant 100.000trTah 2. ledna 1800. | Cena losu 1koruna.

Fr. Beran,
kožežníkv FIradoi Králové

© Svatojánské náměstí č. 170. ©
AMPVelkývýběrčapeka připínacích

límců pro pány.l
Zároveň veškeré kožešnické práce, opravy © pře

dělávky řádně a levně se zhotovají.
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T k Nápěvům Oltáře (čes.)Průvodu varhá JA latu
átu j

písně pohřební, ndventní, vánoční, po zjevení Páně,

v
m / cm. Obsahuje

í, velikonočií, k Božímu Tělu, svatodušní a ně
eré szobecných mašních celkem 53 nápěvů..

Cena brož. výtisku 80 kr., poštou 86 kr.

„male“ fostelů ©
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckéhospracování, restauruji staré malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
luji obrazy nové. (2)

Návrhy va slohu stavby kostela ae na
požádání ochotně vypracují a rozpočty předloží

OOOO0000000000GO
Založeno r. 1821.

Nejstarší závod soukenický
v Rychnově n. Kn.

m

Josef Jaroš
(majitelAnt. Jaroš)

nabízívelk výběr látek pro dobu

pdzimní a zimní
věcho druhu v cenách rejmírnějších.

Zvláště uposorňuje na látky pro
vid. duchovenstvo a úřednictvo.

Vzorníky na požádání franko. Objed
návky vyřizuji se vzorně a rychle.

(©aB“ Na zvláštní požádání prodává te
též ne splátky.

Cenynejmírnější!

Svůjksvěmul!

Založeno r. 1821.
OOO0000000

neškodným prostředkemku docflení piného a buj
ného vlasu u dam i pánů, jelikužina ZAMEZENÍVY
Padávání vlasů a tvoření se lupů; i zcelamladí
pánové dosáhnou její užívánímmohutného kméru, zí
ruke za výsledek a neškodnost. Tyglík 80 kr., pošt. neb

dobírkou 90 kr. .

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabísí
ve své vlestní dílně na umě'é truhlářské i čalou

nické zboží vyrobená

úplná zařízení do pokojů
se dřeva ořechového, dubového, černého a vyklá

daného
OWpórovkyažíněnky,US

spony a zóslony do oken, hladké i sdrhované dle
frane. způsobu. 1561

Práce vesměs důkladná v cemách mírných.

9 amně
nejnovější soustavy

práce solidní ceny levné
doporučoje

«6 ČENĚK BUBENs
kočárník v Hradel Králové,

Vyznamenáno na výstavách: V Jaroměři stříbrnou, v
Dobrušce zlatou, v Praze státní bronzovou m „
v Hradci Králové nejvyšší vyznamenání čestný diplom

s právem rašení zlaté medailie s korunou.

Odrumímínia: Kotva.

LINIMENT. CAPSICI COMP.

+ z Richtrovylékárny v hpvbolesti sZ Oo ne40ke.TOkeetu
Všeebeoně oblíbený tento

domácí prostředek
Zádej vědy j úvodních láhvích s naší oohrannou
Akon kotvou“ s Bichtrovylékámy.

jen láh tou

oehramtoumámkvu m pávočnípřípravka

Richtřova lékárna „U zbatého Ira“ v Praze, (ANY



“ Nejvhodnější a nejlepší

©VÁNOČNÍ DÁREK
. "Jseu právě vyšlé

nejveselejší humoresky Petra Finka

Uměléastavební truhlářství

Josef Netuka
Hradeo Králové, Slez. Předměstí

doporoučí se ku zhotovení všeho drohu nábytku
z celis vého dřeva ve slohu renaišsaněním, mo
detním, aoglogothickým a vůbec v každém jiném
žádaném slohu a vše v přesném provedení. Těž i
veškeré práce stavební, kostelní, stavby portálu a
6. d. vše v obor ten sahající. Vzorky jsou k na
blédnutí. Příslušné zakázky vyřizují 80 co nespo

- « leblivěji a v cevách mejmírnějších.

JPAKEKKKÁHumpolecká
sukna a lodny.

Dámské lodny.
— Modnílátky oblekové na stmmíky a

haveloky z čisté ovčí vlny v levných —
cenách doporučuje

Karel Kocian,
soukenický A první zasílatelský závod

v Humpolol.
Vzorky k nahlédnutí framko.

KK KKLKNEKXXTYA

„Dlabačovi české zákusky
jecá, jakosti nedostižené bal. 25 kr., 50 kr.

Lomnické suchary
cm | kg 80 kr., 1—zl., 1920zl. —

- Čísařské suchary
1 kg 150 zl.
Čajové zákusky

1 kg 150 zl., 180 zl., 2-10.zl.

Novinka!Gufreutes Pariserin Novinka!
1 kg 200 zl.

Velkývýběr cukrovimek ma vánoční
stromek krabice 1'— zl. až 450 zl. a výše.

Velř výběrdortů, emkrovimek ku bo
stinám a pod.
Poštovní sásilky Akrátdenně od 5 sl. počínaje

Šžnatá franko (Samice.=

Karel Dlabač.
V . Jičín.Čechy.508

Jan Horák,krměnr
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

777 vlastní výroby

- pro- dobu podzimní a zimní.
o Tá velejemné

látky na taláry,
Četná uznání zvláštěz kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, malou objednávku na
: - zkoušku.

: Při hromadném objednání větší výhody.

0 ne plátky bez zvýšení cen!

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasíř v Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužobného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše slině v ohni zlacené a stříbřené začzeručí.
Vlastní výroba umožůuje veškeré objednávky co nej
levněji vyřídití. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy,
snovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
sašlon se již svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. 8 závod můj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, echránek na Nejsvé

tější, patenek atd. co nejvíce.

Dekorační malit a poslacovač

JAN BARTA
: v Rychnově n. Kn.

A Staré náměstí čís. 79.EO doporačaje se P. T. duchovenstva a pa

je tronátním úřadům (spro malby chrámů a po- V?
zlaoování oltářů F

a veškerých potřeb kostelních.

I Malby podobizen v barvách i kreslených, dle zaslaných malých podobizen,
sa jichž správné provedení se ručí.

Ceny 00 nejmírnější. 269

Plány na malby kostelů vypracují na
požádání ve všech slozích . přilože

nými rozpočty.

deka“

XXXXXXXOCOOOOOOOOCA
Velesl. c. k. místodržitelstvím koncestovaný

Elektro-technický aoptický závod

braní. DEHa7ů
VHOŘEKUTNÉ

odporačuje za

nejvhodnější dárky vánoční
brejle a skřipce ze zlata, niklu, želvoviny a j« Kukátka
divadelní v skvostné úpravě. Teploměry okrasně prove
dené, tlakoměry přesné ukazující, rýsovadla výtečné ja

kosti, lupy a dalekohledy a j.

SRB- Velkývýběr mechanickýchhraček <
parních strojů, elektrických motorů, locomotiv k ním pří
sluších strojů, vozíků a kolejí a j. vše ve skvostné úpravě

a přesně jdoucí.

sávod ku sařisování telegrafu, telefonu
a Aromiovoduv Kutné Hoře.

Elektrické světlo v každém rozměru.,
Správky a opravy rychle a levně! Na venek obratem

posty!

KXKXXIOCYIDOOOOOOOOCOAAX

| AB“ Založeno 1543. -©

JAN KALIS,
hodinář a zlatník

v Rychnově n. Kněžnou
dopornčuje

Jediný oprá

n kývadlových, kapesních v cenách mírných
a se zárukou.

Vhodné vánoční a novoroční dárky u
velkém výběru.

PRE“Nejlepšísk

a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

M.Nesňal v Uherském Brodě
(Morava).

Josef Krejčíkv Praze,
umělecký sávod sochařský a řesbářský.

Plsárna a dílny na Letné, 0. 6012.-VIL
Sklad Eliščina tMda č. 24.

doporučuje uctivd
ovéchvalné mámé: Bochy, oltáře, křížové

kříže, kazatelny,zpovědíjesle, Boží hroby,
mice, křtitel:y, konsoly,svícny, lustry, pulty

atd. dle slohu kostelů“ 265
Renovace starých oltářů a kostelních

Zařízení.
Původní nákresy, cenníky a rospočty bezplatně

franko.

Právě vydaná

Česká mše pro lid
na slova Boleslava Jablonského

(«Tobě, Pane, na výsostí . . .+)
složilFrantišek EBlcka.

- 15a Vydání pro smíšený sbor s průve
0, dem Varhan (neobl.) Partitura a hlasy za 1 al.

50 kr netto, hlasy po 15 kr. netto. 1546

Op. 15b Vydání pro jeden i dva (dětské) hla
sy s průvodem varhan nebo harmonie
Partitura a hlasy za 1 zl. 30 kr. nett>, hlasy po 13
kr. netto,

Wápěv s texiem za 10 kr. netto.
NakladatelFr. A. Urbánek, českýknibkupec

v Praze, —vedle Národního divadla.
SRP“ Prvý český závod hudební. "G

Výbornou chuťkary docilile

| přísadou

ydrovy

eho bisk. Milost, Pan dr.
F.. soob.pán Stein,biskup
Wůrsburský,

píše o spisech Dra. K. Maye
„Obratný spisovatel henosí se znamenitým

darem, že umí vypravovati zajímavě, svěže a po
pulárně. Jebo cestopisné povídky, známé v nej
širších kruzích čtenářstva, jsou obsahem mnoho
stranně poučny, mravně vzněcují a stále baví, při
čemž i zdravý humor k platnosti přichází. Co
však se zvláštním důrazem vytknouti třeba, jest
křesťanský základ, na němž spočívají. Prosty
všeho mravně choutostivého vyhovují potřebám
čtenářetva přítomné doby a zasluhují předosho mí
sta v domácnosti každé křesťunské rodiny.“

Ze spisů Dra. K. Maye vychází právě v ne
skráceném autorisovaném překladě českém nejlepší
jeho cestopisný román „/'o stopě slého čínu“ B il
lustracemi J. Ulricha ve dvouarchových sešitech
po 15 kr Předplatné na 10 sešitů zl. 1-50, při
jímá každé knihkupectví i nakladatelství Jos. R.
Vilímka v Praze, Spálená ulice č. 13.

Gognac

Cognac * vína ovocného, šestiletý, 1 litr po1 zl. 75 kr.

slivovici starou 1 litr po 80 kr.

Borovičku pálenou z tatránských jalovčinek, rlitr po 80 kr. vše jakosti výborné
avšak v cenách jakosti přiměřených, na

bízí závod na zužitkování ovoce

d U. 6, dos, Tomáška ve Vysokém Mýtě.
Cognac, který se z uherských továren 1

litr po 80 až 1 zl. ve velkém prodává a do Prahy
v značném množství dováží, nemůže býti a není
cognac pravý, nýbrž padělaný; neboť 1 litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého, když
2 apparátu teče, 1 zl. 50 kr.

Ceny rozumějí se franco náuraží Vys. Mýto
obal neb soudky účtují se v cenách vlastních.

Vzorky zasýlají se zdarma a franko.

OR> Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15pro=

pravý, z italského vína, tříletý, 1 litr
po 3 zl.

cent. R



WW>První křesťanský závod. jj

Hlavní sklad koloniálního zboží ve velkém
© hlavní sklad všech druhů, petrolejů ©

různých známek za ceny tovární

v Hradeci Králové,
Hlavní náměstí.

Velectěnému obecenstvu doporučují svůj hojně zásobený skladoukru soli a veškerého osadniíckého zboží.
Hlavnédoporučujíkávy v pětikilogramových ba=

ličkách rámých druhů proti dobírkáma bice:

Santosbalíček big .. bx. —
Viktoria jemné chuti © G kg . 5 zl. 50 kr

Manilla big 6 zl. —
Středoamerickédrahy

kávy více drahů bkg . 6 zi. —
Honduras bkg . 6 11.50 kr.
kagnaira bkg . 7 2. —
Guatemala bkg . . 7 zl. 50 kr.
Java holandská Ó6kg <. +. 8 1. —
Guatemala velejemná © Skg . 8 zl. 50 kr
Menadoapret. "kg .. 8 zl. 50 kr.
Menado jemné bkg . 9 +1.50 kr.
Ceylon pravý 5 kg . 9 zl. 50 kr.

mp-Kávypražené
na přírodní cestě bez přimichování vody a různých praeparátů
kg zl. 120, 1.25, 135. 145, 1-56, 160, 1.70, 1.80, 190, 2—,

2:10, a 2 zl. 20 kr.

Dále nabízím eognacy, všech druhů likéry, pravý jamaiský
rum, srěmskou slivovici, různé druhy nejemuějších čajů, hro
zinky, mandle, koření a další druhy zboží do oboru toho spada
jící. Objednávky na venek se vyřizují přesně, co nejpečlivěji a

S EDUARDŘEZÁČ.

Vyznamenán 59 medaliemi zlatými a 10 čestnými diplomy.

Akciová společnost s kapitálem 10,000,000'

E. Gusenier A Comp. Cognac.
Nejvzácnější známka etajého francouz. cognacu a likéru.

Hlavní zastupitel, pro Rakousko-Uhersko Vídeň L, Adlergasse

v Hradci Král. lze dostati v lekárně p. K. Hubáčka.OKA
Veledůstojným a velebným pánům
duchovním, velectěným pánům před
staveným klášterů a jiných ústavů.

Odporučuji pro nastávající období vánoční za vhodné
dárky pro mládež školní i pro osoby dospělé svůj rozsáhlý

„drátval
nejnovějšího a nejsdařilejšího provedení, i fotografie pod
broušeným sklem k postavení neb zavěšení v cené nej
levnější.

Vsori
nejlevněji účtované a poslouším milerád, přeje-li (si kdo

svláštní výběr. Volikým bude mi potěšením,pech li můjsklad veledůstojní duchovní páni doHradce Královépři
cházející vzácnou návštěvou.

Za čelné sakásky prosí ve vší úctě nejoddanější

Josef Pacák, dříveČeň. Mahrle.
Sklad obrázků v Hradci Králové, Tomkova ul. č.202/4

Domek. se zahradou
v Žiželicích blíže kostela, příbodný pro pensistu

konifery, divoké

zdarma.

Křestní listy

ŠSINGIEROUY
šioclstroje

1" jsou nejlepšími 

vánočnímidárky
pro domácnost.

Singerovy šicí stroje těší se světové povdeti pro svou
výtečnou jakost a velkoui výkoonost Čímž ae odedávna

výrobky Singer Co. vyznamenávají.

Singer Co. akc. spol.
Dřívějšífrma: G. Neidlinger. -©

HRADEC KRÁLOVÉ,Jiříkova třída 270

Umělecký úslav a vdborný ve hozátn

malbu ohrámo

vých okénmalbu na skle

Tkrát prvními ce

nami vyznamenán. SEM okna chrámová každého
j slobu| provedení se zaru
i čením práce nejmodernějším

požadavkům vybovající. |

——

DEB“ Cenníky, rozpočty atd.
veškerá odborná rada zdarma.

Sedmkrát prvními cenami vyznamenaný

měleokýzárodJO, KLEC
v Hradoi Králové

vedle hotelu *Merkur“ doporučuje veškeré nejnovější

obrazy a zreadla
v nejrozsáhlejším výběru ve skvostných ráncích vlastní výroby. Ze
jmena obrazyMadony a Krista, právěvydané„zvolení Jiříka

Poděbradského“, „Oldřich a Bežena“ atd. 

vs“ výhodnějinežjinde.jj

Oltáře a veškeré práce k stelní provádí se přesaě dle slohu
volidně a levně.

Dále odporučoji svůj nově zařízený

obchod papírnický
se všemi druby papíru a potřebami psacími a kreslicími, lístky

s pohledy, alba, kasety utd. atd.

y
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Jan Stoupav Praze,
Václavské náměstí číslo 32.

doporučujezávodsvůjveledůatojnému duchovoastvu
a 'abízí v nejsolidnějším provedení s cenách nejlevnějších:

Železný nábytek,
matrace žiněné,z jemné dřevité viny neb moř,řasy,matrace pórové i drátěné.

Přikrývky flanelové, ze srstí velbloudí valohované,
přikrývky prošívané,

houeš věeob druhů, veškeré potřeby lůžkové, kobeece do
ložnic, jídelen, salonů, voskov. parketové koberce,

pravé anglické linoleum,

sáolany krajkové i Mikové slory, „dragerie,onapie, aávěsyo oken,

elegantní šidle, křesla, houpací lenošky, klekátika,.
jakož i všecbennábytek z obýhaného dřeva.

Podrobné obrázkové omynikyzdarma a franko. 259-5

Úplné zařízení dapročinných ústavů. Úplné zařízenísoukromýh.
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Novodobá hospodyně v domácnosti.
(Řeč Hditelky M. Trachtové ve valné schůzi hosp.

ooolk okresu královéhradeckého v Plotišti). P

Velectěné sbromáždění!

Vyzváním slavného hospodářakého spolku do
stalo se mi té cti, že mohu dnes, před tak čet
ným shromážděním rozvinonti některé ze svých
myšlenek.

Především však prosím o laskavou trpělivost
a sbovívavost, jest-liže někdy v násorech svých
šití se budu snad od názorů obvyklých a rozší
řených a tím snad výklady svými nuditi Vás budu.

Za předmět svě rozmluvy vybrala jsem 8i
obor mně nejbližší: hospodyně novověká v domá
cnosti.

Prosím však předem, aby nikdo si nemyslil,
že tím bych chtěla dáti na jevo, jakobych půso
bení nynějších a dřívějších hospodyněk podceňo
vala, toho Bůh mue ochovej! S úctou poblížím
vždy a pohlížeti budu k těm zasloužilým pravým
českým bospodyním, které s láskou oddány jsouce
těžkému povolání svému, jako pilné včelky po
mábaly udržovati a rozmnožovati statek po otcích
sděděný i které odchovaly nám celé řady mužů a
šen osvicených, kteří razí nyní cestu osvětě a po
kroku a rozšiřují alávu jména českého. Těmto
dušim ušlechtilým patří přede vším náš obdiv.

Letošní, ku sklonku již chýlící se rok v pra
vdě nazýván jest rokem jubilejním. V něm osla
vovali jsme tří velevýznamné adálosti. Z těchto
pak nejčetněji oslavováno bylo GOleté výročí zru
šení roboty. A lid rolnický měl opravdu příčinu
tuto světodějnou událost oslavovati. Neboť zru=
šení roboty znamenalo proň vykoupení z útrap a
poroby několika set leté, a otevření brány volno
sti, vedoucí k uvědomění a vzdělání. Za těch pa
desát volných roků učinil stav ro'nický veliký a
ohromný pokrok.

Jaký to rozdíl ve nynějším veřejném posta
vení, obydlí, šatstva, atravé, stupni vzdělanosti
nynějšího svobodného rolníka s dřívějším rolníkem
robotním | Jaký to veliký rozdíl mezi uynějším
způsobem bospodaření a hospodařením před 50
lety. Co tu nových a nových vynálezů, strojů, a

jiných pomůcek hoapodářských. Jaký pokrok nastal za těch 50 let, posouditi můžeme nejlépe, uve
deme li si na pamět jen některé výrazy, kterých
se v nynějším hospodaření používá. Kdo znal
dříve racionelní hospodaření polní střídáním růz
ných plodin, používáním umělých baojiv, zavádění
nových semen, ažívávím důmyslných strojů, jimiž
práce se tak velmi usnadniti může. Kdo znal rů
sná dražstva hospodářská, mlékařská, atd.? Vedlo
by mne to příliš daleko, kd. bych vše vyjmenovati
chtěla. Krátce jen opakuji, že ve spůsobu hospo
daření nastal veliký pokrok. Nynější rolník zcela
jinak hospodařiti musí, uež jeho děd.

Proniklo jih přesvědčení, že nedostačí jen
pilná práce, ale že osvětlována musí býti různými
vědomostmi, kterých nabýti lze jedině vzděláváním.

Proto uvědomělé rolnictvo posílá syny své
do škol odborných, hospodářských, aby tu pro ži
vot potřebného vzdělání došli. Jen dcerašky své
Da mnoze dosud oddalovalo od tohoto blahodár
ného a největší rozkoše poskytajícího pramene —
vzdělání.

Na mnoze panoral a panuje dosud předsu
dek, že prý dívce, má-li býti dobrou hospodyní,
velikého vzdělání netřeba.

My však víme, že nábled tento jest velice
škodlivý, nebof po bok ovědomělého, vzdělaného
s osvíceného muže patří vzdělaná, svých povin
ností znalá šena, má-li manželství tvořiti libý sou
svuk duší si rozumějících.

Že žena jest duší rodiny, že jí rodina buď

e povanáší, aneb kleaá, jest dávno uznanou pravdou.
Vzdělaná žena osáří světlem svého rozumu

celou domácnost, ona povznáší domácí blahobyt
a ní vychovávají se vzdělané rodiny, které tvoří
sebevědomý národ. Naopak zase žena neuvědo
mělá, v předsudcích mylných náhledů vychovaná
a žijící, jest jako olověné závaží, které veškeré
počínání mužovo ničí, maří, všemu a všude jsouc
na překážku.

Což diviti se pak možno, že maž domácnost
takovou opouští, že se jí vzdaluje a oddává ss

pos různým náruživostem, kterých by neznal,yby měl spokojenou domácnost. Proto v pravdě
můžeme tvrditi, že na ženě epočívá blaho a štěstí
i požehnání celé rodiny.

kol ženy v rodině jest trojí a sice: jako
manželky, hospodyně a matky.

V rodině, kde láska sídlí, neboní se po
obloze bouřné mraky, nýbrž jen přeletaví mrá
čkové a štěstí manželské lze jediné nalézti tam,
kde panuje úplný souzvuk duší, úploá shoda my
dlenek, citů a přesvědčení. Duchem lásky oživuje
žena domácnost svou, slovy lásky těší manžela,
když v zápase světa byl zraněn a zneuznán, slovy
lásky krotí výbachy jeho vášní, slovy útěchy sílí
ho v bojí šivotním a povzbuzuje ku další prácí a
činnosti.

Žena vzdělaná, uvědomnělá a nad všednoati
povzoešená, ponoří se z lásky k manželi v plnění
poviaností svých byť i obtížných. Ona jest pečli
vou hospodyní vše obezírající, všude dozírající,
vždy dobrým příkladem jdoucí v před a spořivě
vládnoucí s tím, co manžel její nashromaždil a
domů přinesl.

Da musí pilností a pracovitostí avojí vytvo
řiti s domácnosti své útulek milý, místo štěstí a
míru a i při rozsáhlých starostech a rozmavitých
pracech, jež řízení domácnosti vyžaduje, zbyde

Sí vždy chvilka času pro manžela, aby s ním po:
hovořila,vyslechla jeho atesky, radovala se ze zdaru
jeho podniků, adělovala mu avé náhledy, své rady,
své touhy, domácí starosti i radosti; aby se a ním
poradila co a jak v domácnosti dále vésti by 8v
mělo.

Pracovitá a šetrná žena, které vlastní do
mácnost jest nejmilejším útulkem, která ku po
Vinuostem a ku povolání svému Ine s láskou, a
které nejlepší odměnou jest blahé a uspokojivé
vědomí, že poctivě vyplnila své povinnosti co do
brá bospodyné, jest tou ženou moudrou 0 níž
mluví kniha knih — a písmo svaté.
. Laskavá manželka jest obrazem rodinné lá
sky, pečlivá hospodyňka obrazem rodinné krásy,
milující matka zobrazoje ve svém působení po
svátnost rodiny | Povolání ženino býti matkou a
vychovatelkou dítek, povzneslo ženu na výši lid
ské důstojnosti. Krásná jest to zajisté úloba býti
pěstitelkou něžných, malých tvorů, vůdkyní na
dráze cnosti a wmravní vznešenosti a ochranitel
kou semene dobra a krásy. Podobati Be v půso
bení svém slunku blahodárnému, jež přirádí k roz
květu nadějná poupata dětského nitra. Vychová
vati národu opět národ budoucí, zachovárati v ro
dině dobrým příkladem a naučením národní mrav,
zvyky, vírua lásku ku svému stavu, povolání, k vlasti
a jazyku od praotců zděděnému, jaký to vznešený
úkol!

Co matka větípí v útlá srdve dítek, to úzce
Bpojí se a celou bytostí jeho a dítko nezapomene
na to po celý život svůj a tyto vzpomínky na
blahé dětství provázejí jej po celou dobu živuta,
jsouce mu za časté blahou útěchou v trapných
dcbách žití.

Tak pojímáme úkol hospodyně novodobé,
uvědomělé. Úkol to zajisté vznešený a krásný
avšak také obtížný a tu znovu opakuji, co již
dříve jsem řekla, že ženě právě tak jako muži
třeba jest vzdělání. A to vzdělání přiměřeného,
odborného, jehož 8e jí dostati může jediuě na
školách odboraých, hospodyňských.

Velectěné shromáždění, račtež mi prominouti,
že částečně uchýlila jsem se od thema zvoleného
a dovolila jsem si v právě pronesených slovech
projeviti Vám způsob, jakým asi učí se chovauky
náše, příští hospodyňky, nazírati na ten tak Ča
sto haněný a zlebčovaný stav hospodyaěk rolni
ckých. Nyní ještě prosím o chvílku strpení a do
volte mi, bych Vám malým příkladem ukázala
jakým asi způsobem poučujeme je a vštěpujeme
jim vědomosti odborné, k jistému odboru bospo
dářskému se vztabující.

0 mlékařství.
Snaživá řiditelka hospodářské školy ve Stě

žerách, paní Marie Trachtová, promluvila
v nedělní schůzi hospodářského spolku pro okres
královébradecký v Plotišti o dojení, o mléku, jeho
ošetřování a zpracování Myslíme, že se zavděčíme
našim čtenářkám, pakli i tuto drubou část před
našky paní řiditelky v oborů mlékařství zkušené,
uveřejníme. Paní řiditelka pokrajíc v řeči své 0
novodobé hospodyni v domácnosti, pravila:

Kromně obstarávání domácnosti, přísluší ta
ké hospodyňce u nás péče o zužitkování výrobků,
jichž chovem dobytka nabýváme; mezi oimi na
předním místě jest mléko.

Mléko jest nejcennější, ale také i nejchou
loativější výrobek hospodářský; velmi snadno 80
kazi a to proto, že mléko dychtivě přijimá do
sebe ze vzduchu veškeré výpary a poskytuje vel
mi vhodnou a výživnou půdu různým malounkým
tvorům, bakteriím, které na mnoze rychlou zkázu
jeho podmiňují a urychlují.

Proto již při dojení máme šetřiti té největší
a nejúzkostlivější čistoty. Vemeno krávy má 8e vždy
před dojením důkladně očistiti, osoby, které dují
mají si fádnč race umýti, prve než dojiti započ
nou. Veškeré nádobí a nářadí má býti vždy vzor
ně čisté. Mléko nadojené nemá se cediti v kraví
ně, ale buď před kravínem, aneb raději až v mléč
nici, také mí 8e Co nejdříve z chléra odnésti,
neboť vzduch ve chlévě jest plný plynů a rozma
nitých výparů a v něm mnobo zárodků různých
bakterií. Nadojené mléko bývá obyčejně 30 —32“ C
teplé. Tato teplota jest nejpříhodnější k rychlému
rozmnožování bakterií mléčných, které způsobují
kysání a srážení mléka. Proto chceme li mléko
udržeti co možbá hodně dlouho sladké, máme je
brzo uadojení co možná na nízkou teplotu
ochladiti. Postavíme li mléko pouze do sklepa a

to ještě ve vysokých hracích, trvá to někdy dostidlouho, než li mléko alespoň na 12%C achladne;
následkem čehož pak velmi rychle kysá. Nejjedno
dušším způsobem ochladíme mléko v hoapodářství
Um způsobem, že ho v nádobách šírokých a měl
kých, nejlépe plechových dobře vycinovaných ple
cháčích, postavíme do nádržky 8e studenou vodou.
V mlékárnách a na velkostatcích používají ku
chlazení mléka zvláštních chladičů.

Na jakkost mléka a jiných výrobků mléčných
má veliký vliv místnost, kde se mléko ukládá. Má
to býti místnost úplně oddělená, kam nic jiného
se nedává než inlóko, smetena a máslo; nazveme
si ji mléčoicí. Za mléčnici můžeme upottebiti buď
nějaký sklípek aneb komoru, avšak má býti vždy
dostatečně vysoká, alespoň 2'/„—3 m. Okna mají
býti obrácena na sever anebo severozápad, aby
byla v letě chráněna palčivých paprsků slunečných.
Okna mají býti cpatřena také hustou drátěnou
síťkou, aby se moblo bez obavy větrati. Podlaha
má býti buď dobře kameny vydlážděna, nejlépe
však je, je-li cementovaná. Dobré jest, má-li po
dlaha svah do jedooho rohu, kdež nalézá se otvor
do kanálu. Tím dá se podlaha velmi lehce čistiti.
Velmi výhodné je, nalézá li se v mléčnici nádráka
s vodou; do níž klademe brnky s mlékem. Kde
není vody pramenité, stále tekoucí, možno věc z8
říditi tak, aby voda pumpováním ze studny dala
se do nádržky přivésti.

Velmi výhodné byly dříve tak často po ven
kově jmenovitě u nás v horách roztroušené mléčné
sklípky 8 Čistou, pramenitou, živou vodou, tak
zvané (baltýře), V takovýchto čistých, studených
mléčnicích vydrží mléko dlouho sladké a chutné,
dobře se vystává a ze smetany dá ge utlouci pak
výtečné máslo.

Opětně podotýkám, že do mléčnice nemá se
ničeho jiného dávati. Co malinký doklad toho, ja
kou péči a pozoraost věnují mléčnici a národové
v krajinách, kde mlékaření na vysokém stupni
rozvoje se nalézá, připomínám pouze, že v Hol
štýoska viděla jsem v jednom statku mléčČnici,
jejíž stěny natřeny byly světle modrou barvou
emailovou. Barva tato tvoří pevný, jako porcelá
nový povlak a zdi dají se pak velmi lehce omý
vati teplou vodou a tak v čistotě udržovati.

Někdy objeví se třeba z nenadání při ve
škeré opatroosti mléko jiného, vadného složení,
než obyčejné mléko. Tento zjev nazýváme vadou
mléčnon. V dřívějších dobách připisován byl pů
sobení vyšších mocností často původu čarodějuého;
my však víme, že mohou způsobeny býti buď ne
přiměřeným krmivem, neb chorobou zvířete a ko
nečně nedostatečnou čistotou.

Na podzim anebo v zimě objevaje sa někdy
mléko bořké. Takové mléko mívá někdy barvu
žlutší, než mléko zdravé, jindy opětně se ani od
mléka zdravého nelíší. Chnti bývá rozličné, z po
čátku mívá chuť obyčejnou, nasládlou, ale pone
náblu hořkne, až zhořkne úpluě. Hořké mléko se
občejně Špatně, pomalu vystává, smetana těžce 88
stlouká, ano někdy se ani neatluče. Podaří-li se
nám stlouci, jest máslo špatné, drobivé a často 8e
ani nedá apotřebiti.

Hořkvutí mléká způsobeno může býti předně
krmivem. Krmí-li se příliá mnoho ovesnou aneb
vikvovou slamou, hořčicí, starým plesnivým mlá
tem, výpalkami, dávají-li se dobytku máčené po
krutiny, krmí li se zkažené nakládané řízky a
chřást, dává li se dobytku listí stromové na pod
zim, veliké dávky řepy atd.

Také dojí hořké mléko někdy krávy stelné,
krátce před otelením, aneb krávy jalové.

Plesnivé stelivo může také zaviniti hořknatí
a jiné ještě vady mléka, Konečně může býti pří
činou hořknatí mléku nečistý vzduch v kravíně,
v mléčníci aneb nedosti dnbře vyčistěné nádobí
mlékařské.

Hořknutí mléka dá se velmi lehce odstraniti
a síce změníme-li krmivo, důkladně vyčistíme chlév,
mléčnici a mlékařské nářadí. Jestli to vše nepo
může, dáváme dobytka do vody k pití asi 1'//
kyseliny solné. Hořké mléko můžeme opotřebiti
v domácnosti tím způsobem, že ho oddělíme, ibned
po nadojení důkladně svaříme a ku krmení vepřů
upotřebíme.

Mléko červené. Více vzrušení způsobí v do
mácnosti dojí-li krávy mléko červené, Vada tato
jest ihned k poznání a proto způsobí bospodyňce
někdy bodnou starost ; zde nejvíce věřívá se na
kouzla a Čáry.

Nemoc tato povatati může z různých příčin:
a) Dojnice sežerou nějaké rostliny, které

mají v sobě barvivo červené, aneb barvivo jiné,
jež v červené se rozkládá j. k. třezalka, bažanka
a j. v. V následcích tobo dojí pak červené aneb
načervenalé mléko, mléko takové jest sice ne
vzhbledné, ale není na újmu zdraví lidskému ani
výrobě másla.

b) Podobně někdy dojí krávy neškodné mlé
ko brzy po otelení, anebo, přimícbáli se krev ku
mléku následkem vnitřního zranění vemene. Toto
poranění moblo by povstati zevním nárazem, aneb
neopatrným používáním rourky dojné při dojení.
Rourky dojné při dojení používá se k. př. při gd
nětu vemene, aneb když dojí krávynásledkem -to



ho mléko pískovité. Jindy, bez potřeby nemá se
JÍ však používati.

c) Mohou však také nastati případy, že doj
pice dávají Červené mléko, které je zdraví Jid
skému velmi nebezpečné. To nastane k př. při
zánětu sleziny; opozděuí lůžka mívá také v zápětí
mléko Červené,

Sežere-li dobytek některé jedovaté rostliny
k. př. pryskyřník prudký, pryšec, chvojku, koni
klec, vraní oko, jehličnaté mlásí atd., povstane
také nebezpečná choroba, a dojnice dávají mléko
Červené, zdraví lidskému škodlivé. V těchto těžších
případech má se vědy zavolati zvěrolékař, mléko
musí se zníčítí; přejde-li nemoc, dojí krávy opět
mléko normální.

Mléko modré. Někdy za horkých měsíců let
nich objeví se na mléku při vystávání modré
skvrny. Skvrny tyto rychle rostou a za krátko
pokryjí úplně eelý povrch mléka, nechá-li se mlé
ko déle, zmodrá naskrz a promění ge ve Špinavou
hmotu. Sebere-li se modrá vrstvas mléka, zmodrá
nový povrch okamžitě, mléko takové jest sdraví
lidskému škodlivé a toto modrání způsobuje zvlášt
ní modrý bacil mléčný, Tento nejrychleji se ros
moožuje ve velkém dueném vzduchu kravína a
odtud přechází do mléka; nedostí intensivní čisto
tou nářadí vada tato dloubo se udržoje. Prostře
dek proti této vadě jest důkladná desinfekce chlé
va, mléčnice a nádobí.

Mléko slané. Mlóko slané objevuje se častěji,
než bychom si mysleli, poněvadž však zevně oby
čejně nelíší se nijak od mléka čistého a jeho slaná
příchut bývá někdy jenom nepatrná, pouze v těž
ších případech hodně slaná, dlouho se třeba o
této vadě není. Teprve když chceme s mléka ta
kového dělati sýr, ta vadu tuto poznáme podle
toho, že se nám sýry naduřují a nepravidelně
uleží. Také smetana z takového mléka těžce se
stlouká. Příčinou alaného mléka bývá zánět ve
meno. Rozeznáváme zánět dvojí: povrchní a vnitř
ní. Zánět povrchní je všem velmi dobře zuám pod
jménem splz, nebo také plž, který obyčejně po
vstává u krav buď před anebo po otelení. Zánět
tento obyčejně brsy pomine, chrávíme-li dobytče
před průvanem, a mažeme li veméno nějakým ne
slaným tukem, nejlépe čerstvým máslem.

Jestliže však vemeno zčervená, jest horké a
velmi citlivá aneb vemeno na některém jen místě
utvoří se nepatrná a nerovná oteklina, která při
dotkoutí bolest působí, mléko přestane se buď
nadobro neb jen málo odměšovati, dobytče nežere
a má borečku, jest to zápal vnitřní, který ohro
žuje šlázy mléčné a je velmi nebezpečný. Obyčej
ně zůstavuje následky v tom, že odměšuje se pak
z postížených částí vemene slané mléko.

Mléko slané nehodí se k mlékaření a proto
nemá se nikdy míchati s ostatním mlékem, poně
vadž malým množstvím může se veškeré mléko
pokazit. Mléko takové má se iboed avařiti a zkr
miti. Dobytče takové nejlépe jest vykrmiti a prodati.

Mléko slíznaté. Někdy pozoruje hospodyně
při vylévání mléka z krajáče, že se mléko táhne;
vesme-li kapku mléka mezi palec a u azováček
dá se vytáhnouti na oítku Takové elisnaté mléko
obsahuje obyčejně veliké množství bílkovin, ale
jest téměř prosto tuku.

Váda tato nejčastějí jeví se co následek
lehce přerušeného trávení při krmení výpalkami
aneb při náhlé změně krmiva. Jestliže se nádobí
mlékařské vždy dobře a hodně nevypaří, může se
vada tato dlouho ve mléce udržeti, i když již pů
vodní příčina dávno zmizela. Neboť jedna kapka
mléka sliznatébo může nakaziti veliké množství
mléka. K vyrábění másla a sýra jest mléko toto
úploě nezpůsobilé a má se po dojení ihned svařiti
a v domácnosti nějak upotřebiti,

Dobytčatům přidáváme do píce malou dávku
hořké soli a každodenně pouštíme je na zdravý
vzduch a důkladně vyčistíme veškeré nádoby.

To jsou ty nejdůležitější vady mléčné, které
se tu a tam vyskytují; otěch podřízenějších mlu
viti nebudu.

Při všech poznaly jsme, že povstanou zcelu
přirozeně účinkem různých vlivů a že tudiž zná
me-li tyto příčiny, můžeme jim lebce se vybnonti,
aneb v případě si snadno pomoci.

Hospodyňky někdy nejvíce trápívá a dobrý
rozmar jim kazí, přihodí-li se, že nemohou dloubo
smetanu stlouci. Jsem přesvéd ena, že Vám zná
my jsou různé vady, jež v rozličných krajích také|
různé jsou a které dávají se hospodyním, abyprý
brzo stloukly. Avšak každá může se velmi snadno
přesvědčiti, že tyto odporučované prostředky oby

. Čejně nic nepomabají.
Příčina, proč ametana někdy nemůže se atlou

ci, že se atále pění a hustá pěna někdy nepříjemně
chutná a zapáchá, může býti velmi různá.

Tak především může pocházeti smetana z mló
ka některou, dříve uvedenou vadoupostížaného,

, aneb jest smetana příliš stará a všelijak smíchána.
Na atloukání smetany má mimo tvaru máselnice,
způsobu práce, totiž jak rychle se atlouká, ještě
veliký, ano můžeme říci ten největší vliv teplota,
sa které se smetana atlouká,

Tuk obsažen jest ve smetaně v podobě ma
lonnkých kuliček. Otřásáním smetany, jež při tlu
čení uastává, slepují se malounké kuličky máselné
v hromadu, až utvoří kuličky větší a větší, kterým
říkáme pak máslo.

Stloukáme-li smetanu příliš studenou, jsou
kuličky takové příliš tubé a neslepají se dlouho
do hromady a tudiž nemůžeme stlonci. Podobného
cosi nastává při příliš rychlém tlučení, když ae
smetana záby zpění, itu kuličky takové se nesle

Stlouká lí se smetana opětně příliš teplá i
tu se někdy nemůže stlouci, kuličky takové se
příliš rozptylojí a máslo jest měkké, muzlavé a
obsahuje mnobo podmáslí,

ny sladké jest 11—12* C, pro kyselon 14 - 16 C.
V letě může teplota tato býti o 1 nižší,

v zimě vyšší. Ku měření teploty mléka musí býti
nevyhnutelně teploměr; kdybychom chtěly teplgju

nýt zkoušením rukou, mohly bychom se velmimýliti.
Potřebujeme-li smetanu v simě ohřáti, ne

máme jí nikdy obřívati ua plotně, anebo obvyklým
způsobem, že se smetana vezie den před tlu
ním do kuchyně a zde nechá se po celý den a
noc, aby se obřála. Smetana se obyčejně přehřeje,
a přijme do sebe veškeré výpary, jež 86 v ku
chyni při vaření vyvinují, z takové jest pak má
slo velmi nedobré, lojovité a mazlavé. Smetana
má se okřívatí tím způsobem, že postavíme ji do
mělkých nádob.

Tločení a vypracování másla má se díli
s největší čistotou. Při hnětení jest nejlépe uží
vati dřívek a máslo se tak dlouho čistou vodou
pere, až tato odtéká úploč čistá. Pant řiditelová

mluvila za časté pochvaly a končila svou přednáštakto:
Veleoctěné shromáždění!

Dosti dlonhou dobu zkoušela jsem trpělivost
Vaší a proto pro dnešek končím s přáním, abyste
laskavě přijali elova má v tom dobrém úmyslu,
jak byla míněna, a aby tento slabý pokus můj
stal se zrnkem hořčičným pochopení, že ua hospo
dyni novodobou kladou se jiné, větší požadavky,
a má-li povinnostem svým očiniti zadost, že jest
jí třeba dokonalé přípravy k povolání svému, ne
boť jen v práci a vědění jest naše spasení. (Vý

borně!)

Zvěsti z východních Čech.
Z Čáslavi. (Obecnírozpočet.) V posledním

zasedání městského zastopitelstva projednáván byl
obecní rozpočet města našeho, který v konečné roz
vaze své obnáší, jak následuje: Celková potřeba měst
ských důchodů obnáší dle hlavního praelimináře všech
vydání 50.098'54 zl, takže jeví se schodek 21.800'55
zl. Ten pak má hrazen býti 41 proc přirážkou k pří
mým daním. Při projednávání ro:počtu odbyly se za
jímavé debaty při jednotlivých položkách. Při osvě
tlování města, na které navrženo jest 1682 zl. jednáno
bylo i o projektovaných sloupech pro zavěšení lamp:
monopol, pro světlo líhové a poukazováno právem na
nestvůrný sloup na zkoušku objednaný, který stavěn
jest tak jako by držeti měl dvoucentovou přítěž a ne
dvoukilovou lampu. Místo uvětla pak šíří se tím tma.
A pak zdá se býti příliš drahým — ač jest jenom
dřevěným. Mluví se cosi o 60 zl. za kase! Při položce
o kasárnách učiněn dotaz o zachovalosti nově vysta
vených a dosud nekolaudovaných kasárnách, v nichž
rý jiš mnoho bylo poškozeno. Velmi slabou jeví se

byti položka 30 sl. na okrášlení města. Zase všecka
tíha spadne na okrašlovací apolek. Celkový stav obce
jeví se takto: cena veškerého jméní b75.094*26zl.
Součet passiv 398.808-19 zl. Rozpočet místní školní
rady obnáší výdej 366079 zl., který kryt jest Částeč
ně příjmem 71046 zl., takže k uhbrašení schodku
2911-34 zl. bude třeba rozepsati 5 a půl proc. školní

řirážšku. — (Pro chudé) Ve prospěch chudých se
ráli čilí ochotníci naši již před tím provozovanou

veselohra Štolbovu: „na letním bytě“. Činili se všichni
seč mohli, až to bylo ku podivo, kdy divadlo zelo
poloviční prásdnotou, která působí vždycky skličují
cím dojmem i na diváky natož na herce. Něco však
snad přecena ten štědrovečerní dárek pro chudé se
sebnalo, kteří budou moci býti podělení třebas ne v
takovém počtajako se to děje o Mikuláši, kdy letos
na 305dltek poděleno bylo šatem a obuví

Z Gulč. Jeníkova. Jubilejníden oslaven
u nás divadlem na Filipce. Hrály se: „Sirotčí peníze“,
jimš předcházel živý obraz, komponovaný p. učitelem
Ruffrem a řeč p. řed Zelezého. Návštěva byla četná,
dojem povznášející. — Dne 3. prosince zemřel majitel
zdejšího velkostatku svobodný pan Fiedler Jako

povbyčejný zjev uvádíme, že ve uvé závěti odkázal na836.000 zl. pro úřednictvo a dobré účely, z nichš
jmenovati sluší svláště položku 5000 zl pro chudé a
2000 gl. na nové varhany do chrámu Páně. Překva
pení bylo po otevření závěti všeobecné, neboť za živa
měl pověst podivína. — Jako každoročně konali i le
tos v adventě zdejší „Ivavé“ z tábora židovekého ples
a zúčastnili we ho i prý mnosí s katolických krubů.
Smutný to úkas, o němě peáti ani více netřeba. Mlaví
sám za sebe|l

Z okresm Čáslavského. (Chadobineo—
sirotčinec — rozpcčet okresní.) Při posledním sase
dání okresního zastupitelstva učiněno záslužné usne
šení, na nějž čekalo již dávno kde jaké dobré srdce
a to zasadní rozhodnatí o okresním chudobinci a si
rotčinci. Pan dr. Zimmer učiniv tento návrh rozvinul
celý obraz působení tohoto blahodárného sařízení pro
celý okres. Takoslaviti má se památka vznešené vlá
dy Jeho Veličenstva. Do chudobince přijímáni budou
sešlí a choří s okresu čáslavského, kteří bývají obtíši
obcí a kteří za časté ani do nemocnice přijímání býti
nemohou. Do sirotčince pak brány budou dítky osi
osiřelé a okresu, jejichž los bývá začasté velmi bo
lestný. Platiti pak budou obce sa každéhopříslušní

ke 10kr. denně, ostatní náklad krýti bude 50 proc. nem
ská subvence a ostatkem okres. Tím pošinul se náš
okres opět o krok na polí kultarním. V dálším jednání
vyřizován rozpočet okresní. Zprávy budou účastníkům
vědy podánylitografovány nebo tiskonty. Uděleno 6
padací po 00 sl. šákůmdo okresu příslušícím. Schvá
lena výpůjčka na silnice nové 72.000 zl. od zemské
banky. Silnice jednak budou stavěny nákladem okre

su, jednak sabrencovány badou si es stavěné nákladem obcí. Z těch dostane se Čáslavi podpo
65982 sl., Potěhám 700 zl., Chotusicům 61418 sl.
Nové stavěny budou Žehusice-Sulovice,Ronov Zehuby
s mostem; a dlášděny budova v Dol,Bač.cích, Močo
vicich, Klakách, Potěbách, což od hospodářů přijato

bude s dokonalým vděkem zvláště za Času vozeníHpy. — Přirážka okresní stanovena na 328proc. —
Vyříreny ještě menší jiné záležitosti a šádoati.

Z Renova u Čáslavi. (Oslavajubilea—
divadlo.) Jabileam J. V. císaře pána oslaveno ve mě
stě našem v předvečer dne slavnostního všeobecným
osvětlením a průvodem pochodnovým za účastenství
všech místních apolků a al. městská rady. Dne pak
samého ranním budičkem, slav. službami Božími o
10, hod. a odpol. koncertní hudbou na náměstí. SI.
městská rada asnesla se poslatí holdovací telegram a
ne oslava tohoto dne památního zalošiti dětskou opa
trovnu. Zásluhou předsedy p. P. Kurla Neulila a
osvědčenou obětavostí divad. režiséra p. Ant. Pátka
sehráli opět členové zdejšího katol. apolka „Rovnost“
dne 8. t. m. r sále p. starosty J. Brudraveselohra
„Ženská otázka“ od A. Klášterského. Ač všemožným
spůsobem jistí pánové o nesdar se zasazovali neští

ce se ani hanebného způsobu anonymními dopisy
„studené sestry“ od zamýšleného spoluúčinkování od
vraceti »ačkoliv kus len vyžaduje i na herci s povo
lání jisté rovtiny — přece skončen, směle můžeme
říci, s výsledkem stkvělým. Srým rozkošným, vábným
sjevem a rostomilou tvářičkou apoutala na te zraky
všech s). B. Kroutilová, která v úloze Lidunky vý
borně si vedla a z níž bude jistě výborná herečka.

Neméně důkladněpochopila úlobu i o). M. Němcová,která v osobě pí. Tichépřirozeně a promyšleně před
stavovala matka její starostlivou o blaho avého milá
čka, slibujíc býti velmi dobrou silou pro obná
úlohy. Srdnatě a nebojácně vystoupila al. B. Víšková
v úloze Pepičky, služky, jsou opravda „holka jako
lusk“ a šelmovským chováním a nenuceným žertem
vyvolala mnobý smích. Dlouho si hlavy nelámala, v
čem as ta „ženská otázka“ může spočívat, rozluštíc
ji slovy: „Co se může ženská ptát (zvláště, která má
tak švarného nápadníka, jakým by) její Jeníček) než:
„Vezme si mne, anebo ai mne nevezme?“ Veselé a ne
líčené chování její slibuje dobrou sílu. Palmu vítězství
a korunu večera odnáší pak sobě rozhodně al. F. Po
ledníková, při níž s každého slova a pohybu patrno,
že není na prknech divadelních poprvé a zajisté také
ne posledně. Ulohu slečny Lhotské vystihla na nejvýš
dokonale a uchvátila pathetickým přednesem svým

poslacbače: Také úloby mužské byly dobře rozděleny.ktora Tichého a professora Vostrého dobře sehráli
p. Bureš a p. Vojtěch. Také etudent Svoboda, p. Ku
čera, alíbuje časem býti dobrou silou arozesmátí do
vedl všechna děvčátka p. Šrámek v osobě zamilova
ného kočího Jana. Po té ještě spolu s p. Karabáčkem
pobavili posluchače solovými výstapy. Obecenstvoi
pokladník odcházeli upokojení a přemnohým se ani
nechtělo, tak če zůstali a za svuků hadby při stolech
se bavili. Je vidět, ža i „atadení“ doredou jeday ro

mit a drahé dopálit. Další činnosti voláme: Zdař

Z Častelevie. (Z naší nár. katol. jednoty.)
Naše národní katolická jednota konala v neděli 11.
prosince měsíční achůsi. Dp. katecheta Al. Dvořák
z Kostelce n. Orl. pojednal o otázce rolnické. Do echů
ze zavítal též vysokorodý pan hr. Leop. ze Stern
berků, posadil se mesi bodré rolníky a by) celé před

nášce 2 hodiny trvající přílomen. Dp. katecheta„Jeukézav na příčiny úpadka rolnictva a udav prostř
k nápravě a pomoženístavu rolnickému, končil avoji
poačnou a zdařilou přednášku vzpomínko na milova
ného vůdce národa Dra Fr. Lad. Riegra a odporu
čoval heslo jeho „milujme se, ale nedejme sel“ Ano
milujme se, spolčujme se bez bez rosdílu stavu pod
praporem Riegrovým a nedejme ae)

Ze Noloplsk. Málokdysalótne z naší kra
jiny zpráva nějaká do světa Kdyby o nás někdy se
nezmínil neznámý dopisovatel „Nár. Političky“ svět
by o nás nevěděl. Ale ten občas přinese v Političce
sensační zprávu z vašeho okolí. Hned najde v Bečva
reckém lese pro falešnou lásku zastřelené milence a
hajní — ti u nás dle něho postřílejí více lidí než 2a
jíců. — Na ty má zvláště apadeno, Náš atatečný mistr
ovář také mu nemůže zapomenouti, žo ho tam „vra

zil“. On — takový Nimrod před Hospodinem, který
se svým Herajnem dělá koncerty, měl prý také něco
podobného provést. O ty nevděčný světe! — Naši

ochotníci po delší přestávce vystoupili opět před velectěné publikum 18. t. m. Sohráli žert ve 4 jednáních

Praha je Praha“. Dle příprav a peivých skoušekdalo oče Ávati, že nás dobře pobaví. Čístý výnos byl
ve prospěch nově zřízeného sboru dobrov. hasičů.

Z Jičina (produkce Cyrillskéjednoty). Pře
dešlou neděli dne 18. t. m. vystoupila zdejší Cyrillské
jednota poprvé na veřejnost v produkci pěvecko-hu
dební mímo chrámové. Účinila tak s výsledkem velmí
čestným, ač bylo od mnohých na to poukazováno, še ,
by býla vhodnější nějaká prostornější místnost, ku
př. v sále hamburekóm. Cyrillská jednota však « váš
ných důvod se pří tomto prvním svém pokusu obme
kila za místnost menší, a teprve příště, kdyš první
její vystoupení potkalo se a přízní obecenstva, hodlá
vystoupiti v duchovní produkci rázu koncertního, Obě
čísla sborová: Skladba Palestrinova, j s Dvořákova
oratoria „Sv. Ludmila“ smíšený sbor: Hospodine po
miluj by“ provedeny byly precisně. Též velice líbilo
se číslo komorní hadby: Čajkovského „Andante can

tabile“ pro payšovví guintett, a ze Schubertova klav.gaintetta: Scherzo. Přednáška P. J. Vomočila o zpěvu
chrámocém bodláme v příštím čísle uveřejniti, ač bu

de-li nám jem řečníkem zaslána. Smíšené sborys velikou pílí nacvičil p. řid. kůra Fr, Jitásek,



Číslo

Naše bilance.
Na konci roku počítá každý, co toho roku

vydělal nebo prodělal. Též národ musí počítat, co
vydělal na poli národním, kulturním, bospodář
ském a politickém. Ke koltorním vymošenostem
počítáme, že opavské gymnasium bylo převzato do
státní správy, že též ve Slezsku nařízeno, aby
úřady jednaly s českým lilem po česku, dále po
ložen základ k zřízení české techniky na Moravě,
zřídí se realka v MI. Boleslavi, gymnasium v Pro
stějově, učitelský ústav v Poličce a jiným se do
stalo státní podpory. Na poli hospodářském učinil
pro nás stát nemnoho Za to Něrci dostávají v
zemích českých. čtyři České střední školy a ně
mecký učitelský ústav ve Stříbře, aby tamní če
ské okolí tím rychleji poněměeno bylo. Němci
v českých zemích dostali tedy nepoměrně více
než-li Čechové, neboť opavské gymnasium rozhodl
se již Badeni sestátniti, průmyslové školy v Par
dubicích a na Smíchově povolil také Badeni, pří
rodovědecký ústav v Praze a regulace Vltavy jsou
splnění dávných alibů a usnesení. Vymoženosti
mladočeských poslanců jsou tedy praskrovné a vi
děti je může pouze ten, kdo čte v „Nár. Listech“
tu naši vánoční nádílku tučně vytištěnou a kdo
z českých novin se nedozví, co vedle nás dostali
v zemích českých a rakouských Němci.

Čeští poslanci povolili slavné vládé za dvou
stytisísový dárek nepoměrně více. Jen v posled
ních dvou letech vzrostly daně o 73'/, milionů
zlatých, neboť zvýšení platů úřednických, zavedení
soudního řádu a oprava berní stála miliony. Zvy
Šování daní uení ještě ukončeno.

Po upravení platů státních sluhů přijdou na
řadu zvýšené platy důstojnické, zemím chce při
znat stát jistý podíl daní a obcím slíbil dáti jistou
náhradu za přenesenou působnost. Na to musí
sebnat poplatníci nových 30 milionů daní. Nesmí
se dále zapomenouti, že stát potřebuje 60 milionů
na nové pušky a děla a že již v loni chtělžá tat
50 milionů na válečné loďstvo. Pak-li z kasovních
přebytků velká část těchto věcí není již pořízena,
překvapí ministr války pány delegáty zajisté tě
mito požadavky najednou a vymluví se, že obrov
ské nové výdaje musila říše učiniti k vůli ochra
ně atátu a občanů. Dále bude potřeba nových

FEUILLETON.
Tak vánoce jsme si šťastně odbyli a k práci

zasedl teď český sném. Poněvadž tam pan Wolf
nebude, tak by tam mohl dělat oposici nanajvýš
pan dr. Baxa. A jest-li pak ji vlastné do opravdy:
dělat umí? Rukavičkář Březnovský ji dělat za
pomněl a tak by ji snad mohl dělat koželub pan
Macháček. Umí-li vydělávat důkladně kůže, pak
by snad na sněmu k něčemu potřebným byl. No,
uvidíme, í

Já nevím, proč jsou někteří lidé proti opo
sici, a proč jmenovitě pan dr. Pacák jest nyní zá
sadním její nepřítelem. Za doby zásadní mlado
české oposice uvařilo se přece v Čechách o 3 mi
hon) hektolitrů piva více a pan finanční ministr
vydělal tak na nás ročně pět milionů více. 

Pak-li teď z vděčnosti za to uvalí na nás
novou pivní daň, nu pak budeme píti na zlosť
a pán finanční ministr bude míti z nás ještě větší
radost. Z nás mají ve Vídni vždycky radost, neboť
jameli vládní, platíme jako morovatí — a jsme-li
v-oposici, pak máme kuráž v hospodě a děláme
tam oposici, až se hory zelenají a kouříme o sto
šest, ačkoli na př. zásadní oposiční pan doktor
Edvard Grégr vydal zásadní heslo: nekouřit! Od
té doby kouří »retky« každý kluk, a kdo-nemá
na lepší než jaké kouří pan Grégr, ten kouří kuby
a viržinky jako dřív. Celkem jsme se my Čechové.
příliš, nezměnili, Inu, země se točí teké s
lidmi, živočichy a vůbec se vším, co ná ní jest,:
koleni slunce a uběbne tuto dráhu vždy za jeden
rok, načež se octne zase tam, kde byla dřív. Na
Sylvestra točí se země nejvíce a pak na Nový rok.

gedět, jako páni hosté u Košťálů. Ovšem, když je
dobré, sedí déle všady a osvícení je pak také in
tensivnější.

milioaů na nekryté dosud výdaje zlepšením platů
povstalé. Zvýšení cukerní daně o 6sl. z I g stačit
nebude. Páni mladočeští poslanci chlubili se tedy
předčasně, že zvýšení daně z piva a z lihu zma
ili. Na investice (dráby strategické v Haliči a v
Dalmacii, rozmnožení vagonů, stavby různé atd.)
musí si stát bez toho miliony vypůjčovat, poněvadž
nemá na ně kde vzít.

A teď uvažme zemské finance. Země musí
každoročně přidělat na 4 miliovy dlahů poněvadž
aci stálé zvýšování zemských přirážek nestačí.
Píiřážky byly zvýšeny za vlády mladočeské ze
37'/, na 5i“/,. Zemský schodek činí v příštím ro
ce přes 20'/, milionu, neboť příjmů má země jen
22 milionů. Pro rolnictvo a živnostnictvo, pravé
jádro to poplatníků, nemůže země skoro nic udě
lat, vždyť příštíbo roku jen na školství se vydá
přes 11'/, milionů a ani tyto výdaje nebudou sta
čiti. Roku 1846 přidána učitelům stovka, předloni
jim opět zvýšeny platy, učitelé však naříkají, že
jim to nestačí, že bynou v bídě a dluzích. Roku
1889 a 1891 způsobili učitelé politický převrat
v Čechách, odvrátili národ od Riegra a přivedli
jej ke Grégrovi, Heroldovi, Eoglovi a Pacákovi.
Leč tito jim nemohou splniti, co slibovali a proto
učitelé břímají na poslance: „Co jste nám za to
dali, co nám vynese, že jsrne šli s vámi?“ V neděli
vypověděli učitelé poslancům boj na celé čáře.

Také živnostníci nejsou spokojeni a zemská
jepnota živnostenská vypověděla poslancům po
slušnost.

Českému národu sliboval dr. Herold, že bu
de mloviti s králem aže mu postaví palác blabo
bytu. Za souhlasu dra Herolda a Engla a někte

rých poslanců přijat byl tento program, který rolnictvu sliboval:

I Záchranu eristence rodiny semědělskéa
stavu rolnického ato: zproštěním existenčního mi
nima rodiny té (tj. nejméně 600 zl. příjmů) ve
škeré dauč; vyvazevím dlahů koihovních; vše
obecným pojištěním proti škodám živelním; volnou
dělitelností veškeré půdy, zařízením bezplatného
vyučování na školách obecných dle nynějších
potřeb rolnických.

I. Ulevy rolnécivu, a to jednotnou, posta
půjící, osobní daní z příjmu na místě váech do
savadních přímých i nepřímých daní; zvýšením
daně z kuponů dluhů státofch. garantovaných drab,

100 let? Pan Charles Richet pokusil se vylíčit
nám v »Revue Scientifigue«, jak to bude vypadat
roku 2000. Ponebí a fysické poměry naší planetv
bučou r. 1998 tytéž jako dnes; nedá se popříti,
že se zhoršují stále, ale na štěstí zhoršování to
postupuje tak zvolna, že doba sto let připadá
jako drobounské pírko na těžké železné váze, Dle

let v Rusku na 350 milionů, vděj u na 115
milionů, v naší říši na 70 milionů, Francii a
v Italii na 50 milionů a v Anglii na 45 milionů.
Celkem prý bude míti Evropa místo 380 milionů
přes 750 milionů lidí. Spojené státy místo 70 ny
nějších milionů budou prý čítati 400 milionů a
celkem prý se lidstvo, jehož je nyní půl druhé
milardý, rozmnoží na půl třetí miliardy.

Jaký bude jazyk těchto 2 a půl miliardy
lidí? Budenova a Gaučova nařízení budou již dá
vno v prachu a nynějším Mladočechům se budou
příští politici stejně divit, jak je mohli tito hájit
houževnatěji než české státní právo a jak se mo
bli k vůli nim Němci tolik rozčilovat. Pan Ri
chet vypočítal, že čínsky bude za sto let mluvit
asi 500 milionů lidí, anglicko-americky teké 500

asi 230 milionů, frančinu a němčinu asi po 100
milionech. Na nás Čechy pan Richet zapomněl,
Jazykovým nařízením rozuměl v příštím století
asi zrovna tak, jako rozumí naši poslanci jazyko
vým nařízením teď.

Jaké budou asi ža sto let poměry evropských

ze možný, nýbrž mé za to, že najisto k nému
ojde, snad již ve 320. století, a když ne, tedy

najisto v $+. neb 22. století, které od nynějších
nesvárů mezi. márody a říšemi bude asi stejně
Vzdáleno, jako jsme my dnes vadáleni slepéhoa

umořením dluhů státních a upravením valuty
všeobecnou"jednotnou sazbou kilometrovou te dra
hách dle míry v eousedstvu a sestátněním drah;
věeobecným cvičením se lida ve zbrani z mládí a
doma na místě teprv ve stálém vojsku a uprave
ním pensí státních; uspořádáním poměru s Uher

II. Folitickou rovnoprávnost stavu rolnické
ho se stavy ostatními a to: zastoupením v parla
mentě dle počtu obyvatelstva na místě dle kurií,
přímými volbami 8 tajným hlasováním v obcích
venkovských a rozšířením práva volebního.

Na základě tohoto programu volilo rolnictro
od 2. dobna 1891 poslance mladočeské. Avšakteď
ve svých nadějích naprosto zklamané rolnictvo
může se ptáti s trpkostí svobodomyslných doktorů:
„Co jste nám za to všecko dali?“ — Státní prá
vo, korunovaci, palác blahobytu rolníci nedostali,
ala zvýšené daně a přirážky.

Toť smutná bilance naší Ižisvobodomyslné
politiky.

zn==

Ignorámus - nevíme.
I naši vlast přikrývaly „stíny smrti a tem

ností“. Kníže i oráč klaněli se modlám. Výšiny,
báje, hrady, chatrče byly sídly model, bůžků vy
bájených. Blud děsný jako hustý mrak zastíral
mysli všech. A když již mnozí jiní narodové pv
káceli modly, stály u nás dosud. Teprv v devá
tém století, když počalo zářiti učení Kristova,
jak je blásali Cyrill a Methoděj, padaly modly.
Světlo zapudilo temnosti, život překonal smrt.

Ale století plynula dále, a čeho by se nikdo
byl nenadál, stalo se. Pohrdlo se světlem a tma
se navrátila.

Na mfsto křesťanství vztýčená nová vybá
jená modla. A dnes klaní sejí zástupové skuteč
ných i domnělých vzdělanců. A jméno modly té
jest — svobodná věda.

Na pohled velice krásné to zní, toslovo svobod
ná věda. A jest to velikým lákadlem pro člověka
po avoboděpráhnoucího. Jest to prý svoboda rozumu,
svoboda myšlení; jest to prý osvobození rozamu
od pout víry, od okovů, kterými křesťanství, zvlá
ště pak katolické křesťanství poutá lidský rozum

zarputilého záští, které přeď nekohka stoletími
rozlučovalo třeba i sousední města. Ovšem spi
sovatel nespolehá při tom na jedinou moudrou
umírněnost národů, nýbrž klade při tom vetší
váhu na to, že zdokonalením zbraní a zničova
cích prostředků stane se vojna tak děsnou, tak
hrůzyplnou, že lidstvo se neodváží jí více užiti
k rozhodování svých sporů. A teprve, až se vojny
stanou nemožnými, uzná se, že byly také úplné
zbytečny.

-Hmotný pokrok obyčejně předchází také
mravní. Železné dráhy způsobily na př. obrovský
převrat v lidském smýšlení a cítění. V 20. století
dokončeny budou velké dráhy, které povedou
přes Asii, Afriku, jižní Ameriku a Australii, ry
chlost železničních vlaků i parolodí bude zdvoj
násobena. Zábavní vyjíždy do Samarkandu, na
Nigr, na Popokatepetl, do Pekingu a Batavie,
vzdušné výpravy do země císaře Františka Josefa
a na severní točnu budou zrovna tak na dezním
pořádku, jako teď výlety do »Nebička« v Třebe
chovicích, do »Pekla« u Nového Města, do Roz
těře a Husy u Kusné Hory a do Prachovských
skal u Jičína, na Zvíčín, Za'ý, do Bělohradu, Vé
lichovek, do Brandýsa, Bělé neh do Vápenného
Podolu. Následek toho bude, že rozdíly mezi ná
rody budou čím dále tím více mizeti: za jednot
nou mírou a vahou, kterou dnes již většina kul
turních států přijala, bude následovati jednotná
soustava mincovní, a svobodná tržba stane prý
se nutností, jakmile vzduchoplavecké lodi budou
moci bez překážky provozovati podloudnictví.

Svět tedy směřuje k sjednocení. Ale pořád
ještě zůstane rozdělen na státy, ač -jich ústavy a
společenské poměry budou se pořád více blížiti
jednotnému typu.

BEKT



Vidst prý se nemá nic zkoumati, a jen to za pre
vdu míti, co církov velí, takže pro křesťana vla
stně žádné vědy není, a nezbývá mu beš slepá
víra čili temnost.

Ale tak jest to jen na první pohled. Bystréma
rozumu jest však tak pojatá věda — modlou, mo
dlou vybájenou, která právě to činí, Co křesťan
skému učení vyčítá. Právě ona vyžadujíc pro sebe
úctu božskou zabaluje ducha lidského v stío smrti
a temnosti. Veliké jsme vyřkli slovo a musíme
tudíž pravda jeho dokázat.

Věda od křesťanství odpadlá jest při všem
často uznání ba až obdivuhodném vzdělání —
nevěda.

Tak k. př. materialismus — bmotařství —
posměchem atíhal učence věř.cí v doši, jako by
tost od těla rozdílnou. A myslel, še je poráží tím,
že prý duši nevidíme, nečicháme, nehmatáme, ne
pochopujeme. — Ale učenci věřící pravili: Dobře,
ale vysvětlete nám tak, abychom to mohli viděti
a pochopiti, jak tedy hmota těla našeho myslí a
to tak, že myšlénky jsou neviditelny. Ukažte nám
n. p. barva, tíži, vůni myšlónek. A ble! Jaká
ostýchavě dána odpověď? — I materialismus má
svá tajemsiví! Tak! A tajematrim jsto 80 smáli.
Nuže povězte, co je to vlastně život pebo dle
vás životní síla; a zvláště to povězte,jak povetala?
A hle! Materialismus odpověděl: Jgmorámus. Ne
víme. A přece jste slíbili, že budeme všecko vědět.
Ejhle věda, která jest nevěď -u.

Podobně má se to s atheismem, besbožectvím.
Bezbožec praví: Stvoření světa a Boha vůbec ne
mohu pochopiti; tu mám věřiti, čeho nechápu.
Proto pravím: svět — hmota — jest sama ze sebe
— věčná. Ale věřící učenci povídají: Ale vyložte
tak, abychom to pochopili, jak to jest možnobýti
sám ze sebe, co to jest nemíti začátku, býti věč
ným. I tobo se rozum zrovna děsí. A ble! Iatbei
smas praví: To jest tajemstvím. Ignorámus. Ne
víme. Věda je nevědou.

Proto zcela důsledně v bezbožeckých ško
lách francouzských v bezbožnickém katechismu
čte se otázka: Jak povstal avót? A odpověď: Ne
vím. Co je duše? Nevím. atd.

A k tomuto osudnému „ignorámus“ přichází
ještě i to, že věda bez křesťanství v mnobém
ohledu není s to vypěstovati pevného přesvědčení,
třebas se tím sebe více chlubila, že porazila víru.
Sotva totiž jeden učenec něco za pravdu vyblá
sil, již se mu v tom počnou jiní — jak 8e mno
bde říká — „rýpat“, dloubají ma do toho sem
i tam, až se řekne: Ten „názor světa“ nelze dr
žeti, čili prostě, to není pravda. Ale po tisících
takových učenců přijde zase jiný, který blásá:
„Já mám pravdu“ — a zase i jeho „pravda“,
bude nepravdou. A tak právě tím ustavičoým mě
něním nábledů stalo se to učení, jak je pouhá
věda podává, nejistým. Igmorámus. Nevíme. Věda
je nevědou.

Jinak je to s křesťanstvím. Ono je nejprv
dějepisem lidstva. Dějepis v moohém ohledu po
dává jistotu. N. p. kdo, leč šílenec, by chtěl po
chybovati, že nebyl a nežil žádný Jan Hua, žádný
Karel IV., anebo třebas žádný římskýcísař Au
gustus. — A rovněž tak slabostí rozamu bybylo,

-kdyby někdo chtěl upírati, že nebyl žádný Kri
stus. Vždyť i kdyby nebylo evanjelií, přece nám
světský dějepis 8 jistotou oznamuje, že žil Kri

„stus, který 8e ani mužem, to jest člověkem nazý
vati nemá. Ten Kristos byl — dle řeckého do
slovně — sásračných skutků činitel, byl usmrcen,
a třetího dne vstal z mrtvých, ukázav se mnohým.
A právě proto jsou též mnozí, kteří i potom mu
zůstali oddaní, neboť byl učitelem těch, kteří
ochotně přijímají pravdu. — Tak napsal žid, fari
seus, při dvoře římském žijící Josef Flavius ve
své knize v národě židovském, ve které píše i 0
zavraždění dítek betlemských, o Janu Křtiteli.

Tak tedy mloví dějepis, a dějepis je přeci
vědou. A tudíž věda hlásá Krista tak, jak o něm
píší evanjelia. A — nelekej se nikdo důsledků —
věda dokazuje 8 jistotou pravdu křesťanství. Tu
již není osudného ignorámue — nevíme. Tu platí
to, co Pavel dí: Vím, komu jsem uvěřil, a jist
jsem.

Ovšem není křesťanství jen vědou, ale žádá
víra, víru v tajemství. Ale víra ta spočívá va ji
stotě, že v Krista promlavil Bůh, tedy bytost 8 roz
umem nejdokonalejším, jest to tedy víra důsledná,
rozumná a vyhovujei nejpřísnějimyslícímuučenci.
— Víra ta jest pak ovšem jakýmsi poutem ru
gumu, ale jest jediovu ochranou proti nejistotě a

proti poblovzenírancouzský spisovatel Segur vykládá věc tu
podobenstvím. Na nádraží, odkud se na maohé strany
vyjíždělo, přišel Člověk a usadil se v jistém voze.
Kam jedete, tázali se ho. Do Paříže — odvětil.
Ale tenhle vůz jede do Štrásburku, namítali mu.
Mně ae líbí v tomhle. Ale takhle nepřijedete do
Paříže. — A já si poroučeti nedám; milují 8v0
bodu; myslím-li, že tímble vozem též do Paříše
přijedu, co je komun po tom? — A tak měl svo
bodu, ala jel do Štrásburku. Nedal si „zpoutati
rozum“, ale bloudil. Zajisté by byl lépe učinil,
kdyby si rozam byl zpoutati dal.

A tak je to se „svobodnou vědou“ zjevením
křesťanským pobrdající. Tím ovšem není zamítnuta
věda vůbec. Naopak. Největší učenci nalezají 86
mezi věřícími křesťany, ale pravíme to jen o do
mnělé vědě, pokud jest v odporu s křesťanstvím.

Igoorámus — nevíme. I v jiném smyslu ozý
vá se slovu to z nynější společnosti lidské. Neví
me, neznáme křesťanství. Něco málo jeme o něm
jen slyšeli sa dětství ve škole a od téch dob o
jeho pravdách skoro nic více jeme neslyšeli, a
vůbec nic o pěm nečteme. :

Igoorámus — ueríme! Neznáme obzvláště
jeho blahý vliv na vychování dětí, na žívot ro
dinný, na život národů. Nepokusili jsme se ani o
zkoušku, jací bychom byli, kdybychom ne nechali
vésti křesťanstvím, Klát.me se tím životem tem i
tam, hlavně však dle přirozených jen náklonuostí,
jsme bez vyšších aoab, jsme mravně celízemdlelí
a achladlí, břích nehřích, ctnost nectnost, to nás
mnoho nedojímá. Jen tenkráte se trochu rozpálí
me, když nás štvou proti křesťanství, chce li ono
pravdoa svou proniknouti život náš. Ostatně ale
je to tak krásně pohodlnépři tom „'gnorámus—
nevíme“. Proč pak se namahati s přemýšlením o

pravdé, proč pakpřesedat do vlaku jiného, kdyžse nám to v tomble tak pohodlně sedí. To by
byla krásná svobola, aby si každý nesměl seděti
v kterém vuze chce. Obzvláště klerikálové nemají
do toho co mluviti.

Přes to vše však hbýbají se „klerikálové“,
čili vatolíci, kteří vědí, proč a komu věří, kteří
snají, jak blaze působí křesťanství na život a ne
blabé následky onoho „ignorámus“. Kéž by čin
nost jejich v nastávajícím novém roce neochabo
vala, nýbrž naopak tím úsilovnější byla. Pryč
s tím „igaorámu8“ z rozumu a ze srdce. „Víns,
proč věřím/“ Toto vědění, tuto vědu šifme i v no
vém roce slovem i tiskem. Čeští katolíci ve spol
cích združeni, ti nechť v tom novém roce 8 obno
veným úsilím o to pracují, aby drahý národ náš
brzy již přesedl z vlaku nábožensky nevědomého
svobodářství do vozu pravdy křesťanské. Rakou
sko pak, kéž by se v poslední chvíli rozpomnělo,
že šířením té protikatolické „vědy“ zasedlo si do
vozu, jenž jede k Berlínu.

České ovocnictví.
Ušlechtilé ovoce pěstováno bylo v Čechách

od pradávných dob. Nesmírnou zásluhu o ošlech
tování ovocných drubů získali si v Čechách klá
šterové, kteří zakládali rozeáhlé zahrady, v nichž
pěstovali nejkrásnější a nejchutnější ovoce a pilné
k toma přiblíželi, aby se jejich štěpnice čím dále
tím více zvelebovaly. Z klášterních zahrad dostá
valy se sázeničky a rouby do panských a selských
zahrad. Panské zabrady zakládány byly zvláště
v podhradích a dvorcích a mocní čeští pánové ee
svým výtečným ovocem rádi pochlubili. Nejvíce
kvetlo české štěpařství v 16. století, kdy země
děletví české a zámožnost českého lidu stály na
vrcholu. Nejlepší pověsti těšilo se v Čechách ive
světě míšenské jablko; podarovalli papež
kardinála dvěma neb třemi českými jabličky, pla
tilo to sa největší vyznamenání. České ovoce ne
amělo scházeti na tabulích císařů a králů a moc
ných kvížat a velmožů vůbec. Česká Šštěpařská
literatura v XV. a XVI. století byla neobyčejně
bohatá a štěpařství bylo u nás zajisté také výnos
né. „Zoustlá štěpnice, prázdná truhlice“ říkávalo
se právem, neboť dle upravení Štěpuice soudilo
se na jakost celého hospodářství.

Za války třicetileté upadlo nejen české ze
mědělství, ale též české sadařství. Jen místy po
držely panské a kněžské zahrady trosky bývalé
slávy. Když však císařovna Marie Terezie začala
podporovati pěstění ovocnictví a když r. 1820 byl
v Praze založen spolek štěpařský, počalo se české
ovoenictví opět zdokonalovati. Staré vzácné druby
ovoce byly vyhledávány a nové osvědčené ovocné
drahy z ciziny zaváděvy. Pardubický děkan Matěj
Rěseler byl na našem Polabí vynikajícím pomolo
gem a mohl r. 1820 nově založenému štěpařskému
spolku v 777 druhů stromků v hracích.
Když se r. 1829 týž spolek spojil 8 českou ho
spodářskou apolečností, nabyl tím nových příjmů
a mobl tím úsilovněji k zlepšování českého ovoc
nictví přispívati. Roku 1831 koupila hospodářská
apolečaost od dědiců Rěsslerových všecko stromoví
z jeho štěpné školky, celkem 5389 stromů a 1436
druhů, které odevzdala spolku k vysázení ve spo
lečenské zahradě. Z ujatých stromků rozdával
spolek rouby a štěpy svým členům, chudším rol
níkům a učitelům v Čechách k zakládání školek.
Tak položen základ k opětnému zvelebení českého
ovocnictví, které květlo již za starších Přemyslov
ců, které netušeného rozkvětu nabylo za dob Otce
vlusti Karla IV. a kteró na výši se adrželo až do
polovice XVII. století.

Moderní řepařetví zničilo sice mnoho polních
sadů ovocných v žírném našem Polabí, avšak po
slední ovocnické výstavy, velká jubilejní r. 1891.
a četné krajinské v Čáslavi, v Kutné Hoře, Jičí
ně, Chlumci n. C., v Bydžově, v Hořicích, v Král.
Hradci, v Krčíně, v Novém Městě, v Chrudiii a

ve Vys. Mýtě ukázaly, že se již všady pěstujevýtečné druhy ovoce. Sortimenty ovoce, totiž nej
lépe odporačované druhy jablek, hrušek, švestek,
třešní atd. nelíší se od sebe valně, jak z pozoro
vání různých sortimentů i vystaveného ovoce jsme
viděli. Přáli bychom si, aby naše rolnictvo, naši
pěstitelé ovoce měli s intensivnějšíhopěstování

ovoce lepší zisk než dosud, tak aby se mohlo řící
„Dobráštěpnice, plná truhlice“

Jest zajisté ma pováženou, že české ovoce
bylo « posledních letech vypuzoráno nejem s trků
německých. alo že ovoce americké, rlaské, tyrol
ské, ba i francoasské počalo zaplavovati naše če
ské trhy a zvláště obchody labůdkářské, tek jako
bychom se nemohli pochlubit našemi ananasorými
renetami, malinovými holovoaskými, míšenskými,
zlatými renetami, parménami, jabodovými, panen

gravenštýnským, boskopakým,. našimi čáslavkami,
poděbradkami atd.

Našim pěstitelům ovoce se ovoce příliš ne
vyplácí, jednak že nepěstovalí dosud výtečná jabi
ka a hrušky v méně druzích, ale za to ve větším
množství, jednak proto, že ovoci svému nedovedlí
vybledati světové trby a pak že ovoce nepřímé

ný. epůsobem česají, přechovávajía na trh posýlají. :
V dopisu s Čáslavi bylo již se čtenáři „Ob

novy“ sděleno, že na hospodářsky čilém a činném
Čáslavsku i v této příčině nastal otěšený obrat.
V Čáslaví počali pro své ovoce vyhledávat dobré
trby a začínají ovoce rozesýlat v labodné úpravě.
V této příčině jeme v hradeckém kraji ještě značné
pozadu « našim hospodářským spolkům a ovoc
nátakým družstvům nabízí se tu nové pole kbla

hoplodnéČinnosti.obte napsal v této příčině v Hospodářekém
Lista chrudímském p. řHditel V. Burian:

Jsou chyby v ovocaietet, proti kterým se
nebojuje a ce které se ani nepoukáže. Jednu ta
kovou cbybu mám na mysli, které si nepovšimne
ani nyrabitel ani spotřebovatel ovoce a která přece
na obě dvě strany působí špatně.
"© Neaži rolníci a sadaři také na trh jablkai

hrušky vozí v pytlích! Pytle jotové, samy o sobě
nevzbledné, nečisté i nyní ještě po trzich blátem
smýkané — to je tak ten pravý obal na William
sovu Úáelavku, na Poděbradku, Hájenku neb jinou
jemnou bruši, neb na malinové jabiko bolovouské,
na různé naše zlatorenety a parmény! Pytel 86
naplní, zaváže a hodí hesky zostra na vůž — na
jeden pytel bodí se druhý, třetí atd., až je všechno
ovoce naloženo. Na trhu 9e pytle zase bezky zostra
shodí na dláždění — aby pan revisor nehaboval,
že vůz u toho stojí — a když naslane trb a py
tle se rozvážou, je viděti, jak je z máslovek na
děláno povidel a jak lahodná jich šťáva teče py
tlem na dláždění. Jablka pak jmou omačkaná na

všechny strany a kdo si je koupí, ten špatněpochodí, jmenovitě chce li sí je na delší dobu uscho
vati.

Kdo kupaje ovoce z pytlů, ten si pomyslí,
še nekupuje nic zvláštního — ovoce jen tak le
dabylé, aby něco vůbec bylo, a neocení ovoce,
jako je oceňují v zemích jiných. Ovoce se pak
musí prodati za ena nízkou a také za tu jest
drahé, protože jest pokažené.

Jak jinak dovedou hospodáři vylíčiti ovoce
na trh ve Francii, v Belgii, v Anglii atd.! Tam
ovoce, jak se trhá, hned se balí do papíru a uklá
dá do dřevěné vlny do bedniček a v těch se vy
kládá ka prodeji, nepošpiněné, neomakané a ne
omačkané. Proto se tam rolníkovi ovocnictví vy
plácí a stárá se mu pramenem příjmů. On si ale
umí výrobku svého vášití a úmí ho oceniti líp než
naši rolníci. A jak si cení výrobku hospodář, po
dle toho bude ho oceňovati i konsument.

U nás doporučoval bych bruše a jabika na
trhy voziti v bedničkách následujících rozměrů:
60 em délky, 50 cm šířky a 60 cm výšky. Do ta
kové bedničky vejde se 24 až 26 kg, tedy prů
měrné */, g ovoce a bedničky dají Be pěkně na
vozy nakládati i skládati, přenášeti, po dráze za
aflati a jsou trvanlivější a čistotnější než pytle.

Na Čáslavsku zasýlají domácím kapcům, do
Vídně,do Francie avůbec odběratelům též menší
množství ovoce. Kdyby se podobně upravil prodej
ovoce též v ostatalcb českých okresích, zjednán
by tím byl nový vydatný prámen příjmů. V Ty
rolsku a ve Štyrsku jsou v této příčině mnohem
čilejší. Ovocnický spolek pro střední Štýrsko zří
dil ve Štyrském Hradci zvláštní stanici ku pro
středkování prodeje ovoce a ovocných výrobků.
Roku 1895 bylo k prodeji přihlášeno pouze asi
43 tiste metrických centů ovoce, ale poptávek na
ovote příšlo 99 tisíc centů. Letos bylo k prodeji
přihlášeno 186 167 metr. centů, ale poptávek bylo
na 207.196 metr centů. S nabídkou ros'e tedy též
poptávka. Kdo má ve Štýrsku ovoce, oznámí sta
nici své drahy a množství, ješ může prodati, po
případě zašle vzorky ovoce a každý, kdo ovoce
koupiti chce, hlásí se na stanici, problídne si adres
sy a vzorky. Kupec nemusí tedy vyblelávati a
sbíbati ovoce u pěstitelů, ale obrátí ae přímo na
stanici. Různé drahy mají ovšem různé ceny. Le
pší druby ovoce se prodávají cent po 12 až dale
ko přes 20 zl. U nás se prodá pytel holovonských
sotva za 3, 4, 5 zlatých, ananasové A šampaňské
renety, gdánské jadrnáče, míšeňské, panenské pro
dávali letos na Hanéza 90 až 120 kr., prodával
se pytel jako pytel, jablko jako jablko a prodá.
vající neměli ani tušení, že na př. 1 g ananaso
vých renet stojí v Německu 30U—30marek, že
některé druby přijdou na 60 i 70 marek. Rolníci
a sadaři se tím okrádají, neboť kupec výtečné,
neporušené, trvanlivé ovoce zaplatí rád. (Pokr.)



Politický přehled.
Z českého sněmu. Předzabíjenímsně

mu celebroval ve středu slavné služby Boží vdp.
kanovník dr. Krásl za přítomnosti nejv. zem. mar
šálka c. k. místodržitele, velkostatkářských a če
ských poslanců. O 12'/, hodině zabájil kníže Jiří
Lobkovic třetí výroční zasedání, vítal srdečné po
slence, vzpomněl úmrtí Její Veličenstva císařovny
a provolsl pak císaři třikrát sláva, které celý sněm
blučné opakoval. Sném schválí prozatimní rozpo
čet na pět mésíců a bude teprve na jsře k vyří
zení ostetních záležitostí k delšímu zasedání svo
lán. Na to přečetl c. k. místodržitet brabě Cou
denbove v obou zemských řečích nejvyšší posel
ství sněmu království českého. Jeho Veličenství
chsař a král s potěšením béře na vědomost adressu
českého sněmu a bold k svému Sotiletému pa
povnickému jubileu, v nichž se zračí láska, vér
nost a oddanos. k trůnu, císařskému domu a říši,
Věrnost obyvatelstva k dynastii jest oporou moci
a vážnosti říše. Opírajíc se o státoími základními
zákony zeručená práva jednotlivců a stejnou ro
vnoprávnost národů povznesl se všedy utěšeně
duševní i hmotný rozvoj. Na to se mluví v nej
vybším poselství, že blabobytu obyvatelstva a země
může rozvoj a vývoj ústavních práv sněmů zem
ských prospěti. Mocnář si přeje, aby vzdor roz
porným názorům a snabám vážná vůle pracovala
ve prospěch duševního a bmotného blsha vlasti
a aby při vzájené úclé k právu a slušnosti vše
chny sily spolupůsobily, Všem v tomto směru
myšleným jednáním sněmu věnovati bude panove
ník svou péči a vzkazuje sněmu císařský a krá
lovský svůj dik. — V nejvyšším poselství se tedy
o českém státním právu nečiní ani zmínka a mluví
se tsm pouze © prospěšném rozvoji ústavy.
Politickou situaci posuzovala tedy »Obnova« nej
správněji, lépe nežli všecky pražské časopisy,
které více méně živily v lidu státoprávní a koru
novační naděje. Mladočeští poslanci a předáci
mohl: se dosud pochlubiti jen královským reskri
ptem a uznáním státních našich práv a přesvěd.
čení, které vymohli r. 1871 a 1879 dr. Rieger a
Staročeši, Chtěli se teď národu pochlubiti lepší vy
možeností. Slibovali, nepočítajíce se smutnými

následuje tím trpčí sklamání nejen pro ně, ale i pro ty,
kteří jim véřili. Výsledky ukázaly, že ani dro
bečkovou ani státoprávní politiku neumí dělati
tak, jako starý a zkušený dr. Fr. Lad. Rieger a
jeho přátelé © Návrat k otci spasil marnotratného
cbybujícího syna; návrat k otci národa, k jebo
rozumné, zdravé politice, návrat k zásadám kon
servativním, návrat k starým mravným zásadám
a k víře otců může nám pomoci a nikoli židov
skoněmecká svobodomyslnort, která Slovanu ne
svědčí, nýbrž všedy mu škodí.

Uherský říšský směmarozešel se v pá
tek na vánoční prázdniny, aniž by byl volby před
sedy a místopředsedů sněmovny provedl. Stařičký
předseda Siletý Madarasz prohlásil, že povede
předsednictvo sněmovny nejdéle do nového roku.
Ubry nemají dosud ani prozatímní ani definitivní
státní rozpočet povolený, Vyrovnání s Rakouskem
rovněž neskoncováno a tak r. ledna 1899 nadejde
v Ubrách mimozákonný stav. V Uhrách dle toho
není vláda oprávněna vybírati daně a povclovati
rekruty a, protote Uhry jsou státem samostatným
a neodvislým a vyrovnání s Rekouskem a Chor
vetskem a0i prosetímné provedeno není, tedy aa
lézejí se Uhry v plném ústavním zmatku. Obec
Battonya nařídila jž svým úředníkům, aby od
1. ledna daně nevybíraly a příklad tento budou
jiné obce asi ošeledovati. Jak tyto uherské zma
tky rózem skončiti? Prováděti s nouze zákon Tis
zův, či propustiti ministerstvo Banffyovo?

Konfesionální škola v Pruskuf
V celém Německu dělá veliký rozruch, že vrchním
presiaentem v Hessen Nasavsku jmenován byl
brabě Zedlitz, bývalý ministr kultu a vyučo
vání za kancléře a pruského ministrpresidenta
hraběte Capriviho. Hrabě Zejlitz jest pruský
Brandseigneur, nebyl byrokratem, nýbrž stalse hned
vrchním presidentem v Pozňansku « pak mu
bylo svěřeno ministerstvo vyučování. Stranám pod
vratným chtěl čeliti školou. V Prusku jsou sice
školy dle jména konfesionální, v praxi však vypa
dají všelijak. Hrabě Zedlitz mohl se opírati o spo
lehlivou většinu, skládající se z věřících prote
stantů a katolíků; byl by také svou provedl, neboť
kancléř Caprivi jeho školskou politiku schvaloval.
Leč tehdy strany liberální a pokrokové, podporo
vány jsouce socialisty a německými universitsmi
způsobily takovou bouři, že se ji mladý císař Vi
lém zalekl. Ministr hr. Zedlitz propuštěn náhle
a nemilostivě, a Caprivi musil ustoupiti 17.
března 1892 novému ministrpresidentovi hraběti
Boitu Eulenburgovi, který na rozkaz s hůry pro
hlásil, že Čas oprav školských zákonů ještě nena=
dešel. Zatím však rostou strany socialistické a
proti císaři Vilémovi vzrůstá os:bní odpor kruhů
inteligentních. Nynější ministr kultu a vyučování
Bosse pracoval jaksi systematicky pro školskou
opravu a zavedení školy konfesionální a katolický
střed stal se mezitím v Německu nejen stranou
vládnoucí, ale v Prusku též stranou vládní. Kato
lický střed, pravověrní konservativci a svobodní
konservativci tvoří v pruském sněmu mnohem

jednolitější vétšinu, neboť v této nejsou dnes dříve
tak mocní liberálové vůbec respektování. Upadek
liberalismu, vzrůst socialismu na jedné a vzrůst
katolicismu na druhé straně jeví na smýšlení a
jednání císaře Viléma vliv rozhodující. Hrabě Ca
privi a Zedlitz žili po sedm let v úplném zapo
menutí. Náhlé povolání hraběte Zedlitze k vyso
kému státnímu úředu znepokojuje nepokojné svě
dorí liberálů, kteří důvodně se obávají, že s re
uktivaváním hraběte Zedlitze vzkříšen byl též
jeho duch a že grendseigneur Zedlitz bude brzy
povolán buď k úřadu předsedy pruského mini
sterstva snebo za ministra vnitra neb vyučování.
V Německu stal se zatím vliv císaře Viléma vzdor
odporu mnohých stran rozhodujícím a proto se
má všeobecné za možné, že čas k zavedení nábo
ženské školy v Prusku nadešel,

Jaké opatření učiní vládaf Státní
rozpočet na rok 1899 není povolen, vyrovnání s
Uhry není skoncováno. V loni si vypomohla vláda
tím, že 28. prosince přinesl říšský zákonník cí
sařské nařízení, v němž na základě $ 14. státních
základních zákonů byl povolen na pul roku pro=
zatímní státní rozpočet. Totéž se stane asi letos,
Dne 31. prosince v loni přinesl říšský zákonník
císařská nařízení, kterými bylo prodlouženo pro
zatímní vyrovnání; byla totiž schválena kvota na
jeden rok v prozatímní výši. Letos prý bude kvota
pouze ná půl rcku od císaře ustanovena, a uher
ské i rakouské říšské radě má býci zůstaveno, aby
se o příspěvcích na společné záležitosti Rakouska
a Uher dohodly. Prozatímní vyrovnání v otázkách
obchodních a bospodářských bude asi také jen na
pol rok prodlouženo.

Haličskému sněmu prodložona bude
oprava volebního řáda, kterousepočetpo
slanců ze 154 na 161 rozmnožuje. Virilní hlasy
budou míti na snému 3 arcibiskupové Ivovští, (ka
tolický a uniatský biskup v Přemyšlu, biskup tar
novský a stanislavovský, rektor university krakov
ské a Ivovské, rektor Ivovské polytechniky a kra
kovské akademie věd (oba nové poslanci) a 149
volených poslanců. Šlechta bude volit 44, města
s obchední komory 31 (dosud 26) poslanců a
venkovské obce 74 poslanců.

Konference protí anarchistům vŘí
mě se konající usnesla prý se, aby příště policejní
úřady jednotlivých států mohly se dohodnouti
ohledně anarchistů přímo — bez prostředkování
svých nadřízených zahraničních úřadů. Takovéto
přímé dohodování bude rychlejší a tudíž účinnější.

Rakouským velovyslancem v Pe
trohradé jmenován byl na místé knížete Fran
tiška Liechtensteina, baron Louis z Aehrenthalu,
dosud rakouský vyslanec v Bukurešti. Protože se
teď odebeře na rivieru na zotavenou, bude jej v
Petrobr.dě zatím zastávati rakouský velevyslanecký
rada hrabě Karel Kiaský,

Vláda a jazyková rovmeprávnost.
Vláda vydala všem zetaským úřadům jak v Če
chách, tak na Moravě i ve Slezsku přísné naří
zení, by rovnoprávnost jazyková co nejpřesněji
byla zachovávána a aby menšiny národní co nej
pečlivéji byly chráněny před jakýmkoli pronásle
dováním. Ve výnosu jazykovém se přípomíná, že
úřady mají nařízení jazykových šetřiti přísně jako
zákona. Německé časopisy s tímto nařízením ne
jsou spokojeny.

Drobné zprávy.
Jeho Biskupská MilostEdvard Jau

N. nezapoměl se své štědrosti ani nově se otvořívší
bo královébradechého odboru jednoty katolických uči
telů v království českém a ráčil ma darovati opšt 20
zl. — Vys. důst. pan farař a sekretář Eogelbert
Starý z Rovně dal jako nečlen pro podpůrný fond
téhož spolku Ó zl. — Zaplať Bůh!

Kolik je v Hradci Králové voličů?
V L volebním sboru je 78 voličů, z nich 17 nejvyš
ších poplatníků, 56 salaristů a b čestných měšťanů.
V druhém volebním sboru jest 21% voličů, mezi nimi
112 úředníků a professorů, vě II[. sbora je 781 voli
čů, většinou živnostníků a právovárečníků. Volba do
obecního zastupitelstva bude na počátku měsíce úncra.

Dar. J. B. M. ndp. biskap Edvard Jan Nep.
uštědřil „Adalbertina“ knížecí dar 1000 zl. Zaplať
Pán Bůh!

Adalbertinum darovali: Vdp.děkanFr. Sloup
10 zl., vdp. děkan Jan Blažek 60 zl., Nejmenovaný
z Přibyslavi 4 zl. 90 kr., Vysokorodý p. Jan Hakl,
majitel velkostatku ve Studenci 20 zl. Nejmenovaný
kněz z vikariata Jičínského 60 zl. Všem šlechetným
dárcům odplať Bůh!

Pan císařský rada Oliva, rodákkutno
horský, daroval spolku absolventů královéhradecké
obchodní školy „Oliva“ dvu stozlatové listy baličeké
zemské banky, z jichž úroků nemajetný člen spolku
vědy dne %2.prosince na oslavu císařského jubilea
podělen bade.

Jmenování Pan Jiří Matouš, radazem
ského soudu v Kutré Hoře, jenž dloubá leta před tím
působil u trestního soudu v Praze, jmenován byl stát.
ním návladním v Králové Hradci.

Pozvání ku členské důvěrné schůzí
ve středu dne 4. ledna 1899 o 2. hodině odpolední
ve dvorané „Adalbertina“ v Hracci Králové. Program :
1) Rozprava „O křestansko-demokratickém hnatí“
Pojedná dr. Fr. Reyl. 2) Rokcvání o zásadách spo

lečného postupu všech katolických atran. Politické
družstvo tiskové pod ochranou sv. Jana Nepomuckého
v Hradci Králové, dne 27. prosince 1898. Dr. Jan
Soukup, předseda. Dr. František Reyl, jednatel. Po
snámka. Zvláštní pozvání ke acbůsi posýlána nebudou.

Pěvecká jedmota Eliška zvolilapřipo
slední valné hromadě za předsedkyní paní Růšenu
Vávrovou a zamístopředeedksní paní Marií hlampa
rovou. Do výboru zvoleny paní: A. Czurbová, Mal.
Dixová, Božena Franková, B. Paulová, A. Schneine
rová, slečoy A. Tichá, A. Vocásková a A. Vacková,
Za náhradnice zvojeny paní R. Wůlnschorá, si H.
Kerbrová, M. Kupská a M. Šímová; revisorkami účtů
staly se sl. Steinmannová a R. Kdánová. Sbormistrem
se stal opět pan řiditel kůru J. Wůnsch, pokladuí
paní A. Scheinerová a účetní sl. R. TicLá.

Ples mládenců hospodářského spol
kus pro okolí Hradce Králové konati se bude v so=
bota 14. ledna v hotela Šrajbrové v Kuklenáoh Za
čátek o půl 8. hodině večerní. Vstupné 3 koruny.
Hudba Sokola Královéhradeckého.

+ Hraběnka Anna Thumové, nejstarší
dcera J. J. knížete Karla ze Schwarzenberka, zemřela
o svátcích vánočních ve Vídni. Byla to paní dobro
činná, zbožná a ljdamilná, smýšlení rozhodně českého,
Oblíbenou byla zvláště v Praze. Císař, arcikníže Fran
tišek Ferdinaod d' Este, osobní to přítel hraběcí ro
diny, vynikající arciknížata a arcikněžny, česká, ra
houská a uherská šlechta, četní poslanci, ministři a
diplomati vyslovili panu předsedovi ministerstva nej
hlubší soustrasť. V úterý odebrali se všichni ministři.
až na chřípkon onemocnělého barona Dipaulilo na
pohřebe arciknížetem do Děčína.

Silné mrazy nastalyodstředyminulýtýden.
V Pošumaví a v Krkonoších je mnoho sněhu. V.horách
orlických a jesenických okolo Kralík a Římařova na
adlo též sněhu a hostinští těší ae, že po lonské
atastrofé opatří si ledu hojnosť. Příznivý čas musí

srciť rychle vyažitkovati.
Nový lékárník v Plzmí. C. k. okr.bejt

manatví v Plzni udělilo koncessi pro čtvrtou veřejnou
lékárnu v Plzní se stanoviskem v nádražní třídě pu.
Ph. Mg. Jaromíru Pašmovi z Police n. Met., t.
č. provisora Sporovy (dříve Collinovy) lékárny v
Hradci Králové, pominuvší celé terno, moržene plzeň
ským gremiem lékárnickým.,

Vánoční hra v „Adalbertinm“. Čilá
Jednota katolických tovaryšů uspořádá na Nový rok
ze Jaskavébo apoloupůsobení pěveckého dámského od
bora výpravnou vánoční hru „Narození Páně“, zpě
vohru ve 3 dějstvích od ředitele J. Zelinky. Veršem
složil dr. M. Kovář, Opera nacriči) dp. vicerektor
D. Orel. Orkestralní průvod obstará kapela Divíšava,
Při barmoninu p. ředitel J. Wiansch. Solové partie
jsou v rukou osvědčených pěvců a se sboru zpívá 50
osob Dílo Zelinkovo jest založeno na hlubokém studia
církevního zpěvu a vykazoje při bobatosti bulebních
motivů tolik Jabodných melodií, že jak znalci zpěvu
tak i pěkná bra zamlouvá se, jak dosvědčosal loni
obromný nával obeconstva při obou představených.
Začátek představení položen os 4 hodinu odpolední,
aby j venkov mohl se súčastniti. Ceny míst jsou velmi
nízké, Zduř Bůhl

Sportovní klub pre Hradec Krá
levé a okolí pořádá 31. prosince 1898 večer a I
ledna 1899časně ráno první velikou Grand-Sylve
strovskou zábavu vesvé extra místnostiv Grand
hotela. Velkolepý Grand program, obsahující věci pra
báječné, tau i tam vídané 1 nevydané, dodán bude
každému při vstupu. Extra představení: Exekuční vy
klizení staréhoroka. Začátek přesně v 7 hodin letos,
konec čaené ráno na přes rok. Hadba muzikanta No
váka. Pro opozděné so čísla neopakují. Přijít může
každý a jím zvaný host.

Obcbodní a průmyslová komora
vwLiberci udělila podpory pokračovacím školám

půmzslovým: v Borohrádka, Necbanicích, Opočně aamberku po 50 zl, v Chlamci a Upici po 76 zl., v
Dobračce, Hronově, Jílemnici, Králové Dvoře, Kukle
nách, Náchodě, Novém Městě, Polici, Rychnově, Če
ské Skalici a v Žioberka po 100 zl., v Hořicích 200
sl., kapecké zdejší škole 60, vyšší obchodní škole 500
zl., košikářské škole v Žamberka a krajkářské škole
ve Vamberku po 50 zl. Průmyslové museum v Hradci
Králové obdrželo 100 zl. a při odborných školách za
ložena stipendia.

Valašská madonna, skrostný to obraz
Liebscherův, známý z pražské národopisné výstavy
vystaven byl o svátcích vánočních v Náchodě. Výsta
va těsila se Četné návštěvě.

Ve prospěch „Národní jednoty Se
veročeské“ připravají na den „sv. Tří králů“
míst. odbor „Nár. Jednoty Severočeské“ a akadem.
spolek „Dobroslav“ velký přátelský večer, jenž stane
se jistě dostaveníčkem všech národních vřetev naši
společnosti. Ines, kdy český dělník jest vypovídán z
uzasřeného území, kdy živnostník a obchodník jest
boysotován, protože se blásí k „Česk národo“, jest
přímo svatou povioností všech uvědomělých Čechů,
aby co nejvydatnéěji podporovali naše Národní Jed
noty, jichž účelem jest zachraňování našich týra
ných a pronásledovaných bratří v ozavřeném území.
Přátelský večor „Severočeské Jednoty“ nechť podá
důkaz, že v Hradci není ani jednoho neavědomélého
Čecha, jenž by neplnil svých národních povinností
„Na shledanon“ tedy 6 lena 1899,

Královéhradecký odber Jednoty
katol. českého něltelstva vkrálovstvíčeském
pořádal 26. prosince o 3. hod. odp. ve velké dvoraně
Adalbertina. kterou zahájil předseda p. Karel Skul
téty, řidící učitel zo Šestovic srdečným proslovem,
pravé mezi jiným, že katolické české nčitelstvo chce
jíti a pracovati za hsslem: Pro Boha, vlasť a králel
Pan Václav Špaček, řídící učitel z Košátek pro
mluvil pak zajímavým způsobem „o výchově ro
dině“, Posluchači odnesli si to pevné mínšní, ře
mravnosť bez Boba mysliti se nedá Za ř či p. Špačka



dostavil se do shromášdění ndp. biskup Edvard Jan
Nepomuk Brynych, který byv srdečně a uctivě
přivítán, poděkoval za přednáška, přisvědčiv její ob
sahu. Nejdůstojnější biskup odmítl rozhodně výtku
Jiberálů, kterou vrbají v tvář dachovenstvu, že chce
toto sotročiti kola Kněžstva nejedná se o věci tak
nízké, přeje učiteletvu s plna srdce pravou svobodu,

přeje též hmotnému zlepšení jehopoměrů. Avšak kněžstvu jedná se o duše lidské. o Bohaa lid, který na
škola platí. Dítě patří rodičům a tu snad nikdo upí
reti nebude, že mají katoličtí rodičové právožádati,
aby dítky jejich také ve škole byly po katolicka vy:
chovány. Dítě má býti členem společnosti lidské, státu
a národa. Poněvadž má každý duši, jež potřebuje ná
boženství, ta i katolická církev masí si své členy Vy
chovat. Poměr mezi státem a církvem musí býti jaka
poměr v dobré rodině. Stát ať řídí výchovu a uje
o dítky jako otec, církev chve, aby měla záruku, že
budou dítky katolicky vychov ny. V Bndči se tvrdilo,
že dítě patří škole. Ne! Dítě patří rodičům. Otec je
má živit, matka vychovávat. Někteří rodičové jsou
ale spustlí a nedbalí a tu se má dětí ujmout stát a
církev. Všímá li ai učitel náboženství, neztrácí na váš
nosti, vždyť za té kaceřované doby náboženské byl
učitel váženější. My si přejeme, aby učitel měl, co
potřebuje, aby byl vážen, aby mohl vzorně avé po
vinnosti konati. Když vidíme, jak stát přeje nejniš
šímu svému služebnictvo, tak vším právem zaslouží
si vychovatelstvo jeho přízně. Katolickému učitels-vu,
které pracuje pro Boha, vlasť a národ přál J. Bisk.
Milosť všeho zdara. K schůzi se ještě vrátíme.

Drahá zaječí pečeně. VP. událase tyto
dny veselá bistorka. Pan učitel si koupil na svátky
zajíce, neboť chtěl si také jednou přilepšit. Aby udě
Jala svým soasedkám laskomíny na zaječí pečínku, po
věsíla paní učitelová obrovského zajíce do okna vo
spížírně. Ať se to již stalo jakkoliv, přes noc ee okno
od spížírpy ačitelovic otevřelo — nebo vlastně bylo
otevřeno. Pan J., který na téže chodě bydlel, obá
vaje se, aby příteli učitelovi nějaký žebravý poberta
zajíce z kuchyně nevyfoukl, vzal zajíce s okna do
svého obydlí a dal jej své služce s rozkazem: „Jdi
k panu učitelovi a vyřiď mu, že se dám pěkně po
roučet a že jim posýlám tobodle zajíce a že jím přeji
dobré chntnání. — Slažka zašla k učitelovio a prá
vila: „Náš pán se dá pěkně poroučet a posýlá vám
todle zajíce — —. U p. učitele byli velice překva
peni. Pan učitel měl nesmírnou radost a liboval si:
„Hele, bele, bele, no, pan kontrolor se dá také vidět!
Veliká pozornost (myslil totiž pan učitel, že pan kon
trolor posýlá zajíce paní učitelové k avátkům)! Toft
zajíc, jako tele! No, ta máte Veraako nějakou ma
ličkosť od cesty a řekněte panu kontrolorovi, že se
mu dám e díky poroučet!“ — V obydlí pana učitele
odehrál se pak tento výstup: Pan učitel volá do po
koje: „Vodívej se ženuško, pan kontrolor nám tudle
poslal překrasuého ušáka,“ Paní učitelová: „O, velmi
hodný to pán! Jak je k nám vždycky pozorný! Škoda,
že už máme zajíce l“ Pan učitel: „No, to ovšem!
Ale dva zajíce přece spola nesníme!l“ Paní učitelová:
„Víš mužíčku co? Pošleme toho zajíce mamince| Ta
bude mít radost! Pan učitel: „Toť výborné, Katuško,
ty máš výtečný nápad.“ —| Paní učitelová: „Tak
Lojzičko, tudle tobu zajíce zaneseš mó mamince, vy
řiď jí, že já a můj mužíček jí posýláme na neděli
samilovanou její pečeni.“ Lojzička: „Už běžím, mi
losťpaníl“ — Lojzička; „Pěkné pozdravení od pana
učitele a paní očitelové; tadle vám posýlají oa neděli
vaší zamilovanou pečínku“. Maminka (radostí slzíc):
»0, moje dobré dětičky! A jaký to pořádný Janek|
No, tu máš Lojzičko maličko-£! ©Pozdrav mé děti a
řekni jim, že se jim zítra osobně poděkuji.“ — Pan
kontrolor (jda kolem bytu učitelovic): © „Dovolím si
jen na slovíčko s vámi promlavit“. — | Pan učitel:
„Chcete se zajisté přesvědčit, jakou radorť máme z
toho pěkného zajíce, Běž ženuško, pro skleničku vína;
dostali jsme včera znamenité ze Znojmal“ Pan kon
trolor: „O, prosím, jen žádné okolky k vůli mnělé
Pan učitel: „No, to by bylo pěkné, abyste si s námi
nepřitukl |“ Pan kontrolor: „No, když už to musí
být, — mám ještě půl hodinky času .. . Vy však
moji pozornost příliš ceníte!“ — Pan učitel: „Když
je to tak maličká pozornost, to jste musel mít na
honě zpropadené štěstí, Vypravujte nám přece otom !*“
Pan kontrolor: „Na honě? vždyť já na boně ani
nebyl! Pan učitel: „Cože — tak vám snad toho Za
jíce někdo daroval?“ Pan kontrolor: „Ani to ne;
já jsem vzal pouze vašeho zajíce, aby vám bo ze
špižírny snad někdo nenkraď,“ Pan učitel a paní uči
telová: „Cože? Našeho zajíce?“ (Oba bledí vyjeveně
a zděšené). Pan kontrolor: „No, ovšem; abyste snad
nepřišli o vaší nedělní pečínku; což vám to Verauha
vevyřídila?“ Pan učitel (mrsutě): „Ani sloval To
jste nám to pěkuě vyvedl; o zajíce připravil jste nás
přece| My jeme totiž vašeho zajíce poslali mé tcbýni.“
Pan kontrolor: No, to jsem to pěkně vyveď! To mne
sakulenteky mrzí! Paní učitelová. „UŽ se stalo, což
dělat! Pozveme se aspvň na zajice k mamincal“
Pan učitel (radostně, že nepřišel o celého zajíce):

su ženuško, dej so obejmout, sa ten výtečnýnapa
Opět jedem krok ku předu učiněn

založením katolického spolku, jehož jméno je: „Sla
vím“, generální podpůrný spolek pro Čechy, Morava
a Slezsko. Již často, zvláště však na katolickém saje
zdu toušili mnozí předáci naši strany po tom, aby
v naši straně katolické nezapomínalo se na hmotnou
stránku a zřízovaly se podpůrné fondy. Výše jmeno

vaným spolkem učiněnprvý krok, který bohdá nezůutane osamocen a srodí fondy nové v jiném směru.
V Německu, ve Švýcarsku v zemích alpskýcha j.
mají katolické spolky zřízené úmrtní pokladny, které
při úmrti člena vyplácejí větší obnosy svým členům.
V tomtéž směra pracovati má v zemích korany Če:

ské „Slavín“. Za malý měsíční příspěvek 16 kr. jiš
po roce členství dáváBůroky členům na pohřební pří
spěvek 100 kor. Který dle počtu let členství se stup
ňuje aš do 140 kor. Spolektento jest založen na zá
kladech ryze katolických a poctivých, vedení jeho
upočívá v rakou na prosto spolehlivých a osvědčených
našinců a proto Jse vším právem donfati, že vykoná
na prospěch náš zdatný kus práce. Správa spolku ve
de správní rada, která tabto se ustanovila: presiden
tem jest dp. Th. C. Jan Pauly, kaplan na Smichově;
vicepresidentem p. Váci. Kotrba, majitel knihtiskárny;

en<rálním řiditelem p. JUDr. Frant. Herman, mag.

Koncipient; míst.řiditelema Jan Vokou, živnostník;jednatelem p. MUDr Fr. Wirth;generálním poklad
níkem dp. Váci. Stejskal, kaplan u sv. Mikuláše; cen
trálním účetním p. Jan Kotik, knihkupec; kontrolory
p. Josef Šindler, účetní úředník hypoteční banky a
p. MUDr. Josef Žižka; zapisovatelem p. KarelŠvaro,
zlatník; správcem p. Váci. Stupka, mistr truhlářský
a F. Kroapa, obuvník atd. Spolek započne činnost svou
od Nového roku a bode míti ve všech místech v
chách, na Moravě a ve Slezsku svá jednatelství. My
přejeme mu hojného zdaru a vřele jej našincům od
poručojem.

Vyhláška týkajícíse podání přisnáník osobní
dani z přjmů a k danidachodové. A.Osobní daň
z příjmů. V základě $ 202. zákona ze dne 25. října
1896. č. 820 ř. z. o přímých daních osobních, článka
29. provádécího nařízení ku IV. blavě tohato zákona
a výnosu c. k. ministerstva financí ze dne 80. října
1898, č. 64.655. stanoví se tímto lhůta k podání při
znání k osobní dani s příjmů pro rok 1898. do 16.
února 1899. Podati přiznání povinen jest dle 8$ 203.

a 204. zákona každý poplatník, dohož poplatný roční
příjem 1000 zl. převyšuje, anebo kdo vyzván byl zvláště,aby je podal; doporučojese věsk, aby iti, kdož mají
příjem menší než 1000 zl. ale větší než 600 zl, ve
vlastním zájmu přiznání podali, byť i zvláště vyzváni
nebyli. Přiznání baďtež podána buď písemně neb ústně
u berních úřadů I. instance (berních správ, okresních
hejtmanství), v jejichž obvodu daň předepsati se má
$ 176. citovaného zákona. Podá li se přiznání pí
semné, budiž použito úředních formulářů (vzorec A),
které poplatníkům zároveň se zvláštním vyzváním od
úřadů berních dodány budou; poplatníci, jimž při
znání dodáno nebude, mohou toto u svrchu zmíněných
vyměřovacích berních úřadů aneb u obecních starostů
vždy bezplatně obdržeti. Pokud za poplatníky samé
i jiné osoby, jako poručníci, opatrovníci, zmocněnci
atd. povinni aneb oprávnění jsoa přiznání podati,
ustanovají 89 26%.až 266. zákona. Nebude-li přiznání
v předepsané lhůtě podáno, může daň na zíkladě po
můcek úřada po ruce jsoucích z moci úřední odhadní
komisí uložena býti. Kdo dále ve lhůté předepsané
nepcdá povinného přiznání osobní daně z příjmů, může
očekávati, že bude vzat do vyšetřování pro zatajení
daně ($ 243.) Konečně se upozorňoje zvláště na to,
že povianost podávatipřiznání a následky opominu
tého snad podání nejsou závielé na tom, bylo-li do
rnčeno osobní vyzvání podle $ 204. čili nic. Osoby,
které se stanou během berního roku 1899.poplatnými
tím, že se přistěhují do území, kde zákon platí, nebo
že uabudou stálých platů služebních v obnosu dani
podrobeném, mají ve smyslu $ 223. zákona ve 14
dnech po tom, co nastala okolnost, která zakládá po
vinnost berní, učniti příslušnému bernímu úřadu I.
instance -berním správám, okresním hej'manstvím)
oznámení u připojení patřičné vyplněného přiznání.
B. Daň důchodová. Přiznání o všech důchodech
dani důchodové podrobených $ 124. a 126. zákona,
vyjímajíc ty, z kterých daň důchodová dlužníkem se

sráší, buďtež pro rok 1899. podána nazákladě 5 186.zákona ze dne 25. října 1896, Č 220. ř z. a článku
18. prováděcích nařízení ku II[ hlavě tohoto zákona
během lhůty, ku podání přiznání osobní daně z příjmů
svrchu stanovené, u onoho taktéž svrchu uvedeného
berního úřadu I instan:e, který jest příslušen přijí
mati přiznání k osobní dani z příjmů Přiznání k dani
důchodové mohou býti podána buď písemně a použití
úředních formulářů vzorec H) nebo ústně a sice od
každého jednotlivého poplatníka resp. od jeho záko
nitého zástupce, tudíž i od každého dani podléhají
cího příslušníka domácnosti, pokud dle 13v. zákona
od podání přiznání není o .vobozen. Od právních osob
buďcež přiznání n těch berních úřadů I. instance po
dána, v jejichž obvodu sídlo právní osoby se nalézá.
Ustanovení shora pod A ohledně podávéní přisnávek
k osobní dani z příjmů uvedená, která se vztahují na
individuelní vyzvání u připojení přiznávek se strany
úřadů, na vyzvednatí tiskopisů u berních úřadů I.
instance nebo u úřadů obecních, na zmocněnía za
stapování při podání přisnávky, pak na následky opo
menutého podání, mají také v příčině podávání při
znávek k dáni důchodové obdobnou platnost. Konečně
ještě výslovně se podotýká, že i ohledně daně důcho
dové povinnost podávatipřiznání a následky opome
natého snad podání na doračení dotyčného osobního
vyzvání závislé nejsou.

Haojení lak vyplácíse znamenitě,Ukázalyto
opět výsledky dvou pokusů v Německu, ve velkém
provedené, Především proveden byl na podnět vlády
v posledních dvou letech velkolepý pokus s bnojením
lok v Badenska na 150 různých místech, rolufci do
stslí hnojiva zdarma a byli toliko povinoi o výsledku
pokusa zpráva podati, Výsledek byl, že ve většině
pokosných bospodářatví nejen sklizeno po hnojení dva
kráte tolik seua, jsko s louky nehnojené; ale fe seno
bylo i dvakráte tak cenné, jako z lonky nebnojené;
seno sestávalo totiž s většiny jetýlku a laskovin,
které — jak známo — mají nejméně dvakráte tolik
bílkovin, jako bídné traviny na nebnojených lukách
rostoucí. Zvýšila se tedy vzbledem-k toma sklizeň
luk po bnojení na čtyřnásobný výnos. Druhý podobný
pokus proveden v severním Hanoverénsku v okolí
městu Haarburku. Bídné, mechem porostlé louky dá
valy sena tolik, že se pýl prodeji utržilo za.seno 1
1 ha 30 mark, kdešto po provedeném hnojení utrieno
za prodané sono s 1 ba 150 mark — a vedle toho
vymísel mech, sítí a j. plevel. Že se ka hnojení tomu|
hodí výborně směs Thomasovy. moačky a kaioltu, a

sice 8—10 g kašdébo na ha, bylo jiš uve
deno. Na loukách mokrých, rašelinových nestňí nikdy
teké chyběti vápno, jehoš vezme se 40 až DO g na
be. Hoůj chlévský se ko'hnojení lak úéhodí. V pro
sinci, ledna a Únoru ee bnojí nejpříbodočjí. Čaká:
trpící zaplavením možno pobnojit po první senoseĎi.

Jak lze svýšitl výnosnost slepice?
Kdo chce míti z chovu slepic užitek musf: 1. Slepice
k chovu pečlivě vybírati. Ku podkládánímají se vo
liti vejce od takových slepic, které hodně mnoho ne
sou a to vejce velké. 2. Občasné výměna kohouta za
£a příčinou občerstvení krve je okolnost velmi důle
šitá; kohont muasfbýti volen zase jen od nejlepších
slepic, které se velkou nosností vyzuamenávají 3.
Ranná kařátka nesou brzy na zímu; začnou nésti oby
čejně v listopadu a jeou-li dobře krmena a mají-li
teplý karník, nesou po celou zimo, mohou-li se též
venku libovolně proběhnouti. 4. Staré slepice /přes 4.
léta) nemají se již dále držeti. Nesla-li slepice po 4
léta, pak se další držení její již nevyplácí, poněvedě
každým rokem na nosnosti značně pozbývá, nejlépe
ji tedy zabit. Paní statkářka Orlová v Dlouhém na Mo
ravě zkoušela dle „H. L“ jak krmiti slepice, aby
hodně dlouho nesly. Rozdělila tedy své slepice do
dvou od sebeoddělenýchkurníků. Do prvního kur
níku nasadila 10slepic ušlechtilého plemene, z nichš
dostala každá průměrně ke krmení: ráno 85 gramů
zrní (ovsa, ječmene, žita at) polodne 50 gramů va
řených vlažných brambor a večer 35 gramů zraí. To
činilo u každé slepice ročně 2ž a půl kg zrní po 8 kr.
a 18 a čtvrt kg brambor po % kr., tedy ročně potravy
za 2 zl. 40 kr. Krmení 10 ušlechtilých slenic stálo
ročně 24 zlatých, pak-li metrický cent cbilí počítá se
po 8 zl. a semčat po 3 al. Slepice tyto anesly dohro
mady 1406 vajec, čili každá průměrné 140 a půl vejce.
Prodalo se z toho 708 vajec po 2 krejcařích a 700
vajec po 2 a půl kr. Za vejce 10 ušlechtilých slepic
stržila tedy 81 sl. 62 kr. a prokrmila 24 zl, obnášel
tedy výnos roční 7 sl. 62 kr., čili u 1 slepice 76 kr.
ročně. V drahém kurníku bylo 10 obyčejných selských
slepic,z nichž dostala každá průměrně 10 dekagramů
vařených brambor, poprášených otrabami, v polodne
10 dekagramů téže potravy a večer 85 gramůzrna.
To činilo u jedné každé slepice ročně k brambor
po 2 kr. a 12 a tři čtvrtě kg zrní po 8 kr.; stálo
tedy krmivo jedné slepice dohromady 3%zl. 48 kr.
ročně. Výživa 10 elepic stála dohromady 24 sl 80 kr.,
tedy o 80 krejcarů více než oněch 10 ušlechtilých
slepic. Ašak obyčejné slepice snesly 1523 vajec čili
jedna průměrně 152 a jedna třetina a prodalo se 761
vajec po 2 krejcařích a 762 po 2 a půl krejcaru. Oby
čejné slepice anesly tedy vajec v ceně 34 sl. a 27 kr.
Slepice brambory krmená měla tedy ročně o 8
kr. dražší potrava, avšak snesla více vajec A výDO8
její byl o % zl. 68 kr. větší. Slepice ušlechtilé, zrním
krmené dávno již přepelíchaly a od nosení vajec ustaly,
kdežto slepice obyčejné, -selské krmené brambory asi
3 neděle jedna po drahé si odpočinuly a nesly dlouho
da zimy. V lednových“a únorových mrazech ustanou
ale již v února sase pilněnesóu. Oboje slepice se ji
nak ovšem pilně valy. Krmení slepic brambory
jest tedy lepší.

Zákon © upravení platů státních
slahů byl minulýtýden v poslanecké sněmovněpřijat
a sice v tom zoění, še nové platy mají platit již od
[. ledna 1899. S ustanovením tímto však není vláda
spokojena pravíc, že nemá dosud na tyto platy po
voleny nové daně. A tak prosadí vláda v panské sně
movně, že tato nepřijme zákon ve znění přijatém v
poslanecké sněmovně, ale že pfijme původní osnova
vládní. Poslanecké sněmovna v roce 1899 snad ne
bade míti ani času zákon o upravení státních sluhů
znovu projednati a tak státní slabové budou o rok
a možná i déle zkrácen, | Přílišná poslanecká horlis
vost někdy škodí. Někdy některý poslanec Čint ovšem
slepšovací návrby pouze proto, aby jejich brzké pro
vedení překazil. Tentokrát to činili zvláště avobodo=
myslní Němci a socialista žid dr. Verkanf. Tak při
pravili státním slubům k vánocím a k novému roka
pouze zlaté prasátko a nikoli zlepšení platů služeb
nických na 400, 450, 600, 550, 600, 650, 700, ne
čítaje v to Služební přídavky BO —100, po případě
60 až 250 zlatých.

Potravní daň s víma v bernímokresu
královéhradeckém bude vybírati v příštím a snad též
v 1900 roce p. Gustav Bakeš v Předměřicích.

Prodej ryb = obecních rybuíků byl
o svátcích vánoční vydatný. Ačkoli ryby byly prodá
vány za levné ceny, ntržen byl za ně slušný obnos.
Ka prodeji zbývá ještě asi 200 kusů kaprů.

Nezapomínejte chudiny a ubohých
ptáčků. Pro chudý lid, který jest bez výdělkuzna
mená tužší sima mnobé strádání. Také ptáčkové zkřeblí
a hladoví přibližají ae lidským obydlím prosice o po
moc a milosrdenství. Citliví lidé a dětičky jistě jim
neodepřou srnička a drobty přebytečné. Lidé zámosní
vzpomenou si zajisté, aby podporovali chudinské ku
chyně a polévkové ústavy. Přespolní a chudé žáky od

račajeme jmenovitě dobročinnosti lidí mohovitějších.
každé obci měl by se pro hladové dítky a ubošáky

sříditi polévkový ústav.
Juk se nakládá a udí masof Vny

nější době zabijí se na našem venkově nejvíce
šíků a vepříků žijeme protov době liboraných je

ftek, jaterniček aklobásů. Tyto poslední králují na
Moravě po celý masopust a v zámožnějších rodinách
ještě dlouho po něm. Moravské klobásy se dělají s li
bového na kousky rozkrájeného masa, k němuš se
přidá též něco orara. Maso naložené se trochu koření
a mimo to se dá do něho jeden neb dva stroučky
jemně rosekaného česneku, takže klobásy vůní Česne
ovou pácbnou. Na -to se nechají v -komíně starého

rázu 10 až 14 dní při volném topení uditi. Protože
do moravských klobásů přijde jen maso, koření ače
snek a ani kousek housky, vydrší na hambálku snadno
do dubna, ba i do května. Před jídlem uvaří se
v borké vodě anebo v-selí.. Zpracování vepříka při



sa
tučsš maso od liborého odřešou a tenší kusy roskré
její s rozškvaří na sádlo, kdešto tučné půle na
solí a udí pak na slaninu. Libové maso se udí zvlášť.

Tento spůsob zpracování mase vepřovéhohodí se zvláště pro. ty, kdeš tučného masa požívati nemohou.
Pak-li při odění made přiloží se Časem větvička ja
lovce, natáhne uzené maso žvláštní příjemnou vůni.
Co se týče nakládání vepřového masa, tedy se nej
lépe odporučuje tento způsob: Maso » čerstvě pora
ženého kusu vepřového (neb i hovězího' rozseká se
na libovolné kusy a nakládá se do čistých, dřevěných
škopíků; mezi kusy nahásí se cibule, vavřínové listy
a koření všech drahů; při tom se přesně přihlíží,
aby mesi jednotlivými kusy masa nezůstaly prázdné

prosory, nýbrš aby prostory ty vyplnily se menšímiousky. Také kosti nesmí se na sebe vratviti, nýbrž
oddělí se vždy částmi masitými. Je li m=so naloženo,
poleje ne jíchou, která botoví se následovně: 36 | vody,
4 soli, 100 g ledku a '/, kg cukru se smísí. Jíchy
musí býti tolik, aby maso nejen bylo jí úplně po
kryto, nýbrž aby pozatížení masa jícha několik em
nad masem stála. Po 14 dnech obdrží se maso krá
ené barvy, výtečné chnti, měkkó a jemné — předpo
kládaje ovšem, že bylo maso z kusu dobře krmeného
a nikoliv starého. Na to nechá se maso vyuditi. ©

Z hasičské šapy Královéhradecké.
Při ustavojící valné hromadě, dne 18. t. m. konané,

proredena byla volba funkcionářů župních a zvoleníyli: Al. Soukop, předseda sbora Králobradeckého, sa
starostu, Ad. Andres, velitel sbora Třebechovického,
za místostarostu, Jos. Ried! a Mech Knobloch, jed=
natel a hospodář sbora Králobradeckého, za jednatele
a pokladníka župního. Žapnímdozorcem zvolen Fr.
Fábnricb, pokladník sboru Králohradeckého. Do vý
bora svolení byli: V. Prokeš ze sboru Černilovského,
Fr. Hůla ze sbora Kuklenského, Ant. Lorenz ze sboru
Novobradeckého, Z. Červený zs sboru Slatinského, Fr.
Rejfek ze sbora Stěžerského, J. Podstata ze šboru
Třebechovického. Dvěma nezastoupsným sborům, Říb
skému a Sedlickému, ponechána volnosť ku jmenování
po jednom členu do výboru Nábradníci jsou vesměs
Ze sbora Králohradeckého a sice: Kozák Fr., Jirout
Fr., Kačírek Jan « Kotek Josef. Za přehlíž:tele účtů
zvoleni: pp. Fr. Ponec, řídící ačitel v Černilově, Fr.
Červinka, statkář ve Stěžerách a Ant. Bayer, řezník
w Kuklenách. Mrstem přístí valné hromady určen
Hradec Králové a ziroveň tóhož dne provede sbor
Králohradecký prvé veřejné šupní cvičení. Župa čítá
nyní 9 sborů, vesměs z okresu Králohradeckého, které
vsájemnoa pomoc si slíbily a záleží nyuí jak na sbo
rech, tak i na občanstvu, aby nové pro náš okres
organisaci hasičské vatříc př.šlo a ji všemožně pod

rovalo.
Měděné krejeary rozloučíse o Sylvestru

s naší veřejností, avšak do konce roku 1899" budon
krejcary brát úřady. Krejcary různé velikostí, formy a
ceny raženy byly u Dás počínaje r. 1662.

Veledůležité pro mašl organisaci.
Th. C Jan Pauly, kaplan na Smíchově, sepsal velmi
praktickou a nám dávno potřebnou brožura: Poli
tický katechismaa pro náš lid, sestavenýpo
polárním slohem ve vhodných otázkách a odpověděch.
Čtenář v jedné hodině zasvěcen jest do základních
myšlenek politiky, p:učen o ostatním právu Českém,
© samosprávě, volbách, volebním právu, daních, o 80
ciální otázce, o křesťanském soc'alismu, a odkládá
brožurka jako křesťanský social. Brožurka ta může
naší straně velmi mn.ho prospěti: našince poučí a
nové příznivce získá, a prato jest záhodno, aby ji vld.
duchovenstvo i katol. spolky bromadně rozšiřovaly.
Dostati ji lze v Praze v Cyrille-Meth. knihkupectví
1 kus za 12 kr. Na venek zasílá se 10 expl. Prospěch
naší strany žádá, aby katol. spolky nějaký obnos na
ni povolily a zdarma ji šířily. aby majetnější příznivci
naši strany ji ve větším mnofství objednali a rozdali.
Učme se tomu od socialních demokratů.

Batovcův politický kalendář a ad
ressář, schematismusa statistika zemíkorunyČeské
na rok 1899 již vyšel. VII. ročník zdělán jest rovněž
na zakladě úředník adělení a rozeslaných dotazníků
a vyniká opět přebohatým obsabem. Pro vsdělance,
zvláště pro dachovní, úředníky, advokáty stal se Ba
tovcův politický kalendář nezbytnou příračoí knibov.
Kalendář letošní vyšel s přes 300 menšími i většími
původními vyobrazeními, disgrammy, tabulkami a že
lezniční a národopisní mapou zemí českých ve třech
barvách. Cena 1 zi. 50 kr. Poštou 1 zl. 66 kr.

——m

Zvěsti z východních Čech.
Z Člatěval. Ples čtenářskohoapodářskébe

eedy v Čístěvsí konati se bude 8. leďna 1899 o půl
7. hod. večerní v hostinci „u Vejtěchů“. Vstupné pro
zvané obnáší z koruny.

V Jareměří vatoupí v šivot hlavní berní
úřad dne 1. ledna r. 1899.

Z Čáslavi. Městský rozpočet na příští rok
vykazuje 71.899'19 7|. vydání a příjem 50.098'64 zl.
Bchodek činí 21.800'66 zl. Na uhražení schodku vypí
de se 41 proc. přiráška k 53.479'04 zl. přímých daní,
což vynese 21.936 41 el. V loni obnášely přímé daně
v obcí Čáslavi 57.707:88 al., tedy o 4.228"84 zl. více
neš letos, coš representuje pro obec ztráta 3424 proc.
přirášek, čili okrouhle 1788 zl.

Z Třebomíma. Omladina Třebonínaa okolí
řádá dne 81. t. m. sylvestrovsakou zábavu pěvecko

udební a deklamatorní s pestrým programemv ho
stinci p. Skořepy v Sonňově. Po 6 taneční zábava.
Začátek v 7 hod. večer. Vatupné-za osobu-1 korona
bez obmezení dobročinnosti, Čistý výnos věnovÁDsa
řízení lidové knihovny.

Libřle. Dne 36. prosince konala se u nás o
8. hodině odp. první slavnost vánočního stromku, kte
rou uspořádal místní duchovní správec dp. Jan Ka
rásek. Slavnost zahájena modlitbou a vánoční písní.
Po srlečné promlavě dp. faráře rozdány pak dárky;
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dostatosa sb věšíkydítky- "šádoneno,by příští
"játa konale be olavnost vánoční ve velké budové školní
a spojila se všdy s podělováním s nadací, zalošených
prosdejšíchudédítky. —-. 418,
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: Z Přelouče. (Slétnostníměsíčníschůse. —

-Zavšené siěoly. — Oslara jabřtex“jeho Veličenstva.)
Dne18. prosince“ konal vzdělávací -kžesťaňsko-katoli
vký socialní spolek „Svornost“ ve Přelouči měsížní
ochůsi členskou slavnostní, Cílem schůze bylo oslaviti
obě jabilea jak démantové av. Otce Lva XIII. tak
zlaté panovnické císaře a krále Františka Jóvefa I.
Dle programu zahájil vys, důst. pan předneda veřmi
četně natštivenou schůzi vřelým proslovem o obou
vznešených oslšvencích Zmínil se o liberalismu, o
jeho následcích, a že dosud to nejhůře v Rakouska
nevypadá, hlavní zásluhu přičtl jeho Veličenstva ju
bilulícímo císaři a králi. Vznešený, obětavý aie i
trpce Bohem zkoušený panovník tento jeet upřímným
ev. Církve a nejvyšší hlavy její svatého Otce Lva
XIII Vzpomněl dobroty, učenosti, lásky a sebezupře

ní sv. Otce a provolal oběma ozneeným jubilantům„Slával“ Obě provolání od účastníků byla hlačně
akklamována. Na to ostatním řečníkům zbyl úkol
podati životopisy obou oslavencův. Jeho Veličenstva
život vylíčil vdp. Em Balcar, místopředseda, a Jeho
Svatosti životopis podal jednatel spolku Jan Mikan,
místní kaplan. Schůze byla veskra animovaná a měla
ráz opravdu slavnostní. Spolková místnost byla ozdo
bena podobiznami obou oslavenců. — Po dubu tří
neděl všechny místní školy obecné i měšťanské, jakož
i ve Výrově, byly zavřeny pro epidemické nemoci me
zi školní mládeží. Snad jenom jedno dítko podlehlo
chorobě, ale zdá se, že epidemie jestě nevymizela.
Tíat) pondělím vyačování pravidelně opět započalo.
- Protože 2. prosince t. r. školy byly zavřeny osla
va císařského jobiles konala. se minulý pátek
23. prosince 1898 přiměřenou promlavou a slavnými
služt.ati Božími. Po tom byla chudá školní mládež

člena vánočními dary jako každoročně čšatetvema
obuví.

e „Novým“ pořadá zpěvácký spolek „Hlahol“ v Nechanicích sylvestrorskou zábavu dne 31. prosince 1898
v eále p K. Doskočila v Nechanicích. Na programu:
Zpěv, kuplety, solové výstapy. Po vyčerpání programu
taneční zábava. Začátek v 7 hodin večer.

Z Jičína. Veschůzi městskéhozastupitelstva
projednán byl dne 17. prosince městský rozpočet na
rok 1899. Veškeré příjmy obnášejí 66-149 zl. 47 kr.,
suma všech vydání činí 86.043 zl. 57 kr. Schodek
20,844 zl. 10 kr. uhradí ae S5proc. přirážkou: 16.400
zl., a z očekávaného daru z výtěžka obecní spořitelny
B.444 zl. 10 kr. — Při jednání o rozpočtu obecním
zvolena k prozkoumání došlých nabídnutí k zařízení
pro elektrické osvětlování komise z městské rady a

p V. Fejfara, E. Stampfa, Fr. Broula, a zmocněna
komise, aby ai přibrala znalce.

Z Pardubic. Naše okresní zastupitelstvo
konalo v úterý 27. prosince dopoledne řádnou schůzi,
v které byla podána důkladná zpráva o Činnosti okres
ního výboru. Na to byl přijat návrh téhož výboru,
aby cevtářský fond v obnovu 234468 zl. odevzdán byl
zemskému pojišťovacímu fondu císaře Františka Jose
fa I., jakožro zvlášrní fond bonifikační, Obresní dům
čp. 120 na bílém před.néstí věnován byl bezplatně
účelům okresní stravovny, pokad se tam nezřídí okresní
sirotčinec neb chorobinec. Posléze vyřízen 1,1 okresní
rozpočet na r. 1599 a povoleno žádostem některých
obcí v okresu.. — Rolnická škola má býti v Pardu
bicích již příštim školním rokem otevřena. Okresní
zastupitelstvo povolilo každoroční subvenci 500 al
na její vydržování a 300 zl. dasovala na její zařízení

Z Kutné Hory. V městěnašem bylov po
sledních dnech velice živo, neboť volební agitace při
vrženců páně Macháčkových dostoupila vrchole. Pra
vil jsem minule, že konservatirní atrané ani nena
padá postaviti za nynější rozhárané politické situace
poslanec. kandidáta z vlastních řad. Co by tuké dělal
na sněmu mezi mladočeskými poslanci, kteří pro samé
slibování padají z bláta do louže a nechtějí viděti
abědované nynější poměry, které sami zavinili. Samo
statní voličové nechtějí více blepě jíti za Heroldy a
Pacáky a proto byli proti kandidataře jejich pana
Macháčka. Voličové, jimž se nynější politická zababně
lost nelíbí, vyslovili „se pro kandidatura pana Prokopa
Slavíka, aby dali výraz své nespokojenosti s nynějším
stavem. Litovati jest, že pan lékárník Prokop Sla
vík do volebního rucha rozhodné nezasáhl. Snad má
osobní pří-iny ee rozpakovati a počítati na knoflicích:
mám, nemám, mám, nemám .. . nemám... . Neza
zlíráme konečně, že někdo nechce vyjíst polévku, do
které jiní nadrobili. Paseivního chování při volbách
vyažitkovali páni agitatoři a „Pudvysocké Listy“ co
nejvíce. Prohlásili, že pan Prokop Slavík nekandidaje,
že nikym kandidatora mo nabízena nebyla, a že jeho
jméno na leták dáno bylo bez jeho vědomí a svolení.
Četní voličové sedli agentům na lep a myslili si:
„Nač voliti, když pan Prokop Slavík nechce býti vo
len?“ — Skodanaší strany to ovšem není, neboť ta
neměla při volbě čeho ziskati, an p. Slavík je Mla
dočech, kterého si ovšem jinak váží. — Největší ve
selost způsobila zde minulý týden afféra dp. Kotíka
a redaktora Hejnice. Veřejná omluva Hejnicova a po
mlava nespravedlivě a sarově jim napadaného dp.
Kotíka, který sáhl k citelné sebeobraně vyvolala ve
selost a poznámky jako: Redaktor Hejnic se již zpo
vídá, bude snad činit také pokání, neboť biřmo
vání a pomazání jiš dostal, zdali to po

"slední, to ovšem nevím. Pánové Ladeslav, Hylský,
Josefy, Jelínek atd. atd. ti nám to snad lépe poví.
Ano, ano pane Hejnici. V Kutné Zoře následkem va
ších štvanic a osobního napadání dostoupily již věcí
daleko. Smutno jest, še neprávem napadaní musí si
zjednati osobní zadostučinění neobvyklým způsobem.
Inu, pan Hejnic tiskové opravy nenveřejní nebo sko
molí a ta musí přijít patisk, ovšem nehonorovaný.
Pen redaktor Hejnic se prý dal ohledat. Zda-li pan
doktormu napsal: visam jiš dostal, třeba
ještě repete, oršem nevím. Jeden starosta na
Kutnohorsku před lety dle „Podv. Listů“ takové vi
eum repertum napsal, — Jak svědomitěotcové
města Kotné Hory povolují obecní náklady a jak po
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volenégákieji se askutečňajío tom podaly„L. Proudy“
tenfo zajímárý obrázek,který ona "prozfravým

Hofe nejlýpý objasní. Ve schůzi obecního zastupitel
ěleno od p starosty, že musl býti v pi

vovaře rešeřvcár © příslušenstvím v okrouhlé sumě
19.000 zl., by tedý položkuonu zastupitelstvo povo
lilo. Ovšent Žese tak stalo, pouze p: Slavík si vyhra
dil, by se mohli i' ti obecní zástupci, kteří nejsou
v pivovarském odboru, do pivoraru se podívati. Po
schůzi někteří páni tam šli, jaké však bylo jejich

překrepení : reservoár tam již v plné kráse stál. Taové vodění za nos bylo přece jen trochu smělé a
proto pustili se dop. rady Fuxy,jenž je referentem
pivovaru; ten se ale zaklínal, že o ničem neví, rov
něž tak i členové odbnra. Tak vida, není ani před
referenty tolik respektu, by se jim řeklo, že věc je
už hotova, když už je p. starosta takový „odborník“
a vše obstarává sám. Jak hloupě vypadá pak takový
referent před zastapitelstvem. To se rozumí, že ai
v pivovaře na ta samovládu a ignorování pohubo
vali, ale víc nic; kdo pak teď si pana starostu roz
hněvá — smělec nebyl by zvolen, to tak! Je tam 36
hr.inů! A může míti občanstvoradost| Skoro se není
čemu divit, že p Macbáček si vlastně dělá co chce
a nikdo téměř o mčem neví, — Velká většina obec
ních výborů myslí jen na sebe a o prospěch obce we
nestará.

Z Čermilova. Katol. nár. Jednota pro Čer
nilov a obolí konala 8. prosince t. r. valnou hroma
da, při níž přednášel vel. pán J. Mynařík zČernilo
va o spolkovém odznaku. Jednatel p. ač. J. Vrabec
z Librantic podal na to důkladnou jednatelskou zprá
vo, jež schválena byla, jakož i ostatní zprávy knihov
níka a pokladníka. Členů má jednota 130. Časopisů
a knih kupuje veliké množství, Do každé z šesti osad
posýlají se 2—5 časopisů, v čírárně spolkové jest jich
pak vyloženo 7. Čítárna jednoty jest nyní v hostinci
p. J. Jindry v Čern.lově. Při valné hromadě asneseno

vybráno naň 5 zl a uprsáno 40 zl. Nový výbor usta
vil se a jsou v něm tito pánové: Dp. farář J. Seidl,
předseda; J. Malý, rolník z Černilova místopředseda;
Ant Toman, rolník z Černilova pokladník; J. Myna
ik, kaplan knihovník; J. Vrabec, učitel z Librantie,
jednatel. Členy výboru: Jos. Černý,rolník z Cernilo
vu (rev. účtů), MUDr. Ar. Pekař (rev. účtů). Bedřich
Havlae, rolník. Z Librantic: p. K. Felix, rolník,
V. Baše, rolník syn; z Bukoviny: p. V. Toman,
rolník; z Divce: p Falta, starosta, p. V. Černý,
rolník; z Lejšovky: p. Jan Cejnar, rolník.

Ze Žlunle. Od 1i.—18. prosince konána
bla ve farnosti Žlunické obnova sv. missie. Ačkoliv
bylo počasí nad míra nepříznivé. zúčastnili se farníci
jak ve farním tak ve filialních chrámech Páně Chrou
stovekém a Kozojedském s pravou obětavostí v hoj
ném počtu sv. missie. Výteční kazatelé z tovaryševa
Ježíšova dp. Jemelka a Kaláš popílili úspěchů veli
kých kommunikantn přistoupilo na 1300sv. Stola Páně.

Jednota katol. českého učitelstva
shromážděná v pondělí v Hradci Králové projevila
soustrast J. Ex. hraběti Thunovi předsedovi nad ne
nahraditelnou ztrátou jeho choti. Ve čtvrtek odpoledne
došel z Vídně tento telegram; Jednotě českého kato
lickéno učitelstva v Hradci Králové: Vřelý dík za
projevenou soustrast. Thun, předseda ministerstva.

Z Kutné Hory dostali jsme ve čtvrtek po
6 hodině tento telegram: Volba poslance dopadla
slavnostně: Staročeský kandidát Slavík. lékárník
532 hlasů, Macháček sturosta kandidát strany

mladočeské 129 hlasů. Učastenství veliké. Volební
komitél. — Poněvadžpan lekárnik Prokop Slavík:
nebyl Staročechem, naopak od hnutí mladočeského
nejméně od r. 189y stál v popředístrany mladočeské,
tedy ovšem telegram neyěříme a Boudíme, že pravdou
jest opak telegrafické zprávy pocházející patrně od
přivrženců pp. dra. Pacákaea Macháčka, a tiro při
vrženci vi důslednými jen ve lhaní a falšování veřej
ného mínění.

P. T. pánům čtenářům »Obnovy« vy
slovuje redakce a administrace »Obnovy«
nejsrdečnější přámí k novému roku.

Velectěných dopisovatelů žádáme za
čelné a stručné místní zprávy a za udání
adress hostinců a pánů, kteři by Obnovu
odebírali mohli

"Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 24. prosince 1898. I hl.

přenice xl. 800 až 8 15, žito sl, 660 až 580, ječmena
450 až 500. oven zl. 2-10 až 2-95, proso zl. 480 až
5-00 vikve sl. 486 až 520, brachu zl. 7*50 až 1100,
čočka 2l. 1400 až 1500, jáhly zl, 900 až 900, krup
900 až 18-—, bramborů zl. 1:20 až 1-40, máku 19 zl.,
lněného semene 8 sl., 100 kg. žitných otrop 6-26 sl.,
1 kg. másla čerstvého 116 sl., 1 kg. sádia vepřového
0:86 sl., 1 kg. tvarobu 0-16 zl., 1 kopa zelí 200 rl.,
1 kopa kapusty 1:00 sl., 1 bl. cibate 260 sl., 1 kops
drobué zeleniny 1-50 21.. 1 bl. mrkve 070 sl., 1hl, ja
blek 0-00 zl., 1 hl. krašek 0'00 sl.

(Zasláno)

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv Jána Nep. v Hradel Králové
bude

vestředudne4.lednao 9.hodinědopoledno
v diecásním spolkovém domě „Adalbertinu“, JiHíková tří

da č. 500 I. v Hredoi Králové.

Dr.Jam Soukup, Dr.František Reyl,
předseda. jednate).
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Velesl. c. k. místodržitelstvím koncessovaný

Elektro-teochnaickýnoptickýzávod

Bran, DATDAPŮ
VHOŘEKUTNÉ

odporučuje sa

nejvhodnější dárky vánoční
brejle a akřípce ze zlata, nikln, želvovíny a j. Kukátka
divadelní v skvostné úpravě. Teploměry okrasně prove

dené, tlakoměry přesné ukazující, rýporadia výtečné jakosti, lupy a dalekohledy a j.

OP Velkývýběrmechanickýchhračekl
parních strojů, elektrických motorů, locomotiv k ním pří
sloších strojů, vozíků a kolejí aj. vše ve skvostné úpravě

a přesné jdoucí.

Jedinýoprávnéný sávod ku sařisování telegrofu, telefonuromcsvodu v Kutné Hoře.

Elektrické světlo v každém rozměru.
Správky a opravy rychle a levně! Na venek obratem

posty!

KX XKXOCYIDOOOOOOOOOOX
Uměléa stavebnítruhlářství

Josef Netuka
Hradec Králové, Slez. Předměstí

doporoučí se ku zhotovení všeho draohu nábytku
z celisvého dřeva ve slohu renaissaněním, mo
derním, apglogothickým a vůbec v každém jiném
žádaném slobu a vše v přesném provedení. Těž i
veškeié práce stavební, kostelní, stavby portálu a
t. d. vše v obor ten sahající. Vzorky jsou k na
blédnutí. Příslušné zakázky vyřizují se co nespo

leblivěji a v cenách nejmírnějších.

»m.———————————>
PB“ Nojlepši"B

SOvÁDŘOU SUVOVIA
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

K. Nesňal v Uherském Brodě
(Morava).

MB*Založeno 1843. ©

JAN KALIS
hodinář a zlatník

v Rychnově n. Kněžnou
doporačaje

svůj hojně zásobený sklad zlatého a stříb. zboží,
hodia kývadlových, kapesních v cenách mírných

a se zárukou.

Vhodné vánoční a novoroční dárky u
velkém výběru.

Právě vydaná

Česká mše pro lid
na slova Boleslava Jablonského

(«Tobě, Pane, na výsostí . . „-)
složilFrantišek Eicka.

Op. 15a Vydání pro smíšený sbor s průvo
dem varhan (neobi) Purtitura a hlasy za 1 al.
50 kr netto, hlasy po 15 kr. netto. 1540

Op. 15b Vydání pro jeden | dva (dětské) hla
sy s vodem varhan nebo harmonia
partura a hlasy za 1 zl. 30 kr. netto, hlasy po 12r. netto.

Nápěv s textem za 10 kr. netto,
NakladatelFr. A. Urbánek, český knibkupec

v Praze, —vedle Národního divadla.
OB“ Prvý český závod hudební. <
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Domek se zahradou
v Žielicích blíže kostela, příhodný pro pensistu

MB-prodá "W
Jan Ryšavý,

v Lužci pošta Chlumec nad Cidlinou.
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ŠŤOURAČ. Ceníky zdarma

BM 22 MOUDO(WEW LB >- < o >.„=———
Vánoční a novoroční dárky.

Mp-INejnovějšíJi
dámské rukávsíky adámské kloboučky
s kožešiny; novotiny:dámské kočlčky a
límce; velkývýběrkožešinových podšívek
pro pány a dámy; cestormí kožichy a ná
možníky; různýchdruhůkůže do kožichů

nabízí
v nejlevnějších cenách

WS-Kupujte české losy. -©
věoné loterie

OS výstavyarohitektury a inže
nýrství vPraze.

Hunirfin:Demantový šperk
v ceně 25.000 korun.

Celkem AÚ rýhor r ceně 100) 00 kor.

Tah 2. ledna 1899.

Fr. Beran,
kožežníkv EXIradoi E rálové

© Svatojánské náměstíč. 170. ©
WP*>Velkývýběrčapek a připínacíchlímcůpropányi
Zároveň veškeré ko'ešnické práce, opravy 8 pře

dělávky řádně a levně se zhotovují.ne nnkh
OOOOOO000000000000

n k Nápěrům Oltáře /čes.)
FV l] Va al vyšelsešit[LStran28for

máta "/,, cm. Obsahuje
písně pohřební adventní, vánoční, po zjevení Páně,

postní, velikonoč.í, k Božímu Těla, svatodoučnía něteré s obecných mešních celkem 52 nápěvů'
Cena brož. výtisku 80 kr., poštou 85 kr.
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LUDVÍK NEJEDLÝ,

v Novém Bydžově
dříve v Hradci Králové

odporačuje svůj atelier k provedení všech de
korativních

male Kostelů9
při trvanlivé malířeké technice.

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckéhospracování, restauruji staré malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
luji obrazy nové. 2)

Návrhy va slohu stavby kostela se na
požádání ochotně vypracují a rozpočty předloží

OOO6 Nejstarší závod soukenický
v Rychnově n. Kn.

JosefJaroš
(majitelAnt. Jaroš)

nabízívelk výběr látek pro dobu

pdzimní a zimní
všeho druhu v cenách rejmírnějších.

oo

Cenynejmírněj

Zvláště uposorňuje na látky pro
vld. duchovenstvo a úřednictvo.

Svůjksvému!

Vzorníky na požádání franko. Objed
návky vyřizují se vzorně a rychle.

(©HB"Na zvláštní požádání prodává se
téžna splátky."i

Založeno r. 1821| dosezí

poctěna CEROU výstavy pro zdravotnictví a ošetřování ne
mocných ve Štutigartě r. 1800., jest dle lékařských úsudků
a děkovacíchpřípisůjediným vskutku reciním a
neškodným prostředkemku docílení plného a buj
ného vlasu u dam i pánů, jelikožina zamezení vy
padávání vlasů a tvoření se lupů; i zcelamladí
pánové dosáhnou její užívánímmohutného knáru, zá
ruka za výsledek a neškodncst. Tyglík 80 kr., pošt neb

dobírkou go kr.

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

ve své vlestní dílné na “emdté truhlářské i čalou
nické snažší vyrobené

DW pórovky a žíněnky, U8
spony a záslony do oken, hladké i zdrhované dle

franc. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

Samé
nejnovější soustavy

práce solidní ceny levné
dovoračuje

< ČENĚK BUBEN»
kočáruník v Hradel Králové.

Vysnamenáno na výstavách: V Jaroměři stříbrnou, v
Dobrušce zlatou, v Praze státní bronzovou medailif,.
v Hradci Králové nejvyšší vyznamenání čestný d plom

s právem rašení slaté medailie s koranou.

Ohromnéznámka: Kotva.

LINIMENT. CAPSICI COMP.
z Richtrovy lékárny v Praze

uznává se za vyborné,bolesti utišující natírání; jetvaskladěve hlékárnáchsa40Lr.,70kr.s1zl.
Všeobecně oblíbený tento

domácí prostředek
žádej vždy jen v původních láhvích s naší ochrannou
známkou„kotvou“ s Riohtrevy lékárny.(=
Buď opatrný a přijmi jen láhve s touto
ochrannou známkou za původní přípravku.

Richtřova lékárna „U zlatého Ira“ v Praze.



umělecký závod J08, KIKSLIGŮ
v Hradoi Králové

vedle hotelu »Merkur“ doporučuje veškeré nejnovější

obrazy a zrcadla
v nejrozsáhlejším výběru ve skvostných rámcích vlastní výroby. Ze
jmena obrazyMindony a Krista, prévé vydané„zvolení Jiříka

Poděbradského“, „Oldřicha Božena“ ati.

«5" výhodnějinež jinde. “jšj

Oltáře a veškeré práce k stelní provádí se přesně dle slohu
solidně a levně.

Dále odporučaji avůj nově zařízenýobchodpapírnický
se všemi druh píra a potřebami psacími a kreslicími, lístky

3 i pohledy, alba, kasety atd. atd.

X
VÁ:kolc 9ona

hd 697)00

Jan Stoupav Praze,
Václavské náměstí číslo 32.

doporučojezávodsvůjveledůstojnému dachovonstru
a abízí v nejsolidnějším provedení s cenách nejlevnějších:

Železný nábytek,
matrace žíněné, s jemné dřevité vlny neb moř.řasy, matrace pérové | drátěné,

Přikrývky flanelové, zo srsti velbloudí valchované,
přikrývky prošívané,

bonně všech drubů, veškeré potřeby lůžkové, koberce do
ložnic, jídelen, salonů, voskov. parketové koberce,

pravé anglické inolleum,
záclony krajkové i látkové, slory, draperie, konsole, závěsy

do oken,
elegantní židle, křesla, houpací lenošky, klekátka,

jakož i všecken nábytek z ohýbaného dřeva.

Podrobné obráskové cenníky sdirma a franko.
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U Úplné zaMízenídobročinných ústavů. Úplné zařizení
č bytůsoukromýh. P

Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučaje

Karel Zavadil,
"zlatníkapasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

„vše slině v ohni zincené a stříbřené začseručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též va lhůtách. Opravy,

. smovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
zašlou se již svěcené 6e astvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů
nádobek na av. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

Dekorační malíř a poslacovač

JAN BARTA
vRychnověn. En.

Staré náměstí čís. 79.
doporučuje se P. T. dachovenstvu a pa

tronátním úřadům

4 pro malby ohrámů a po- :; zlacování oltářů
a veškerých potřeb kostelních.

Malby podobízen v barrách i kreslo
ných, dlezaslaných malých podobizen,

za jichž správné provedení se račí.
Ceny co nejmírnější. 209

Plány na malby kostelů vypracuji na
ní ve všech slozích s přilože

nými rozpočty.

Dlabačovi české zákusky
„jsou jakosti nedostižené bal. 25 kr., 50 kr.

Lomnické suchary
= 1 kg 80 kr., 1— zl., 130 zl.

Císařské suchary
1 kg 150 zl.

Čajovézákusky
t kg 150 zl., 180 zl., 2-10zl.

Novinka!Gufreutes Pariserin Novinka!
1 kg 250 zl.

Velkývýběremkrovinek na vánoční
stromek krabice 1-— zl. až 450 zl. a výše.

Velkývýběrdortů, enkrovimek ku bo
zstinám a pod.

„Pošťovní sásilky Akrát denně od 5 sl. počínaje

Zuatlá franko stanice.

Karel Dlabač.
Jičín. Čechy.

AN
E) AGO DN

K rozkazu Jeho Excell. nej
důstojnějšího p. Dra. Jana Chri
stiana Roosa, arcibisk. ve Frei
burce
piše veledůstojný pan Dr. Werthmann,

aroibiskupský dvorní„ěplan o spisechDra K Maye:
Jeho Excellence se zd7mempřijala zprávu o

těchto publikacích. Bude ku sv/ášínímu uspokoje
ní Jeho Excellenci, jestliže tyto kniby u obecen
stva, vážné četbě odvyklébo zakradí, anebo aspoň
zatlačí rozmanitou nemravnou, svůdnou a senti
mentální literaturu.

Ze spisů Dra. K. Maye vychází právě v
nezkráceném autorisovaném překladě českém nej
lepší jeho cestopisný román +/o slopě zlého čínu«
s ilustracemi J. Ulricha ve dvouarchových seši
tech po 15 kr. Předplatné na 10 sešitů zl. 150,
přijímá každé knihkupectví i Nakladatelství Jos.
R. Vilímka v Praže, Spálená ulice č. 13.

"1, soukeník

J dl Horák vRychnovén,K
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

- ovláatní výroby

pro dobu podzimní a zimní,
Též velejemné

látky na taláry,
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bez zvýšení cen!

pravý, z italského vína, tříletý, 1 litr
Cognac po 3 zl.

Gognar 2, 9zprr6bošera, + te po

Slivovici starou 1 litr po 80 kr.

Borovičku pálenou z tatránských jalovčinek, 1litr po 80 kr. vše jakosti výborné
avšak v cenách jakosti přiměřených, na

bízí závod na zužitkování ovoce

JU.. dos, Tomáška ve VysokémMýtě.
Cognac, který se z uherských továren

litr po 80 až 1 zl. ve velkém prodává a do Prahy
v značném množství dováží, nemůže býti a není

cognac pravý, nýbrž padělaný; neboť 1 litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého, když
2 apparátu teče, 1 zl. 50 kr.

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys. Mýto
obal neb soudky účtují se v cenách vlastních.

Vzorky zasýlají se zdarma a franko.

OE> Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15pro

cent.

k
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Z
GRAND--HOTELU

v Hradol Králové

vojenský dne1.ledna1899

Vstupvolný.koncert.
kk7

Humpolecká
sukna a lodny.

Dámské lodny.

**

k" Modnílátkyoblekové na zimníky a
haveloky z čisté ovčí vloy v levných ——

„cenách doporučuje

Karel Kocian,
soukenický a první zasílatelský závod

v Humpolol.
Vzorky k nahlédnutí franko.POLI

(těnému obecenstvu rádce Královéa okolí!
“4> 57© “

Dovoluji sobě zdvořile oznámiti, že dnem
1. ledna 1899

otevřa nově zřízené a vším pohodlím

pajření

Vanové lázně
v Malšovicich.

O hojnou návštěvu a přízeň prosí v úctě
dokonalé .Alois Celler,

dříve J. Kleln.

Výbornou chuťkávy docilite

ydrovy
a Kdy

silne!



Do Hradce Králově A okoligy

Všemsvým velostěným P. T.jdnám
hostům, přátelům a Dřísmivcům

k nastávajícímu roku a prosím o další příseň
a hojnou mávšičvu odporučuje se k další Tich
dlahosklonnosti

nejoddanější

Adolf Bařtipán,
„kotel wučerného koně“ v Hradci Králové.

MS“První křesťanskýzávod. i

Hlavní sklad koloniálního zboží ve velkém
© hlavní sklad všech druhů petrolejů ©

různých známek za ceny tovární

v Hradci Králové,
Hlavní náměstí.

Velectěnému obecenstvu doporučují svůj hojně zásobený sklad
cukru soli a veškerého osadnického zboží.

Hlavnédoporučujikávy v pětikilogramových ba
ličkách různých druhů protidobířkám a dice:
Santosbalíček Škg 1.. 22 Ba —
Viktoriajemnéchuti Bkg. . .... .... „521.50 kr.

Manilla bkg -< . <... 2.2 862. —
Středoamerické druhy

kávy více drahů v 6 zl. —
Honduras 5kg.. . <.. .. -621.60 kr.
Laguaira 6kg..... .... 72 —
Gnatemala bkg . . -2 2. 721,50 kr.
Javaholandská 5kg.. < +.. 81. — ?
Guatemalavelejemná© Okg -.. . . <.. Bzl 60 kr
Menadoapret. 6kg.. .. <... 8 zl.50 kr.
Menado jemné b6kg.. .. . . 2.2 92150 kr
Geylon pravý 5 kg 9 zl. 50 kr.

pe- Kávypražené m
na přírodní cestě bez přimichování vody a různých praeparátů
kg zl. 1:20, 1.25, 1:35. 145, 1:55, 160, 1.70, 1.80, 1-90, 2—,

za ceny nejlevnější.

Největší dům na pevnině!

Vysnamenán 50 medaliemimi slotými a 10 čestnými!diplomy.

„ (OENac.:(omp

vHradciKrál.Izedostativ lekárněs.K.Hubáčka.

Umákcký úslav

málu na skle

Tkrát prvními ce

nami vyznamenán.
okna chrámová každého

slobu © provedení se zaru

j Čením práce nejmodernějším

požadavkům vybovující.PEB“ Cenníky, rospočty atd.
veškerá odborná rada zdarma.

kind rarkan
k Nápěvům Oltáře (českého)

sešit druhý.
Obsahuje písně mešní obecné, za zemřelé, písně k Panně
Marii, k úctě Svatých, při sv přijímání lidu, před ká
záním, po kázání, písně k požehnání, k díkůčřnění (Bože,
chválíme Tebe), bymoy: papežskou, rakouskou, litanii
k Pánu Ježíši Otče náš,- Zdrávas Maria, litanii Lore

tanskou (celkem 40 různých písní).
Stran 20—56 —4' na silném papiru v tuhé obálce

brožováno. —Cena 80 kr., poštou 85 kr.

Sešit první v tých rosměrech:a v léše úpravě salutéš cenu.

PB Sešit první a druhý. brožovaný v jedno— 160 zl, poštou 1:70 zl. ji 

Objednávky obratem poštyvyřídí

Bo kidskému 1dn Králové..

E"3a

A STm

ZE
V úctě podepsaný klade sobě začest, vele- s

ctěnému P.T. obeceostvu v Hradci Krá- k

k novému roku

Zároveň připojují vroucí své díky za věno
vanou mi hojnou přízeň od otevření mého závodu
v „Grand-hotelu“ v okresním domě zde jakož
i prosbu, by mi ctěná přízeň i na dále zachována

„A byla. o

ě S veškerouúctou vvře Josef Morávek, |Xfý
JM hotelier.K 1
(368|. Bale? „y $ ee: 228se 24k >%£ Pa TškeS 8

V. Vacek
Josef Krejčíkv Praze;| 1

umělecký závod sochařský a řezbářský. školkářský
Pisárna a dílny na Letné, 0. 612.-VIL Pamět

Sklad Eliščina třída ©.24. v nikn
doporučuje uctivě u Chlamce ©

nabízí pro zimat a jarn
vysazování stromy ovocné

vyecké i kraky,sazen ice pro
šlvé loty, křovinyozdobné,

niky, divoké stromy,

nsoly, svícny, lustry, pultyeo dleslohukostelů“

sařízení. pro stromořadí,pláňata ajStatisí i o

Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně — Levnéceny. — V fbornéý
franko. zboží. — Poučný cenníkzdarma



Úmrtí. VeVodňanechsemřel7stáčí46lot
pan c. k. notářOtakar Mokrý, který před lety

třl k nejnadanějším našim básníkům a aspisovate
ům. R. 1880 byl zvolen do sněmu jako staročeský

poólanec, brzy se přiklonil k realismu, očekávaje od
něho uzdravení českých poměrů. Nevida sa panujících
smatků mošnost plodné práce, vzdal se poslaneckého
mandátu. V posledních letech těžce churavěl.

Ministerstvo zomské obramy ostano
vilo nábradu za stravování a ubytování mužstva při
pochodech pro venkovské obce v Čechách na 35'/,
kr. na jednu porci a ubytování a pro Prabu 27. kr.

Městský zvěrolékař p.Fr. Hamáček
vzdal se 1. ledua t. r. svého úřadu, neboť byl jmeno
ván příračím městského zvěrolékaře na Král. Vino
hradech, kdež má patrně lepší vyhlídky. Pan Hamáček
byl ve vykonávání svých povinností přísným. Ve apo
Ječnosti se těšil oblibě.

Ve prospěch českých menším pořádal
zdejší odbor Národní Jednoty Severočeské ve spojení
s místními akademiky dne D. ledna ve dvoraně be
sední přátelský večer,

Věstník masopustní. Dne7. ledna ko
ná ne vínek Čtenářské besedy v Meziříčí v ho
stinci psna Hofmana, dne 8. je ples Č.en. hosp. he
sedy v Uistěvasí v hostinci pana Vojtěcha a ples
Čtenář. besedy v Olešnici u p. Martinka. Ve
Smiřicích koná se tébož dne ples v městském
hostinci.

Naše zemědělství nemůžese nijakposved
nouti. Následkem špatné šní vwr. 1897 musilo ee
od 1. ledna 1898 do 350.září za 80 milionů cizího
obílí na naše trhy přívezti t. j. o 55 mil. zl. víge jsme
za cizozemeké obilt vydali, než-li v stejné době roku
1897. Současné se zmenšil vývoz našeho obilí o 12 mil.
zl., takže se naše obchodní bilance n 67 mil. zlatých
zhoršila Roku 15698byly sice u nás žně dobré, ale
takovými byly též v cizozemsku. Následkem toho ne
mohl se náš vývoz rozvinouti a také ba domácích
trzích klesly ceny obilí. Tak platilo obilí v
prosinci © pěsnice žito ječmen | oves

1898 10:60—11 8*50—8-90 7-90—9-16 6-430—6-60
1897 12*60—18 920—965 8*50—9-60 6-60—685

Oblaciněly tedy pšenice o 2 5]. až o sl. 10 kr., žito
o 65 až 70 kr., ječmen o 45 až 60 kr. a oves 0 35
až 30 kr. Následkem zlevnění obilí klesly též ceny
mouky pšeničné i šitné. Tak stála:

mouka pšeničná
prosinecčís.© 1.2 A 4.6. 6

1898 181, 18 171/189, 18, 16, 7
1897 201/, 20 20 18, 174, 181/, 8'/,

ž 2 4 2 8 B
mouka žitná

prosinec čís. 1 2 4 4
1898. 181/12, 108, 04,
1897.14, 141/11 B,

1 1, A
Jemnější pšeničné mouky oblaciněly o 2 sl., prostřed
ní druhy o více nežli 3 sl. Žitnémouky oblaciněly o
1 sl. až 1 zl. 50 kr.

Cemy masa udržely se v loni skoro přitěch
že cenách jako r. 1897. Za lo ovoce a zelenín vyve
zeno bylo od nás za 5 milionů více, dřeva a uhlí za
16 mil., vlny a vlněných látek vyvezno více za 2 mi
bony.

ké pivovarství trpí velikýmbřemenem
berním a výroba jeho v kampani 1897/38 stonpla
oproti výrobě v kampani 1896/47 jenom 0 40.000 tl.
Piva se vyvezlo 546.698 hl., tedy o 27.666 hl,
Celkem se vyrobilo hektolitrů méně.

v Čechách 8,514.453 8,474.696
na Moravě 1,891.630. 1,794,213
ve Slezsku 398.310. 390.638
v Haliči 1,018.924 1,064.699
Bukovině 112.617. 116.828
v Dol. Rakousích 3,939.748 4,041.467
Ror. Rakousích | 1,245.283 1,205.509

Solnohradeku 436.212 405.121
Štýrska 894.338. 88:.804

Koratanska 212.788. 201.835
Krajině 89.863 94,043
Přímoři 76.691 68580
v Tirolsku 382.089| 358,203

Pivní daň vynesla:
r. 1894 zlatých 81,119.692
r. 1890., 32,687.401
r. 1896., 86,360.204
r. 1897 »| 86,286,809

+| 36,473.967
Zvýší-li se v Čechách pivní daň asi o 1 zl. na hekto
litru, tedy to znamen| edražiti obyvatelstvu Lřeme=
na o 81, milionů zlatých.

Lihovary badou míti letos dobrou kampaň
neboť ceny líhu stouply asi o 31, zlatého. Brambo'
rové líhovary platily v kampani 1897/98 za 100 kg.
bramborů 1 zi. 60 kr., letos následkem velké aklisně
platily za 100 kg. bramborů t al. 10 kr. aš 1 zl.
20 kr. Hospodářeké líh :
dobrý výdělek. ovary budou míti tedy letos

Břemena poplatníků přímýchdaní
Novověké státy kryjí sice své vydaje máky řadě
poplatky se spotřebních daní (pivní, cukerní, líhové,
petrolejové, kávové) a z výnosu cel a monopolů, avšak
v některých státech a jmenovitě v Rakousku jsou bře
meny stíženy nejvíce občané platící přímou saň, tedy
šivnostníci, majitelé domů a pozemku. Sám zvěčnělý
pruský kancléř, který nekonečným zvyšováním vojska
německého a zbrojením zavinil úžasná stoupání daní
ve všech státech, prohlásil, že nejnespravedlnější daň
jest daň pozemková. Kapitalista, bursián platí jen ne
patrné daně, téš velkoobchodník a velkoprůmyslník
požívá jistých úlev, avšak rolník, majitel domů a žív
nostník platí nejen daně, až ae ohýbají, ale oni musí

hradně platit veškoré zemské, okresní, obecní a
školní přirážky. To není malé břemeno. VČechách se

r. 1898

platí přímých daní a 51 proosnteí zomské přirášky
celkem46,369. 866 zl. Mimo to se platí okromí, obec
ní a školní přirááky. Okresní přiráškyobnášely roku
1896 celkem 4,941.739 sl. anebo 1963 procent pří
mých daní. V jednotlivých okresích obnášely okresní
phrášky 5 až 51 procent. Obecní a osadní přirášky
v okresích venkovských obnášely roku 1808 celkem
4.707.460 sl. čili 18:66 procent přímých daní. Nejnižší
přirášku do 10 procent platilo 1559 místních obcích;
v 33 místních obcích obnášely obecní přirášky přes
100 procent a obec Břísko platila dokonce 180 proc.
obecních přírášek, poněvadě atavěla právě silnici.
Školní obecní přirážky obnášely roku 1890 celkem
2,568.001 sl. aneb 10:16 procent přímých daní, a byla
k vybírání předepsána ve výši 10 proc, v 6615 mist
ních obcích. Pouze 110%zrušily školní plat a nevy

bíraly školní přirášku. Velká a Malá Lbota u Kostelce n. Orl. platila nejvyšší školskou přirášku, totiš
589 procent. V Praze obnášela školní přirážka 14-78
procent, v Liberci 19 procent a v Králové Hradci
14 procent přímých daní. Tato tři města tvoří samo
statné městské okresy. Vlastní megistraty s politickou
vlastní správou mají Praha a Liberec. Praha platila
4.900.838 sl. přímých daní a přirážek 3,680.272 sl.
Liberec plstil 412.934 přímých daní a 843.727 zl.
přirážek. Ostatní venkovské okresy platily 26,243.902
daní a 24,586.820 zlatých přirážek. Celkem se platilo

28,609.125 zl. Přirsáek a to dělá 95-66 procent pří
sh daní. — Výdajůmají celkem obce v královatvíeském 48'/, milionů a sice: Prahu 9,431.194 sl.

(dluhů má 21,716.975 zl.), Liberec 655.971 sl. a ostat
ní města a obce venkovské 38,133.927 zl.

mlace Labe. Zemský poslanec Jan
Jaroš z Čáslavek přičinilse dle mošnosti, aby na
Jaroměřsku břehy labské upevněny byly. Za peníre
na oprava povolené vykonal za spoludozoru a přispění
rolnictva pravé divy. Prostředky povolené ovšem ne
stačily a proto podal p. Jaroš s p.poslancem For
mánkem na zemském sněmu návrh, aby za Usnesení
sněmu zemský výbor dal vypracovati projekt k regn
laci Labe od Hradce Králové až p) Jarcměř a na zá
kladě téhož aby bylo s vládou vyjednáváno, aby
úprava řeky Labe v horním toku co nejdříve upra
vena byla. Regulace Labe neméně jest nutna od Krá
lové Hradce po Opatovice, neboť na lukách obce pla
čické, březhradské, opatovické atd. děla Labe rovněš
sponsty, urvalo jiš statisíce kubických metrů úrodné
půdy a pošinuje stále avůj tok.

Klub českých velecipedistů proHra
dec Králové a okolí pořádal společně se Sokolem
Sylvestrovskou zábava v hotelu Hutlově na Pražském
přědměstí. Zábava byla Četně vavětívena. Předneseny
byly některé sbory, komické výstapy a deklamace.

Změny vesvětové dopravy poštovní
které vstoupily dne 1. Jedna v Sivot, jsou mimo jiné
tyto: Nefrankované korespondenční lístky nemají více
podlehati sazbě dopisů, ale uloží se na ně porto v
dvojnásobném obnosu sazby pro frankování korespon
denčních lístků. Obrázky smí býti také i na adresní
straně korespondenčních lístků, nejsou-li jinak zře
telnosti adresy na ujmu, a nezabraňají-li otiskování
poštovních razítek a umisťování poštovních úřadních
záznamů. Vzorky -zboží připouštějí se všecbečně až
do 350 gramů váby. Zásylky vzorků boží s dobře
zabalenými předměty skleněnými, tekntinami, toky,
oleji, barvidly a živými včelami všeobecně se při
pouštějí. Jako tiskopisy mohou ae zasýlati také alba
s fotogratiemi. Přípustno jest: připojovati na navětí
venky formální zdvořilůstky (blabopřání, díkůvzdání,
kundolence atd.), neobsahnjísli více, než pět slov;
místa tištěného textu mohou se poděkrtávati; na vá
noční a novoroční lístky lze připojovati písemná vě
nování; na subskripěních listinách pro kvihby,časo
pisy atd. možno žádaná díla písemné udávati; na
výstřižcích z novin a jiných periodických spisů lze
udávati písemně aneb nějakým mechanickým Bpůso
bem jmeno, datum, číslo a adresu Časopisu, z něbož
článek pocbází. Ve příčině zodpovědnosti za reko
mandované zásylky dobírkové platí Zásada, žo za
ztrátu takových zásylek ručí se stejnou měrcu jako
za jen rekomandované zásylky. Po učiněném dodání
račí správa v semi určení, V domácí dopravě při
pouštěny budou korespondenční lístky i bez titolku,
nakli jinak předepsaným podmínkám zasýlacím vyho
vuji. Poplatek frankovací za zásylky vzorků zboží
přes 250 až do 850 gramů činí va styku s Němeo
kem 10 kr. čili 20 fenyků. Velká Britanie k mozi
národní úmlavě o vyměňování listů a krabic s uda
uoa cenou přistoupila. Poplatek pojišťovací činí 18
kr. za každých 300 franků. Udání ceny připouští se
do 3000 fr. Reklamace ve příčině výplat poštovních
poukázek neoprávněným připouštějí se pouze ve lhů
tě jednoho roku od doby, kdy řádná lbůta platnosti
příslošné poukázky uplynula (bez obledu na případné
obnovení datumu). Nebude více zapotřebí, aby ode
sýlatel ztracené poštovní poukázky, chtéje dosíci na
vrácení poukázaného obnosu, musil přiložiti písemné
problášení příjemce, že poukázka ho nedošla aneb
se ztratila. Poštovní pakety podlouhlého tvara, ne
přesahující délku 1 metru a šířku i výška po 20
centimetrech, nepokládají se za uboží z dopruvy vy
loučené a proto všeobecně se připouštějí. Dobírka při
poštovních balících se připouští až do obnosu 500
sl. ve styku s Belgií, Egyptem, Italií, Lucemburkem,
Srbskem a s rakouskými poštovními ústavy vyjímaje
Drinopol, Janinu, Jerusalém, a San Giovanni di Me
dua. Dobírka připouští se až do obnosu 250. zl. ve
styku s Dánskem, Francií, Norskem, Rumunskem,
Švédskem a Tunisem. Kromě neuzavřené frankatury
ami poštovní paket obsahovati ještě opis adresy 6

sdělení.

Sportovní klub pre Hradec Krá.
lové a okolí uspořádalna Sylrestraprvní velko

sábavu vo ové zvláštní mís
la, pří které účinkovala hudba a

jících cil pě oh i dramatických. O půl moci se
oučil starý rok s novýhma společnost pronesla vzá
jemná ordečná blahopřání, načeš rozdány byly dárky.

Mnsepust a tanee. Zítra začnemasopust
a o půl noci dne 8. ledna nastane zatieéní měsíce.
Celkem trvá masopust Ď neděl a pět dní, neboť trvá
do 23. února. Téboš dne o 6. bodině ráno do 10.
bodině dopolední trvá zatmění slence ©Mavopast Ss
číná tedy satměním měsíce a končí zatměním slunce,
které na škaredou středu se um nás patrně nechce dí
vati. Letošní masopast není tedy ani nejkratší aal
nejdelší a vzdor všem zatměvím ve bude v něm
tančiti více než dost. Jeat-lí pak jest tanec také zdra
vým? Nemírně užíván a pro choré lidí jistě ne. Tanec
však není škodlivým osobám adravým, tančí-lí osoby
posvolně, u přestávkami a v šatech volných, pak-li
tančící v přestávkách se Ba zdravém vzdacbu osvěší,
pak-li postaráno bude o řádné provětrání otevřením
bořejších křídel okenních, a to již při počátka a nt
koli teprve, když nelse jiš vedrem ve světnici obstátí
a kdyš v zkaženém vzduchu světla zbasinejí. Tanec ko
nečně není škodlivým, pak-li «se hojně venku ochla
zojeme, jednak pakli se hojně nápojem ocblazojeme.
Jednak vedro, jednak tělesná námaba vyvolá hojné
pocení, které soamená pro tělo velikou ztráta vody,
jež uabražena býti must nápojem. A tu panuje slo
zvyk, že se zapovídé pítil Vede se tanečnicím zroroa
tak, jako vojákům na pochodech, kteří žízní zmíralí
a píti nesměli, kdežto vo jim nyní aupoň v Německu
— přímo pítí nařizuje. Ovšem musí se píti opatrně,
t. j. pa malých douškách, a -úpoj musel se vždy v
ústech předehřáti. Za těchto opatrností bude tanec
spíše jeviti příznivé účinky, blavně na dísky a, sejs
ména ně ony, jež při ručních pracích mnoho sedí a
všeobecnou ochablost těla by si přivoditi mobly. Při
tanci jest celé télo v pobybu, krev čile proudí a plíco
blabokým dýcháním se dokonale roztahují — vždyť
známo, že tuberkulosa začíná právě na hrotech plic
ních, tedy tam, kde tyto nejméné jsou činnými. Selch
a veselá nálada připojuje se též ke blahbému účinku
na zdraví. Tak vyjadřuje se o vlivu tance nu sdraví
jeden z prvních odborníků vědy lékařské říše německé
— a proto zaslabují řádky ty zajistéplného uvážení
rodičů.

Jak přišli mužovépod panteofeitV doběmasopustní, kde tolik srdíček se sblíší, tolik
se jich zamiluje, zasnonbí a na věčné časy se spojí,
jest tato otáska zajisté časová. Pod pantofel přichásť
v Čechách každoročně nejméně ato tisíc lidí vlastně mužů
hrdinů, totié pod ochranná křídla a vrchnoporučenství
svých „drahých“ polovic.. Tak je tomu odedávna. Za
pradávných časů žil statečný a slavný rytíř jmenem
Polyfém, který měl čelo železné. Nebyl totiž nikým
řemošen a před nikým nesklonil svou šiji a koleno,
oho času byl skončen velký boj a na oslavu míru

honaly se veliké turnaje, při nichž rytířům bylo na
řízeno, nositi barvy buď nejvyšší duchovní neb svět
ské vlády. Polyfém však nechtěl se pokloniti a nechtěl
nositi ani barvy císaře ani papeže. Marně mu proto
domlou+ali. Tu přišla k němu mladá jeho choť a vřele
jej prosila, aby nesl buď barvy ty neb ony. Pravil
jí: „nikdy!“ Tu však vypukla ženuška jeho v useda
vý pláč a pravila: „Tedy až tam to jiš dospělo, še
mne více nemilaješ?“ — Avšak paní Blažena byla
rozkošně krásná a rytíř jí neviděl do té doby nikdy
plakat; byl mocné vzrašen a přísahal, že ji miluje
více než život, a že na důkaz toho chce s dvanácti
rytíři skříšiti své zbraně. — Krásná jeho choť ne
chtěla však o tom ani slyšet a štkala proto: „Bědal
Jak jsem nešťastna! Kdybys jen jiskřičkou lásky mne
miloval, pak bya' vyhověl přání mému a nosil bys'
barvy bnď císafe neb papeže na své přilbici.Tu stál
Polyfémchvílimlčkya etrnule zíral paksa svouchotí,
která uprchnuvši do svého pokoje, bouchla za sebou
dveřmi. V tom okamžika vyzýval hlahol trab k tur
naji. Ta spatřil Polyfém nu zemi Blašenin zlatem
protkaný pantofliček, svednal jej, připevnil jej na
svou přilbici a vešel v boj do ohrady. Trubač se jej
tázal, pod čím znakem a barvou chce bojovati. Poly
fem pravil: „Pod pantoflem I“ A teď počal turnaj, ja
kého svět ještě neviděl. Polyfem vyhodil dva a dvacet
rytířů se sedla a pět jich musilo býti odneseno s bo
jiště. Když byl boj ukončen, podala mu sestra císa
řova cenu a když mn slatem tkanou šerpu uvíjela
okolo ramena, šeptala mu doucha: „Rytíři Polyféme,
není na světě člověka, který by vás přemobl, ale —

pod psntoflem jste přecel“ — A co kněžná "T pol

l

pravila celá země hlasité a brzy se ukázalo, že
pantoflem jest více rytířů, nešli podžezlem a berlou.
Od té doby vešlo ve známost lidí, še vládne panto
flový regiment, avšak kolik praporů ctihodných mužů
tento pluk čítá, tn se dosud přesně nespočetlo. Celkem
se může říci, še pláčem a nářkem přivede 99 procent
dam své muže pod pantofel.

Věneček členů IV. Živnostenského
spolku v Hradcí Králové, podpůrnéhoto
našeho spolku, bude se konati v neděli dne 33. ledna
1849 o půl 8. hodině v dvoraně Živn.-čten. Jednoty.
Vstupné 3 koruny. Výhradně pro zvané.

Ceny některých potravin před 400
lety. Boka 1602 vypravil se týden před Božím Na
rosením nejvyšší mincmistr království Českého, pan
Bohuše Kostka z Postupic a na Litomyšli na cestu ku
králi Vladislavovi do Budína, Družina jeho vyjela 20.
prosince Kutné Hory a dále přes Chrudim a Litomyšl.
Dne 23. prosince byli v Jevičku a ta platili za 12
kaprů 14 grošů 1 peníz. (Pezu. 7 devarů či bílých
penízů platilo 1 český groš), dvě tučné štiky pečené
v melové omáčce stály 9 grošů, 8 másů dobrébo
vína stálo 6 grošů a 2 peníso. V Prostějově platili
se 4 tučné štiky v octě vařené s křenem 7 grolů
a sa 7 kaprů 9 grošů, 6 slepic platili ps groši. B
másy starého dobrého vína stály po 8 peněsích
a 23 masů jiného vína po 6 penězíob, Chlebs bílého



sašdli za 18poniaků arožného (šitnébo) na 5grolů.
Hostina 1skbněila ovocem, V Nepajedléch vypili 20
mésů špatuějšího -vímepo-4 poněscích. Dva zajíce (za

cibele smažené, osm koroptví po 1 groši, tři slepice
za 2 groše ajiné pochoňtky prý pánům také obutnaly.
Na asor. Slovači dáváno čeledi víno, pinta po 1 hrojcaru

čU 1'/, peníze, páni píli vzácnější vína plata po 2
až 3 penězích a ze srémaké víno platili“ 4 peníze
uherské (Pora. 300 aherských penlsků či 1 uberský
zlatý rovnal se půl kopě českých grošů). Ve Fryštáku
stál zajíc 10—12 ponízké, V Budíně platili se tele 90
penízů, sa arou 100 penízů, za skopa 3Ó penízů, sa
4 kapány po 8 peníscích, 6 liber vyziny stalo 8 pe
nízků, bomole cakru 24 penísků. Po novém roce pla

- tili sa 16 slepic 80 penísků, za 16 koroptví 60 pe
nísků, ze bašanta po 17 až 18 penízcích. Za čtvrt
hovězího masa 72—83 ponísků, za jelena 125 ps.,
ze kurobtev 6—9 pz., za kapina 6—7 pz., za štiku
14 pz., za 2 herinky 2'/, pa., z9 libra rýže Ď pz.,
ze putna zelí 16 pz., za štaku soli Ď pz., zs libro
pepře 50—60 pz., sa půl libry šafránu 180 pz., za
1, libry skořice 85 pz., za libru fikův 4—Ó pz., sa
libru mandlí 10 pz., za libra řeckého vína 10 pz.,
za libra cibebův 16 pz., salib:u cukrmele 16 až 17,
ps., za pomeranč 2 pr. sa limon 1 pz., za píntu
medu 12 pz., za pintu sladkého vína 16 pz., za pintu
erěmskóbo vína 4 peníze, za píntu vína polyůkové
4 pz. Kupní cena uherského krejcaru neb panízku
rovné asi dnešním dvěma baléřům, byla nepoměrně
vyšší než dnes. Celkem otratilí Kutnoborští na cestě
do Budína a zpět 178'/, uher. zlatých 26'/, pz. 8
pak 29 kop 12'/, českých grošů, coš činí úhrnem
116 kop 42'/, gr. českých. Odměny platil p. mine
mistr královaké. Těm vyšším 1—1'/, ztátého, žákům,
chudým, hudcům po 2 až 40 penízcích.

Vánoční hra v „Adalbertimnu.“ Zelin
kovo „Narození Páně“ okouzlilo opět na nový rok
svými hudebními krásami četně sbromášděné obecen
stro přičiněním ovšem jak precisního dirigenta, dp.
vioerektora Orla, tak i výtříbeným přednesem všech
spolapůsobících. Slečny Kalhánkova, Novohradská a
Chmelařova, rovněž pí. Řeboová a Slukorá vzbudily
obdiv svým sympatickým a vyškoleným blasem. Po
zornost badil i zpěv pp. Malečka a Dvořáčka. Se zda
rem plnýmeprostili se svých rolí pp Beránek, Ja
kubský, Jenčovaký, Svaták a Ujec. Niečna Jezdinská
byla okouzlujícím andělem. Pan ředitel Wůinsch a ne
všední ochotou doplňoval svou hrou na harmonium
průvod orkestru, takže sbory, v nichž zpívalo 60
pěvců vyznívaly mohutným akkordem. Scénické úpravě
byla včnována letos ještě větší péče a oba živé obrazy,
svláště Zvěstování Panny Marie byly horlivě akkla

pří ve stndování ar této produkce
malé cti.

Konference katol. stran v Hradel
Králové. Politické družstvo tiskové pod ochra
nou sv. Jana Nep. v Hradci Králové pozvalo dne
4. ledna b. r. ku společné konferenci zástupce
obou katolických stran, aby o situaci politické
docíleno bylo náležitého světla a svorného takti
ckého postupu obou stran. Z výkonného výboru
katolicko-národní strany dostavili se delegáti J. 0.
pan hrabě Vojtěch ze Schěaborau, vadp. kanovník
Borian, p. JUDr. ředitel akademie Trakal a dp.
kaplan Šimon. Výkonný výbor křesťansko-sociální
strany zastupovali Dr. R. Horský a dp. Pokorný
Dionbý. Výrpamnou tuto schůzi zabájil případným
proslovem vadp. kanovník Dr. J. Soukup, uděliv
slovojednateli polit. dražstva, dp. Dra. Reylovi, jenž
pojednal o povaze a podmínečné oprávněnosti křesí.
demokratického hnutí, načež po debatě, na mno
bých místech velmi zajímavé, přijato bylo od obou
katolických stren následující communigué:1. Eri
stence a oprávněnost obou stran, jak katolicko

| národní, tak 1křesťansko-sociální se usnává. 2. Obě
slrany selrvají ma společné půdě katolických sásad,
alkoliv vlastní svou taktiku si ponechají. Společné
stanovisko v časových oláskách vymesí od případu
k případu společné, rovnoprávné delegace s obou
výkonných výborů. Vimiklé neurovnané spory dele
Sřac vneseny budou semskému sboru důvěrníků obou
stran. 3. Vadělávací katolické spolky, rovněš 1 po
lstěcké jednoty ponechají sí úplnou mesávislost vůčs
oběma stranám, ačkoliv jednotlivým členům cpolků
těchto, jakošto jednotlivcům pomecháno na vůli pří
hlásiti sek programu klerékoliv©obou stran. „Vsdě
lávací i politické jednoty, jako jednoty, mohou fedy
soela svobodné usavárati Šupní, dšecésní i semské
svasy, ješ podporují jejich roavoj. 4. Zásady tylo,
společnou úradou formulované, nemají síce sávasné
plalností pro další postup obou stran, ješto neměli
pp. delegáti ku přijetí jich plného mandátu, j:st
však přáním konference, aby byly normou v bu
doucnosti. Běnem jednání dostavil se do konfe
rence ndp. biskup Edvard Jan Nep. a Mgr. Dr.
Al. Frýdek, kapitolní děkan s některými členy
nejd. kapitoly. Rovněž četní pp. duchovní, kteří
se o veřejný šivot iutorevsují, navětívili důlešitou
tuto porada a přijali svrchu uvedené communigué
jistě 8 uspokojením.

rozumění pro ducha skladby.
ouží tovaryšské jednotě k ne

Zvěsti z východních Óech.
Černilova. Očekávanévalná bromadavod

ního družstva pro Černilov a okolí, konati se bude
ve středo, dne 11. ledna 1899 o 1. bod. odpol. na
sále bostince pane Jandíka v Černilově. Program: 1.
Zabajovací proslov předsedy družstva. 2. Rozbor sta
nov dle jednotlivých článků a postupné jich sahválo
vání. 3. Volné návrhy. Poněváč stanovy budou sákla
dem naší družstevní Čiunosti, žádáme uctivě, by pp.
interessenti v počta oejbojnějším této valné schůze se
oúčastotli, Po valné bromadé bude schůze výborová.
Důležitý program její bude sdélen při schůzi samé.

Z Číbuze. Zdejší pěveckájednota „Cyril“
pořádá dne 8. ledna 1899 zábavní večer se zpěvy,
výstapy a kuplety v hostinci p Fr. Adámka v Oujezdě
ve prospěch fondu věžních hodin. V přestávkách se
tančí. Začátek v 7 bodin. Vstopné 60 kr., dáma 20
Hodba spolková.

Z Lochenle. V pálek v poledne vypuklv
8. 110 požár, který ve dvou hodinách strávil skoro
celé stavení, jež náleží p. Bakšovi. Hasičům z Před
měřic a Lochenic se podařilo omeziti oheň, a zachrá
niti četná sousední stavení.

Z Vysokova u Náchoda. Za vzorným pří
kladem div. ochotniků obví sousedních (zvl. Studnice)
ustavil se v naší obci spolek div. ochotníků, jenž za
laskavého vedení p. Jos. Kosinky z Kramolny sehraje
na den ev. Tří králů v hostinci p. Aloise Chvojky ve
Vysokově čtyřaktovku „Černý kříž v lese“, obraz
z vesnického života od Elišky Peškové. Jeviště zatím
ochotně zapůjčil spolek div. ochot. v Kramolně. —
O „českém Robinsona“ přinesli jsme již jednou zprá
va ve svém listě, jenž po celou řadu let žije v malé
díře v lese nedaleko Vysukova. Jest to t. zv. „Dlouhý
Tonda“. Letos až do vánoc byl velmi velmi spokojen;
o vánocích však naválo ma do všech pokojůtak, že
jednobo dne málem ven se dostal. Přesto těší be
nejlepšímu zdraví.

Jaroměře. Zvláštností zajisté jest, še vo
zdejší farnosti narodilo se v posledních dvou měsících
čtvero dvojčat, z nichž byla dívka jen jedna a z nichž
jediný jen chlapeček zemřel. — Masopnstní rej zučíná
u nás náležitě. Cacké Sokolky uspořádaly Sylvestrov
skou zábava a jiš dne 8. t. m. zase ve spojenís 0 utat
ním Sokolam pořádá v Grandhotelu ples. —- (C k
hejtmanství v Králové Dvoře vydalo rozkaz k neli
bosti asi všech zábavných výborů a odborů, že nesmí
se díti šádná eubekripce k zábavám bez dřívějšího
povolení od příslušného politického úřadu okresního
nebo zemského. Nešetřící příkazu toho budon bez
obledně trestáni. Výnos tento mnohou asi kapsu citelně
poškodí. — Tento týden začnou se konečně zase pro
chudé dítky školní vařiti obědy. Májem bylo by se
čekalo až dojara. Jest to zvláštní, že dobrá věc u
nás nenalózá ohlasu a fedrovatelů u těch, jichž se to
v přední řadě týče a jichž to mmetní povinností. —
Tragický zajisté los stihnul zdejšího c. k. officiala p.
Vendelína Štárku. Týž sotva se sem přestěhoval z da
lekých Přeštic a sotva 8e na úřadě ukázal, zemřel
dne 1. t. m. na tuberkalosu plícní, nemaje ještě ani
nábytek rozbalený. Celoroční příspěvky dámského od
boru Ústřednímatice školské již známe, ale marně
čekáme na výkaz odboru mužského, co vynesl dar
svatováclavský, ač celé dva měsíce uplynuly. Též by
nikdy se neměly vybírat: celoroční příspěvky a pří
spěvky na vánoční podělování ve škole dubenecké na
jednou. Jedno neb drahé utrpí vždy. Kdy děti v Da
benci budou podělovány, známo není, ač jiš jest dávno
po vánocích. :

Z Červ. Pečelk. Věcná loterie ve prospěch
stavby nového chrámu v Červ. Pečkách uspořádaná
vedp. Al, Dvořákem, děkanem v Nebovidech přičině
ním všech téměř vrstev obyvatelstva měla svůj tah
na den ov. Štěpána v sále zámecké restaurace v
Pečkách. Tah spojen byl s oslavou našeho dra. Riegra.
Dloubá, věcná řeč, v níž rozhovořil se řečník o etova
naší české politiky, o významu a výslechu politické
práce oslaverce vyslecbnuta byla od velmi četné shro
mážděného posluchačetva s napjatou pozorností a od
měoěna potleskem a Riegrovi provoléna Sláva. Pak
střídaly se solové výstopy — Přispěla také slečnaL.
Toužilova, elevka Nár. divadla v Praze —8 čísly hu
debními, načež ruzlosovány cenné výhry většinou da
rované. Obecenstvo setrvalo v animované zábavě přes

půlnoc, kdy teprv vše s nejlepšími dojmy opouštělo
sál hostince, jenž jest místnosti kat. spoikr v Peč
kách „Svornosti“. Loterie vynesla asi 190 zl. r. č.
(na konci ještě technik p. V. Emler vylicitoval pe
čeného z těsta panáka za 3 koruny) Dlažno zde při
pomenouti, že o zdar slavnosti této, kterou kat. spolek
pořádal a jejíž výtěžek na kostel měl býti věnováno
všechny vrstvy a třídy obyvatelstva se přičinily, davše
tím najevo, že upřímně jedná se jím — o to, by Bůh
důstojným stánkem Svým byl oslaven, Nejvíce záslaby
má zde ovšem mimo jiné vadp. děkan Dvořák, jenž
může býti potěšen výsledkem své práce. Zdař Bůb.

Z Chrudimi. Dne 27. prosince minuléhor.
ustanovená Chrudim stala se cílem druhé volné kon
ference sdružených vikariátů pardabského, chrudim
ského a chrasteckého. Účastníků bylo více i z cizích
vikariátův a úbrnem čítalo ce všech přítomných na
50. Rokování o jednotném vedení matrik zahájil vid.
p. Tomáš Střebský, svojí prací podrobnou = důklad
nou. Není divu, že otázka tato nad míru praktická
vyvolala veliké množství do:azův a otázek. Bylo zcela
na místě ujednaný jednotný spůvob psaní matrik adě.
liti všem duchovním ve zmíněných vikariátech, aby
se dle něho řídili. Na to pojednal o osnovách učení
av. náboženství na pětitřídní škole obecné, pokud tato
jest pokladem školy měšťanské, p. kaplan přeloučský,
Jan Mikan. Uraha jeho byla s pochvalou přijata. Na
to ujal se slova dp. Ludvík Hora, farář chvojenský.
Mluvil o nutné potřebě kněžské pojišťovny. Dle svého
hlabokého vědění ukazoval k tomu množství církev

ního majetku, s něhož ce platí nesmírné množství ši
dovských inepektorů, ředitelů bank a proč by nemělo
duchovenstvo katolické po spůsobu úřednictva jednou
smoudřeti a zálošiti si z počátku kněžskou pojišťovna
pro celé královstí české a později pro jednotlivé die
cése,? Myšlenka pana faráře L. Hory za-luhuje všeho
uvážení, a bylo by si ořáti, aby rozhodující kruhy

ojaly se jí s tou vehemencí a s tím přesvědčením,
s janými ji rozšiřuje a rozhlašuje její auktor, pan farář Hora.Uslé konferenci předsedal vid. p.A. Schrei
ber, vikář chrastecký. Před zahájením VŘěstního jed
nání konferenčního pojednal o výsledcích předposlední
volné konference její předseda vld. p. Tomáš Střeb
ský, vikář chrudimeký Sdělil výsledek petice, aby
kněžetvu dostalo se stejné výhody jako c. k. úřední
kům, by za cenu třetí třídy směli jezditi ve třídě
druhé. Petice tato může očekávati zdárný výsledek.
Rovněž petice školská, v našem směru tak nazvaná
blíší se cíli svému více neš předešlá. Vzájem našich
konferencí zasáhlo i p. t dražstvo politické, pracují
o to, aby duchovenstva doplněk kongrae byl vyplá
cen měsíčně předem a ne jako dosud měsíčně pozadu.
Zmíněné družstvo pečuje i o hmotnou podpora zájmů
katolických, ano pracuje o žádosti na římskou kurii
o dispens ab applicatione pro populo in festis subla=
tis jako má kněžstvo ve Vorarlberka a v Tyrolsku,
A mnohé ještě jiné zkušenosti a úspěchy i neúspěchy
sdělovali sobě dochovní navzájem a jest si upřímně

s aby sobě už jednou rozuměli a porozuměli,ato určena byla opět Chrudim za místo budoucí
volné konference na úterý velkonoční a na program
dány tyto otázky: 1. O právu patronátním. 2. Palčivá
otázka v naši diecési. Doufáme, že jak výhodné místo,
tak i čas opět hojný počet účastníků svolá k budoucí
volné konferenci. A jest tu zřejmo přesvědčení, že
volné konference jsou velmi prospěšny k buzení a tu
žení vědomí katolického a jest si jenom přáti, aby
v stejném směru katolické spolky také se zveličovaly
a rozhojňovaly, aby proti afti klamu, bluda a lsti
postavena byla vždy a všude jenom síť pravdy.

Z Čihostě. Na sv. Štěpána dlel v našem
kruhu van Adolf L Seidl, zemský hasičský dozorce.
Poněvadž všecky oslavy sobě zakázal, můžeme se zmí
niti jenom o stkvělé jeho, půl třetí hodiny trvající
přednášce „O vývoji českého hasičstva“, která vzá
cnou pozorností sledována a hlučným potleskem při
jata byla. Večer sehráli místní ochotníci křesťansko
sociální činohra „Návrat“ od Flekáčka. Hra ta do
sáhla takové obliby, že jiš ze stusedních osad požá
dáni byli, by ji excorrendo i jinde sehráli. Den sv.
Štěpána minulého roku zůstane pro sdejší hasiče na
všdy památným. Všeobecný úsudek zní: takových vá
noc jeme ještě neměli.

Z Miskovie u Kutné Hory. Jak bylo v Ob
nově před svátky Vánočními oznámeno — byla ve
škole zdejší pořádána slavnost vánočního obdarování.
Ze značného poměrněobnosu 120 zl., který daravalo
z polovice zastupiteistvo obecní, z polovice pak zdejší
páni obchodníci v náhradu dříve obvyklých dárků
vánočních, — poděleno bylo na štědrý den po zapění
krásných koled, dle bry „Narození Páně“ pány uči
tely s dítkami vzorně nacvičených a po přimřřeném
proslovu pana katechety školy, u přítomnosti četného
obecenstva 26 chlapců a 2z dívek pěknými látkami
na zimní oděv; ostatní hojně školními potřebami a
všecky vánočkoa a jinými eladkoaimi. Radosť, která
z očí všem zářila, vděčnost dětí i rodičů jsou zajisté
oném pánům, kteří se pořádání té slavnosti ujali —
nejlepší odměnou. Kéž i příští léta všichni dobrodinci
naší mládeže erdce svá zanechají otevřená paprskům
lásky k chadým maličkým. — Zdejší čtenářská bese
da pořádati bude 23. měsíce ledna poučnou přednáš
ku v Dobření. Přednášeti získán byl pan říd. učitel
Tuma z Červ. Hrádku o dějinách a památkách obce
Dobřeňské.

Z Kutné Hory. Místní klub cyklistů po
řádá dne 19. ledna svůj drahý víne v místnostech
u „slovanské lípy “ Výbor stará se všemožně, by zá
bava tuto co možná zpříjemnil a spanilé cyklietky
očekávati budou milá překvapení. Nechť sejdou se
všichni sportu milovní v den ten, by klub náš z toho
úspěchu na dále čile pracovati mobl a svého cíle, ve
škeré cyklistky v jeden šik soustřediti, v brzku dvšel,

Kutná Hora coátedy již svého novězvo
leného poslance na zemský sněm! Volba konala se
dne 29. prosince. Strana mladočeská kandidovala pa,

pana Slavíka, lékárníka v Kutné Hoře,dosud člena
nynějšího mladočeského městského zastupitelstva. „Pod=
vysocké Listy“ vědouce, že vládnoucí strana má vo
lební apparát a moc v rukou, přály si jednoblasné
zvolení pana Macháčka a svým sprostým spůsobem se
posmívaly pooze prý devítičleuné opposicí v městě,
Strach však měly přece a proto pustily na odvislé a
méně samostatné voliče plnou brůzu. Zjevné oposičníky
boykottovaly a pranýfovaly a když chtěli v neděli dne
25. prosince vyvěniti na rozích plakáty, na zichž k
volbě za poslance navržen byl pan Slavík, tu vzbou
řilo se zlá svědomí Pacákovcům, a bojíce se nejen
o jednoblasný výsledek ale i o volbuvůbec, shá
něli schůzi oa schůzi, běhali po domech voličů a
překazili, že plakáty strany oposiční no
byly vůbec poprvé ani na lepeny, poněvadž
pajatí roznašeči byli našimi „počestnými“ odpůrci
přískáni“, a terrorisováví a plakatů vůbec nenalepilil
Strana oposiční byla touto taktikou sice přelstěná a
poškozena, ale nikoli zlomene, proto dala plakáty
nové, a proti „Podvysockým Listům“ oznamujícím,
že pan Slavík kandidatury nepřijímá, oblásila, a že pan
Slavík orčitě prohlásil, že kandidatura přijme, bude-li
zvoleu. Plakáty octly se tentokráte skutečně na rozích
ulic vedle plakátů vybízejících voliti poslancem pana
Macháčka. Leč plakáty tyto byly strhovány, ale ani
ns tom nebylo Pacákovcům dosti; proto vytisknouti
dali zvláštní lístky, které mezi voličetvo rozhodili
pravíce opět, že pan Slavík nekandiduje. Pan lékár
pík Prokop Slavík vůči těmto různým tvrzením ve
řejně lidu neoznámil, přijme-li neb nepřijne-li kan



didatnru. Zs takových zmatků a rejdů šlo se ve čtvrtek
k volbě, pří níž skateéně zvolen byl za poslance pan
starosta Macháček, — poněvadž obrovská většina
voličů nevěděla na čem jest a myslíc, že voliti pana
Slavíka bude sbytečno, když se o mandát přímo sám
neucbázel. Jenom malá část oposice, která orčitě vě
děla, Co je pravda, volila proti Macbáčkovi. Jiní vo
ličové se dali oprositi a volili Macháčka, aby Kutná
Hora nebyla na sněmu bez zástupce. Většina voličů
se volby nesúčastnila,j neboť všech bylo 1400. K volbě
dostavilo se jich, jak nám člen volební komisue sadě
lil, jen 642. Yolbytedy nezúčastnílo se přes
50 procent roličstva a z těch, kteří se k volbě do
stavili, blasovalo IŽ9 pro pana Slavíka (vzdor
všem macbinacím),tedy každý čtvrtý volič
hlasoval proti panuMacháčkovi,jenždostal
něco přes 500 blasů Co z toho jde? Že voličetvo
Kutnoborské buď jest nynější u nás vládnoucí poli
tikou PacákovskoMacháčkovskou unaveno anebo
k ní nevšímavo po většině, a že ztěch, kteří
se dosud politickéhoživota zúčastňují, dosti četní
voličové výslovnějsou proti papa Macbáčkovi a
proti všemohoucímu dru, Pacákovi, Je-li však voličetvo
naše vládnoucíu nás politikou již unaveno a kní
nevšímavo, má pan dr. Pacák a jeho spřeženci
všechen důvod, aby o své Činnosti kejicně přemyšleli,
Pan starosta Macháček má rovněž závažnou příčinu,
aby byl na své vítězství skromným, poněvadž nejen
každý čtvrtý volič stál dne 29. prosince proti němu,
ale vícenež polovina všeho voličstva nezů
častnivší se volby, ukázala,že jí na tom pra
málo záleží, kdo buce zvolen a kdo ne
zvoleu. Když strana Pacákova rozbila nedávno sta
ročeskou scbůzi v Sokolovně, jásala, že v Sokolovně
měla 600 mužů proti dovíti oposičníkům schůzi zvo
lavším. Dnes musí strana Pacákovadoznati, že
oposičníků přibylo o 120, jí však že z oněch
600 blasů téměř 100 abyl« (či byli snad v Soko
lovně mezi jejími muži místo voličů a kravalisté?
a že mimo to — což jest právě nejmrzotějším, víc
než polovice voličů nestála o pana Ma
cháčka a okázale volby jeho se neúčastnila. Že
Pacákovci si nebyli volebním výsledkem tak zcela
jisti, o tom svědčí, že při volbě užívali agitačních
prostředků, drasticky známých z Maďarie. Po volbě
však vzdor svému „vítězství“ byli nápadně skromni
a „vítězství“ jejich tentokrát budba po náměstích a
ulicích kutnoborských nevyhrávala, nýbrž | přátelé
páně Macháčkovi cslavovali své dočasné vítězství
při tiché slavnosti u,Slovapské Lípy“.

Z Čáslaví. (Spořitelna). Zabezpečititrvalý
pramen příjmů ved] městkou radu k tomu, aby zalo
žila tento finanční ústav, jehož vedení svěřeno oavěd
čeným rukoam nového obecního důchodního p. Dla
báčka. Dnem 1. Jedna vstoupila spořitelna v život a
dle přihlášených vkladů možno míti bezpečně za to,

že bude zdárně prospívaki. Přijímá dle vydaného pro
epokta vklady od jedné koruny počínajíc na knížky avkladní lístky a úročí je od 1. a 15. každého měsíce
čtyřmi procenty. Za vklady račí královské město Čáslav.
Vkladní knížky požívají jistoty sirotčeneké, promlčují
se 8 úroky teprvé po 40 letech. Správa podlehá bez

prosředníma dozoru stútnímu, který koná zeměpanský
omisař spořitelně netanovený. Daň důchodkovouplatí za vkladatele spořitelna, kteráhypoteční půjčky

zadává na úrok 4 a půl proc. Při tom provádí všecky
konverse stávajících kapitálů ne mírný úrok a ob
starává všecky peněžní obchody. Kancelář nalezá se
v radnici v důchodenském úřadě, v místnostech zvléště
k toma upravených. Do ředitelstva zvoleni vesměs mu
žové vážní a důvěry požívající. Za předsedu pan K.
Zástěra, droguista, za přednostu kanceláře p. JUDr.
Ant. Špinar, advokát, za správní členy: Fr. Procházka,
statkář, Dr. Zimmer, advokát, Ant. Žatecký, obchod
ník. — (Koncert) zpěváckých spolků „Vlastimily“
a „Kováře“ konán bude v místnostech Dusíkova di
vadla dne 16. ledna Na programu jsou vesměs vy
brané skladby od Pivody, Mařana, Dvořáka, Křižkov
ského, Weise, Griega, Vopla, Hrazdiry. Po koncertě
pro pěvce a pěvkyně domácí věneček. — (Sbírka)
podniknuta pro úbobé bratry ve Slezsku o Sylvestrov
ské zábavě besední; vynesla 20 zl. 50 kr., které zaslány
byly divadelním ochotníkům opavským. — (Úmrtí.)
Dne 29. prosince m. r. po dlouhé nemoci zemřel p.
K. Legelli, okresní tajemník. Zesnulý účastnil se ve
lice vefejného života jsa činným v přemnohých spol
cích a jednotách. V poslední den minulého roku konán
sa četného účastenství pohřeb na městský hřbitov.

Z Močovie. Dobr činností zdejšího cukro
varu dostalo se chudým dítkám vánočního podělení.
Z 9 dítek poděleno bylo šatem a obuví | Podělování
konáno bylo u přítomnosti místní školní rady, p. fa
ráře z Klaků Malicha a pí. Bromoveké. Nelíčená ra
dosť zářila z oček chudých žáčků a žákyň, na něž Je
žíšek vzpoměl tak cennými dárky. Ku dobrému to
muto účeli přispěl i p. Mrzena, kontrolor cukerní daně
částkou 2 zl. Všem šlechetnym duším, které bez hluku,
tiše rok co rok oběťastňují ty malé chudáčky, voláme
jmenera jich upřímné, srdečné: Zaplať Bůh!

Z Miskovie. Jak již oznámenobylo,podnik
nuta byla ve prospěch ošacení chudé mládeže školní
a na vystrojení atromečku sbírka, která vynesla 116
zl. Na štědrý den shromáždili se v místnostech školní
budovy četní přátelé mládeže a po krásných zpěvech
vánočních a po dojemné řeči vp. J. Krále ze Suchdola

poděleno bylo 25 chlapců a 22 děvčat pěknými látami ne úplný oděv. Mimo to 70 dítek dostalo po
třeby školní a všecky vánoční koledu. Když všecko
bylo rozdělena, ujal se slova vdp. ferář Sochdolský
J. Sporný a klade na srdce dětem vděčnosť,nabádaje
Je, aby nyní všem dobrodincům poděkovali npřímným:
Zaplať Pán Bůh! Když se ditky pomodlily a zapěly:
Narodil se Kristus Pán, slavnosť skončena. Vzhledem
k hlásanéma ale na Kutnohorsku tak málo provádě
nému heslu: „Svůj k svémn“ sluší vzpomenonti, že
látky zakoupeny byly u nově zaří:ené filiálky křesťan

ského obchodníka p. Preiningra v Kouřímské ulicí v
Kutné Hoře, který nejen dodel látky jakosti výborné
a'cenylevné,ale nad tosvéděvk jakému účeli
mají býti, ještě na ních 6 zl. dobrovolně
alevil Doufáme, ša čtenářové naši vezmou si s toho
dobré poučení s příklad pro budonenosť.

Z Předměřice, Na štědrý den bylo ve škole
předměřické vánoční podělování. Již po dvanácte, co
Škola trvá, konala se přičiněním p. fíd. učitele Aug.
Mindla ta dojemná ulavnost, při níž krásné zpěvy,
přiměřeré přednášky a řeči dojaly všech dobrodinců a
příznivců školy. Účasť byla bojná, místní pan farář
se svým bratrem, p. účetní Petr, p adjunkt Hronek
p. vrchní kontrolor Maňásek. p. Morávek a m. j. zde
pobyli. Mládež podělená volá všem: Pán Bůh naděl.

V Opatovicích n. L. byl pochovántamní
hostinský a kupec pan J. Šimon, muž to bodré,
vzácné povahy, dobrý vlastenec a vzorný občan. Po
hřeb jeho se dál v nedělí o 2 a půl hod. odp. za ne
vidaného tam účastenství, jehož se účastnilo obecen
stvo z nejširšího okolí.

P. T. pánům odběratelům „Obnovy“
přikládámek dnešnímu číslu „poštovní
poukázky“, aby administraci naši Za
slali doplatné a předplatné,pokudto snad
již neučinili. Kdo má „Obnovu« předpla
cenu, nechť laskavé poukázku odloží stra

nou a použije jí, až 'snad mu dojde předlatné.
P Pány adresáty, jimiž byla čísla poslá
na na ukázku, prosíme, pak-li sami „Ob
novu“ odbírati nemíní, aby číslodali do čelně
navštěvovaných hostinců a čílárem.

"C'ržnízprávy.
V Aradoci Králové, dne81. prosince 1898. 1 hl.

penice sl. 7:50 až 8:20, žito sl. 5.60 až 6-86, ječmeva
4 70 až 65-15,oves si. 2-60 až 2-80, proso El. 000 až
000 vikve sl. 4-76 až 500, hrachu zl. 8'50 až 1000,
čočka sl. 15-00 až 18-00, jáhly xl. 9-00 až 000, krup
8:00 až 21-—, bramborů zl 1:20 až 1:40, máku 19 sl.,
lněného semene 8 sl., 100 kg. žitných otrap 6-28 sl.,
1 kg. másla čerstvého 110 51., 1 kg. sáda vepřovéh+
0-80 «l., 1 kg. tvarohu 0-14 sl., 1 kopa zelí 2-00 s.,
1 kopa kapusty 1:00 zl., 1 bl. cibule 360 sl., 1 kopa
drobné zeleniny 200 el., 1 bl. nrkve 000 al., 1 hl. ja
blek 0:00 sl., 1 hl. krašek 0'00 zl.

Prodúm|bed
v městýsi pudél c. k. erar. silnice 20 min. od dráhy
tři čtvrt. hod. od krajsk. města solidně stavěný, slu
neční strana, vys. přízemek a ovocnou zabradou, 3
velké pokoje do předu, 1 menší, ? kuchyně a spfžník
na straně do zahrady. Hodí se pro penuistu, nebo
pro zařízení každého obchodu. Laskavé nabídky pod

znač. J. M. 40 a'min. t. I.

Laciné a krásné růžence
v největším výběru, obrásky svatých a vůbec vše, co je

v oboru devotionalií, má na skladě ústav.
Růžencová výrobnav Praze č.296-1.

onviktská ulice.
V ústavě zhotovují se tóž všechna kostelní roucha za cenu

mírnější než všude jinde.

Čistýmvýtěžkemvydržujeústav26 sirotků—mrzáčků.O———,,
8“ NejlepšíBR

olovátkou shvovici
a borovičku
obdržíte jedině u křesťanské firmy

(Morava).
=...

(těnému obecenstvu drádce Králové a okolí!— + P"
Dovoluji sobě zdvořile oznámiti, že dnem

1. ledna 1899
otevřeny nově zřízené Avším pohodlím

Vanové lázně
v Malšovicích.

O hojnou návštěvu a přízeň prosí v úctě

dokonalé .Alois Celler,
dříve J. Kleln

Velesl. c. k. místodržitelstvím koncestovaný
Elektro-technolcký aoptický závod“

Praní, DArnaů
VHOŘEKUTNÉ

odporučajeza
nejvhodnější dárky vánoční

brejle a skřipce ze slata, niklu, želvovíny a j. Kokátka 
divadelní v skvostné úpravě. Teploměry okrasně prove

dené, tlakoměry přesně ukazující, rýsovadla výtečné jakosti, lupy a dalekobledya j.

SEp>Velkývýběr mechanickýchhraček< :
parních strojů, elektrických motorů, locomotiv kním pří
sluších strojů, voziků a kolejí a j. vše ve skvostné úpravě 

a přesné jdoucí.

Jedin rávnéný sácvod ku sařisování telegrofu, telefonu 
ý os a metodu o Kutné Hoře. fw, teký

Elektrické světlo v každém rozměru.
Správky a opravy rychle a levně! Na venek obratem

posty!

KX XOCYIDOOOOOOOOOCC

soukeník

J al Horák, vRychnovéo,K
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobu podzimní a zimní,

látky nataláry,
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Též ma splátky bez svýšení cen!

JV) :
KUCHARSKA e
„ext ©SKOLA.

Sepsalu Marie B. Svobodova,
ve Zvoli u Jaroměře.

Dílo toto jest co nejlépe doporučeno
sl. správami hospodářských 1 hospodyd

ských škol, a mimo todošlo spisovatelkyui mnoho pos 
chval uznání, jeí soublasně praví, že jest to
dílo velmi praktické, vzhledem k obsahu velice levné, že

so každé domácnosti vyplaté ano jedoa paní pře, že btouto knihou nabyté vědomosti nezaměnila ani za 100 zl..
a že šťastná nevěsta, jž se do výbavy dostane.

Celá kniha čítá 929 stran velikéosmerky
jest v komisi pp. Bursíka a Kohouta, knihku:
peotví české university v Praze.

Krámská cena 4 zl. 60 kr. u spisovatelkyně na.
zvlástní požádání také v ceně mírnější afranko. 102

OKOKOKOKOKOKKŮ,

Atelier pro malbu dekorativní

specielně kostelní,
Mávrhy přesněve slohu vypracují se bezplatně,

Za solidné provedení záruka.

Malba nových a restaurování starých, sebe více
zašlých obrasů

Vilém Vondřejo,
akademický a dekorační malíř dříve ve Vídni,

nyní w Praze, Smíchov, Celná ul. č. 63.

: “ 2 Ca "a v NpR VY J U JiNASN NAZ , MVnů SSS OELOSNE)
Tabalky 5 modilňami:

k požehnání „Panem de ooelo“;
po měřsv. „Zdrávas Maria“,

do sakristie s modlitbami kněze při obláčení“
bohoslužebných rouch

Krásné provedení písmem I způsobem missálovým. Pro
dávají se nalepené (po i5bkr) i nenalepené.

První dvě tabulky v úhledných černých deskách 60 kr

Objednávky vyřizuje

Bisk. knihtiskárna.
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* Nr
Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučoje

Karel Zavadil,
zlatník apasíř vChrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužobného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše slině v ohni zlacené a stříbřené začseručí.
Vlastnívýroba umožňuje veškeré objednávky co nej

„Levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy,
- snovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea

ou se již svěcené se stvrzením Jeho biskapské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. kazníků a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

věoné loterle
| WW-Kupujtežčeské losy. -08

výstavy archi
tektury a inže0 SY: vPraze.

Enirfin: Demantový šperk
Š v ceně 25.000 korun.
Celkem(VÍ) výher r ceně(() Í) kor.

Tah 2. ledna 1890.

„B“ Založeno1843.S

JAN KALIS
hodinář a zlatník

v Rychnově n. Kněžnou
doporučuje

svůj hojně zásobený sklad zlatého a stříb. zboží,
-hodin kývadlových, kapesních v cenách mírných

„ A če zárukou,

AD7

Dekorační maliř a pozlacovač

| JAN BARIA
i v Rychnově n. Kn.

Staré náměstí čís. 72.
fO doporučuje se P. T. duchovenstvu a pa
a Po tronátním úřadům

i pro malby ohrámů a po- S
| zlacování oltářů P

a veškerých potřeb kostelních.
Malby podobizen v barvách i krosle
ných, dle zaslazých malých podobisen,

sa jichž správné provedení se ručí.
Ceny co nejmírnější. 269

Plány na malby kostelů vypracuji na
ání ve všech elozích s přilože

nými rozpočty.

pravý, z italského vína, tříletý, 1 litr
po 3 zl.

z vína ovocného, šestiletý, 1 litr po
1 al. 75 kr.

Cognac

Gognac

SJivoviCÍ sterou + litr po 80 kr.

Borovičku pálenou z tatránských jalovčinek, tlitr po 80 kr. vše jakosti výborné
avšak v cenách jakosti přiměřených, na

bízí závod na zužitkování ovoce

JU, G. dos, Tomáška ve Vysokém Mýtě.

Cognac, který se z uherských továren 1
litr po 80 až 1 zl. ve velkém prodává a do Praby
v značném množství dováží, nemůže býti a není
cognac pravý, nýbrž padělaný; neboť 1 litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého, když
s apparátu teče, 1 zl. 50 kr.

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys. Mýto
obal neb soudky účtují se v cenách vlastních,

Vzorky zasýlají se zdarma a franko.

RB**> Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15pro

cent."i

ykákkkků!
IHMumpolecká

sukna a lodny.
Dámské lodny.

Modnílátky oblekové na ziímníky a
haveloky z čisté ovčí vloy v levných —

cenách doporačuje

Karel Kocian,
soukenický a první zasílatelský :závod

v Humpolol.
Vzorky k nahlédnutí franko.

Dlabačovi české zákusky
jsou jakosti nedostižené bal. 25 kr., 50 kr.,

Lomnické suchary
= 1 kg 80kr., 1—zl., 120zl. —

Císařské suchary
1 kg VU zl.

Čajové zákusky
1 kg 160 zl., 180 zl., 2:10 zl.

Novinka!Gufreutes Pariserin Novinka!
1 kg 250 zl.

Velkývýběrenkrovinek na vánoční
stromek krabice 1i"—zl. až 4'50 zl. a výše,

Velkývýběrdortů, enkrovínek ku bo
stinám a pod.

Poštovní sástlky 2kvát denně od 5 sl. počínaje
franko stanice.

Zasílá

Karel Dlabač.
Jičín. Čechy.

Sklad a výroba nábytku

FRANTIŠEK KNEPR
v Hradci Králové, Malé náměstí,

nabízí
ve své vlastní dilně na umělé truhlářské i čalou

nické zboží vyrobená

Be pérovky a žíněnky, D8
spony a záslony do oken, hladké i zdrhované dle

franc. způsobu. 151

Práce vesměs důkladná v cenách mírných.

Právě vydaná

Česká mše pro lid
na slova Boleslava Jablonského

(+Tobě, Pane, na výsostí . . „:)
složil František FPlocka.

Op. 15a Vydání pro smíšený sbor s průvo
dem varhan (neobi.) Partitura a hlasy za 1 al.
50 kr. netto, hlasy po 15 kr. netto, 1546

Op. 15b Vydání pro jeden i dva (dětské) hla
P sy 8 růvodem varhan nebo harmonia

Partitura a hlasy za 1 zl. 30 kr. netto, hlasy po 323
kr. netto.

Mápěv s textem za 10 kr. netto.
NakladatelFr. A. Urbánek, český knihkupec

v Praze,vedle Národnihojdivadla.
PEB“ Prvý český závod hudební. “fili

Výbornou chuťkavy docihle

přísadou

Wydrovy

a úvy
a



7-04

„MD Frrní uřestanskýzávod -9M

Hlavní sklad kolosiálního zboží ve volkóm
©hlavní sklad všech druhů petrolejů ©

různých známek za ceny továrnív Hradci Králové,
Hlavní náměstí.

Velestěnému obecenstvu doporučují svůj hojně zásobený skladoukru soli a veškerého osadnického zboží.
Hlavnědoporučujikáwy wpětikilogramových ba

ličkách růsmýchdruhů proti dobírkámaRico: vý
5 3l. —Mantos balíček Bkg. -< -2

Wiktoriajemnéchuti©Bkg..... . ..-.. 5sl.50kr.
Manila bkg -< <. 61 —

tředeamerické
kávyvícedruhů bkg. . . -2.2 6 11.—

Honduras bkg -4 611.50kr.
Lagualra Bkg-<2 71 —
Guatomala bkg. . < -+ + +. 7 sl.60 kr.
Java holandská bkg -< +. + +. 8 21.—
Guatemalavolejemná— kg.. . <. < + 8 zl.60 kr.
Monadoapret. bkg. . . -2 ... 8 zl. 60 kr,
Menado jemné Bbkg. . -< <... 9 »1.50 kr.
Ceylonpravý bkg -4.2.2 .. 9 zl.50 kr.

wp- Kávy pražené “W
na přírodní cestě bez přimichování vody a různých praeparátů
kg zl. 1:20, 1.26, 1:86. 146, 1-66, 1:60, 1.70, 1.80, 190, $—,

210, a 2 ul © kr.

Dále nabízím eogmacy, všech-drahů Hkéry, pravý. jamalský .
rum, srěmskou slivovici, "různé druhy nejemnějších čajů, hre
slaky, mandle, koření a další druby zboží do oboru toho spada
jící. Objednávkyma venek se vyřizají přesně, co nejpečlivěji a
za ceny nejlevnější.

EDUARD ŘEZÁČ

=
ECúplnému zařízení

bytů soukromých
hotelů a restaurací

nabízí firma

Jan Stoupav Praze,
Václavské náměstí č. 32.

železnýnábytek,nábytek z ohýbaného dřeva: jmenovitě:
židle za »vlástě výhodné ceay, věšáky,umývadla,žíněnky,
matrace, koberce, záclony, přikrývky, podušky, prostěradla, houně

všeho drubu atd. 259—2

Úplné ilustrované oenníky zdarma a franko.o

| „ Z Hrades Králové do Ždánie.

DÍKUVZDÁNÍ.

Všem kdož se účastnili pobřbu paní
| . „r v »| Antonie- Valáškové,

choti učitele ve Ždánicioh,

zvláště však důst. pana Fr. Sedlatému, faráři ve Ždánicíchza
1 výkrop a duchovní obřady, sl.sboru učitelskému za přednes

dojemných pobřeb. písní, hudebnímu sboru. dárcům věnců
velect. rodinám Prokšové, Huškové, Voženílkové a sl. sboru
basičskému a veškerému obecenstvu, kterou drahou v Pánu
zesnulou švekruši doprovodilo na její ceatě poslední, vyslo
vujisvůj nejvřelejší díkl

ODPLATIŽ VŠEM BŮH!
Frant. Valášek,ník.městský policejní

DE

L BP di „M6 Z +ne
A | —— Vy ©|

Níšeýsaný dovolujesi se svou dání, fení Ú
- Julit Pátkovou, omámitivšempřálelům dě

Z a snámým | k

sňatek své dcery Dtarie ho

s a k. piukovním lékařem,Danem p :

OTO. Smen Zriderem. ©NE

V Hradci Králové, dne 4. ledma 1890.

JOSEF PÁTEK,
majitel domu a závodu pekařského.

Pa

ZEM%o%a
E>IE 64 . . S

D8 PARK PARK ený“ US: E

- ' „. : We aocekJosef KrejčíkwPraze,| 4
umělecký závod sochařský a řezbářský. školkářský

Pisárna a dílny na Letné, č. 612-VIL Pamět.
Sklad Elišóinatřída č. 24. (v nika

. .. doporučujeuctivé : . Ohlam
-A |. onéohralné snáné: Sochy, oltáře, křížavé ©: ce

jesle, Božíproby, kříže, kazatelny,A y. C nabízípro zmara jaronice, křtltelny, konsoly, svícny, lustry, pulty | vysazovánístromy ovdené
atd. dle slohu kostelů“ 265 jsokéikroky,sazenicepro

Renovace starých oltářů a kostelních | ko mn dobné
— zařízení. ipro stromořděí,plášata atd.

-Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně ce texehic yjsebě.
Ješ. i- Řanko. |, . zboží. — Pučný porn

rma —

-————

WWPrávě vyšell "By|

Průvodu varhan
k|Nápěvům Oltáře (českého)

sešit druhý.
Obsahuje písně mešní obecné, za zemřelé, písně k Panně
Marii, k úctě Svatých, při sv přijímání lidu, před ká
záním, po kázání, písně k požehnání, k díkůčinění (Bože,
chválíme Tebe), hymny: papežskou, rakouskou, litanii
k Pánu Ježíši Otče náš, Zdrávas Maria, litenii Lore

tanskou (celkem 40 různých písní).
Stran 20—56 —4* na sliné tru v tuhé obálce

brožováno. —Cena 80kr., poštou 86 kr.
Sešťíprvní v týchšrosměrech a vtéše úpravěsa

tutéš cehu. '

ORB**>Sešit první a druhý brožovaný v jedno
= 160 71, poštou1-70zl. ij

Objednávky obratem pošty vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradol Králové,

XXX
Největší'dům na pevnině!

Vyznamenán 59 medaliemi zlatými a 10 čestnými diplomy.

Akciová společnost s kapitálem 19,000,900 *
21 továren a komptolrůl!

E Gusenier A Comp.,Cognac.
Nejvzácnější známka stazého francovs. cognacu a likéra.

| Ň Hlarní zastapitel, pro Rakousko-Uhersko Vídeň L, Adlergasse
| v Hradci Král. lze dostati v lekárně p. K. Hubáčka.

ŘDOOOOOODODOKINOCK


